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 مجلة القانون واألعمال
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 ص  05 / 2017 : ملف الصحافة

 الطبع

: 

 الرباط –دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع 

 يور الجامع الرباط املغرب ، د9، رقم 92شارع الحسن الثاني زنقة طونكان عمارة 

 17.22.29.73.92الهاتف: 

 11.10.01.17.70املحمول: 

 17.22.29.02.29الفاكس: 

 contact@darassalam.maالبريد اإللكتروني: 

 www.darassalam.maاملوقع اإللكتروني: 

 كيالدكتور مصطفى الفور  : املدير املسؤول

 0662226677 : الهاتف

 Mforki22@gmail.com : البريد اإللكتروني

 

 

 © 2022 الدولية واألعمال القانون  مجلة - جميع الحقوق محفوظة

 تم نرش هذا املؤلف بتمويل من ميزانية 

 جامعة الحسن األول بسطات ألجل دعم البحث العلمي

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:contact@darassalam.ma
mailto:Mforki22@gmail.com


             

5 

  ISSN:2509-0291  2022 يونيو/يوليوز  40 اإلصدار
 

 املغرب – تسطا –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

  

 لجة المجلة
 

  

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


             

6 

  ISSN:2509-0291  2022 يونيو/يوليوز  40 اإلصدار
 

 املغرب – تسطا –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

  

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


             

7 

  ISSN:2509-0291  2022 يونيو/يوليوز  40 اإلصدار
 

 املغرب – تسطا –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

  

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


             

8 

  ISSN:2509-0291  2022 يونيو/يوليوز  40 اإلصدار
 

 املغرب – تسطا –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

  

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


             

9 

  ISSN:2509-0291  2022 يونيو/يوليوز  40 اإلصدار
 

 املغرب – تسطا –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

 محتويات العدد
  

 كلمة افتتاحية
 12  وليةالد دارة مجلة القانون واألعاملإ  

 محور الدراسات واألبحاث باللغة العربية
  الطبيعة العقدية لشركات املساهمة املفهوم واملآل 

 
الخامس،  جامعة محمد أستاذ بكلية العلوم القانونية واالقتصادية االجتماعية، السويس ي: الدكتور  املصطفى بوزمان  

 14 املغرب  - الرباط

   اجهة الجرائم الخضراءمدخل األدوات املجتمعية ملو 

 االمارات العربية املتحدة  - عضو هيئة التدريس  كلية الشرطة خلفان خميس الشامس ي لدكتور :ا   

 االمارات العربية املتحدة  - عضو هيئة التدريس كلية الشرطة إيهـــاب الحجـــاوي :الدكتور  
55 

  ضمان االجتماعيدعوى تحصيل واجبات االشتراك في الصندوق الوطني لل

 املغرب –خريج معهد الدراسات العليا االقتصادية واالجتماعية بالدار البيضاء  األستاذ : عاللي محمد   

 إطار محاسب
83 

  املنازعة الجبائية في مرحلتها اإلدارية
 98 الجزائر-قاملة 1549ماي  8أستاذ محاضر بكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة  : الدكتور: فنطازي خيرالدين   

  90.05الطبيعة القانونية للشركات الرياضة باملغرب على ضوء قانون التربية البدنية والرياضة 

 - أستاذ التعليم العالي مساعد كلية العلوم القانونية االقتصادية واالجتماعية بفاس :عبد املجيد كوزي: الدكتور    

 املغرب
113 

  لكتروني والعالمة التجارية في املعامالت التجارية االلكترونيةآليات حماية العنوان اال
 130 الجزائرجامعة مصطفى اسطمبولي، معسكر.  -أ –أستاذة محاضرة قسم  الدكتورة :سعاد يحياوي    

قضائية ات الالتنازع بين األدلة الكتابية اإللكترونية والتقليدية  دراسة مقارنة  في ضوء التطورات التشريعية والتطبيق  

 الحديثة
 

 
أستاذ القانون  سوربون( -)بانتيون 0دكتوراة في الحقوق من جامعة باريس   الدكتور: عابد فايد عبد الفتاح فايد  

 153  مصر – جامعة حلوان املحامي أمام محكمة النقض املصرية -املدني كلية الحقوق 

  ي تدبير الشأن السجني خالل جائحة كورونادور املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج ف

 
  املغرب -  دكتور في الحقوق  محمد أحضيض : الدكتور   

 - طالبة باحثة في سلك الدكتوراه، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماع الباحثة : فاطمة الزهراء اعبيدة

 املغرب

176 

  دراسة تحليلية  وفقا للتشريع اإلماراتي  لبيــــــئيةالتوجهات الحديثة في  مكافحة الجرائــــم ا

 

 االمارات العربية املتحدة - كلية الشرطة /أبوظبي-طالب مرشح  -عبيد راشد علي اليماحيالباحث :   

 االمارات العربية املتحدة - كلية الشرطة/أبوظبي-طالب مرشح - الباحث : محمد جاسم محمد العنتلي 

 االمارات العربية املتحدة - كلية الشرطة / أبوظبي اذ الدكتور : خيرالدين العايباألستتحت اشراف 

 

189 
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إلي نظام روما  1515من معاهدة فرساي  أثر النفوذ السياس ي السالب على آليات العدالة الجنائية الدولية في ثمانية عقود

1558 
  

 204 اململكة العربية السعودية/ بكليات عنيزة األهلية املساعد  الدولي أستاذ القانون النذير صالح الخليفة عباس : الدكتور    

 في التشريع املوريتاني واملقارن   املركز القانوني للحامل املهمل للورقة التجارية

                ياموريتان - دكتوراه في القانون الخاص من جامعة نواكشوط العصرية  الدكتور: محمد املختار ولد حمادي 
 

  244 

  بيع ملك الغير على ضوء مبدأ نسبية آثار العقود

 – القنيطرة -كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة ابن طفيل باحث بسلك الدكتوراه  محمد الغاملي: الباحث   

  املغرب
270 

  حماية املستهلك من الفوائد البنكية )األساس القانوني(
 285 املغرب  - مختبر البحث حول الحكامة والتنمية املستدامةباحث بسلك الدكتوراه   الباحث : سعد بنكروم   

املنظمة لقطاع التربية   دراسة على ضوء القوانين واألنظمة األساسية الحديثة – املسؤولية القانونية لرجال التعليم   

 والتكوين
 

 

 املغرب  - خصص قانون خاص بكلية الحقوق فاسطالب باحث بسلك الدكتوراه ت الباحث :  معاد البراهمي  

 املسؤولية الجنائية للطبيب في ظل بعض الجرائم املستحدثة   

مختبر الدراسات القانون و الفلسفة و املجتمع  طالبة باحثة بسلك الدكتوراة السنة الرابعة   الباحثة : ملياء فلكي  

 املغرب  - بجامعة سيدي محمد ابن عبد هللا بفاس

294 

 

303 

  عقد حمل األسهم وتمويل شركات املساهمة

جامعة الحسن  -عين الشق-كلية الحقوق   باحثة في سلك الدكتوراه تخصص قانون االعمال  الباحثة : مريم رشيد   

 املغرب  -الثاني الدار البيضاء
318 

  الجرائم اإللكترونية املاسة باألشخاص

 331 املغرب  - أكدالجامعة محمد الخامس كلية الحقوق   بسلك الدكتوراه باحث  خليفي عبدالرحيمالباحث :    

  عالقة مفتش الشغل بالقضاء الزجري  

 بكلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية املحمدية  طالب باحث في سلك الدكتوراة  الباحث : محمد أمرير   

 املغرب  - جامعة الحسن الثاني
343 

  فية وسؤال تقييم السياسات العمومية باملغربقانون التص

 

 العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بفاس  باحث بسلك الدكتوراه قانون عام  بكلية   الباحث : رشيد اكنص ي  

 املغرب  -

 - االجتماعية بفاسالعلوم القانونية واالقتصادية و   باحث بسلك الدكتوراه قانون عام  بكلية الباحث : امين الصافي  

 املغرب

359 
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 تخيل أرسة تحرير املجلة مسؤوليتها عن أي انتهاك لحقوق امللكية الفكرية
 © 2022 واألعامل الدوليةجميع الحقوق محفوظة ملجلة القانون 

  

  محور الدراسات واألبحاث باللغة الفرنسية

 
L’absence de gouvernance démocratique, un facteur déterminant de l’échec des politiques locales d’urbanisme et de 

sécurité, la ville de Salé comme exemple. 

374   Professeur habilité à la Faculté des sciences juridiques, économiques et 

sociales, Souissi – Rabat Maroc- Maroc 
 

 La Territorialité de la TVA Marocaine dans le Code Général des impôts(CGI): Principes et Implications 

399   -  Ex chef service des impôts Chercheur et formateur en Fiscalité  Maroc  

L’impact du covid19 sur l’environnement au Maroc 

                 chercheuse en cycle doctoral   à l’université Abdelmalek Essaadi, FSJES à Tanger  Maroc                         409 

 محور الدراسات واألبحاث باللغة االنجليزية 

 The provisions of the decimal responsibility of the real estate promoter in the Algerian legislation 

423 

    Professor of Lecture “A” at the Faculty of Law, University of Belhadj Bouchaib – 

                         Ain Temouchent ALGERIA    

 

 تقارير حول الندوات الجامعية و التعليق عىل االحكام القضائيةمحور  

 
 494                                        مائدة مستديرة بعنوان: الحق في املحاكمة املنصفة بين التشريعات الوطنية والدولية :تقرير حول 

  حسناء الجعدومي :الطالبة الباحثة إعداد 

 

 449                                                                                                  -توقف عقد الشغل مؤقتا- التعليق على قرار قضائي

 لك الدكتوراه تخصص القانون واالقتصادباحثة  بس  إنجاز الباحثة سميرة هزاو                   

املوضوع :االشكاالت املتعلقة بحالة االعتداء املادي على  من سلسلة شذرات فكرية رمضانية املوسم الثالث  19تقرير عن الحلقة 

 عقارات الخواص

  495                جامعة الحسن االول بسطاتاألمنية  تبر الديناميات مخ  باحث بسلك الدكتوراه  اوجـــــــــــدو احــــــــمدإعداد : الباحث 

 البطالن واإلبطال في االجتهاد القضائي  تقرير حول الحلقة الخامسة من سلسلة شذرات فكرية رمضانية تحت عنوان

 442                                                                                       باحث بصف الدكتوراه الباحث عبدالرحيم شنكاو اعداد 

 : تسوية البنايات غير القانونية بين متالزمة الضبط التشريعي من سلسلة شذرات فكرية رمضانية 14الحلقة تقرير حول  

 واالنضباط التطبيقي  

 : 449                                                                                                                 زين االسم الحسين  إعداد الباحث   

من سلسلة شذرات فكرية رمضانية في موسمها الثالث بعنوان: إبعاد األجانب في إطار القانون الداخلي  19تقرير حول الحلقة 

      والقانون الدولي

 448                                                                                                                               إعداد الباحث : الكبير سراج 
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 تاحيةكلمة افت

 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 ببالغ الفخر واالعتزاز أقدم لكم هذا العدد األربعون من جملة القانون واالعمال الدولية والذي
 .يعد مؤشرا على اخنراط اجمللة يف تيسري املعلومة ونشر املعرفة القانونية وسط املهتمني بالشأن القانوين

 االجيايب مع الديناميكية اليت تعرفها الساحة القانونية ويأيت اصدار هذا العدد يف سياق التفاعل
 والقضائية وضرورة اجياد حلول لإلشكاليات الكربى اليت يطرحها القانون يف خمتلف جوانبه القانونية

 والقضائية وأبعاده الوطنية والدولية وذلك هبدف تكريس األمن القانوين والقضائي، ومواجهة التحديات
 .ةاليت فرضتها العومل

 حمور الدراسات واألحباث باللغة العربية " يعاجل»ويضم حمتوى هذا العدد يف دفتيه حمورين ومها 
 اشكاالت متنوعة يف خمتلف احلقول القانونية، و " حمور الدارسات واالحباث باللغة الفرنسية " و " حمور

 ية اضافة اىل حمور تقارير و حمور  تعليق على قرارات قضائ " الدراسات واألحباث باللغة االجنليزية
 وكلنا أمل أن ينال هذا العدد من جملة القانون واالعمال الدولية رضا القارئ الكرمي، وأن جيد فيه

 .النفع اجلليل والفائدة الكبرية، واهلل ويل التوفيق
 ل الدوليةعماواألإدارة مجلة القانون 
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 املفهوم واملآل ات املساهمةالطبيعة العقدية لرشك

The contractual nature of the limited company, the concept and the future 

 املصطفى بوزمان الدكتور 

 أستاذ بكلية العلوم القانونية واالقتصادية االجتامعية، السوييس
 جامعة محمد الخامس، الرباط

 (،LARMODADألعامل والتنمية املستدامة )عضو مخترب البحث يف تدبري التنظيامت وقانون ا
 (ERDAEPفريق البحث يف قانون األعامل االقتصادية وامللكية )

 جامعة محمد الخامس، الرباط.
  امللخص 

 وقد استندت في ذلك إلى مجموعة من املساهمة، أدت نظرية العقد دورا مهما في تحديد الطبيعة القانونية لشركات

تأثرها بمبدأ سلطان اإلرادة ونية املشاركة واالعتبار الشخص ي أو من حيث تأثيرها في نوع املصلحة  سواء من حيث املؤيدات؛

املستهدفة وهي مصلحة املساهمين املشتركة، وسواء قبل اكتساب الشركة الشخصية املعنوية؛ إذ تتوقف العالقات بين املساهمين 

صية؛ إذ يتم التخلي عن هذا اإلجماع لحساب قانون األغلبية من حيث املرتقبين على تحقق اإلجماع، أو بعد اكتساب هذه الشخ

 املبدأ. 

وعلى الرغم من االنتقادات املوجهة إلى نظرية العقد، فإنها بقيت صامدة في تبرير الطبيعة العقدية لشركات املساهمة؛ عمال 

األحكام الخاصة املضمنة بقانون شركات من ظ.ل.ع من جهة، وتماشيا مع  239بالقواعد العامة الواردة خصوصا في الفصل 

املساهمة من جهة أخرى، دون إنكار خصوصية عقد الشركة مقارنة مع العديد من العقود؛ من منطلق أنه ال يقف عند حدود 

ترتيب آثار قانونية بين املساهمين، بل ينش ئ شخصا قانونيا جديدا عليه أن يسعى لتحقيق الغرض االجتماعي الذي يضعه 

 مون، وبواسطته تحقيق مصلحة املساهمين املشتركة.املساه

 الكلمات املفتاح

الشركة، املقاولة، العقد، النظام، االعتبار الشخص ي، سلطان اإلرادة، نية املشاركة، قانون األغلبية، املصلحة االجتماعية، 

 املصلحة املشتركة.
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Summary 

The contract theory played an important role in determining the legal nature of joint stock companies, and it was 

based on a number of supports. Whether in terms of being affected by the principle of will power, the intention to 

participate and personal consideration, or in terms of its impact on the type of target interest, which is the common 

interest of the shareholders, and whether before the company acquires a legal personality; Relationships between 

prospective shareholders depend on the achievement of consensus, or after the acquisition of this character; This 

consensus is abandoned to the benefit of the majority law in principle. 

 

Despite the criticisms leveled at contract theory, it remained steadfast in justifying the contractual nature of joint 

stock companies. Pursuant to the general rules mentioned in particular in Chapter 982 of the DZA on the one hand, 

and in line with the special provisions included in the joint stock companies law on the other hand, without denying 

the privacy of the company’s contract compared to many contracts; In the sense that it does not stop at the limits of 

arranging legal effects between shareholders, but rather creates a new legal person who must strive to achieve the 

social purpose set by the shareholders, and through which the common interest of the shareholders is achieved. 

key words 

The company, the contracting, the contract, the system, the personal consideration, the power of the will, the 

intention to participate, the law of the majority, the social interest, the common interest. 

 

 املقدمة 

تعد الشركة من بين املؤسسات األكثر تداوال على املستوى القانوني واالجتماعي واالقتصادي، وإذا كان من املقبول أن تختلف 

داللتها باختالف مجاالت استعمالها، فإن األمر قد يضيق عندما تتعلق الدراسة بالصنف الواحد من العلوم وهي العلوم القانونية 

يفترض أن تحافظ  الشركة على وحدة املعنى لتتوحد في ظله الرؤى إلى درجة التكامل إن لم يكن التطابق،  في هذا املقام؛ إذ

السيما عندما ترتبط املؤسسة القانونية موضوع الدراسة بوجود سند تشريعي كما هو الحال بالنسبة إلى الشركات التجارية 

من ظ.ل.ع، إال أن األمر على خالفه بخصوص هذه الشركات؛  239ل بشكل عام وشركات املساهمة بشكل خاص في عالقتها بالفص

إذ على الرغم من تعريفها بشكل صريح من لدن املشرع إال أن ذلك لم يحل دون رفع ذلك االختالف أو التضارب الفقهي الحاصل 

 على مستوى تحديد طبيعتها القانونية وما يمكن أن تترتب عنها من آثار قانونية.

من ظ.ل.ع الذي يؤسس تشريعيا ملفهوم الشركة؛ البد من اإلشارة إلى أن تدخل  239ي وجاهة الفصل وقبل الخوض ف

املشرع لوضع تعاريف، إنما يشكل استثناء للواقع العملي وملا هو متعارف عليه، مما جعل البعض ينتقده؛ بدعوى أن مسألة 
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هم من تشدد في تبني هذا املوقف في حاالت معينة فحسبه ، بل إن من(1)التعاريف شأن قضائي وفقهي، وال دخل للمشرع فيها

. ويمكن لهذا االنتقاد أن ينسجم مع حاالت التغيير املستمر والسريع التي يعرفها (3)أو أنه أمر خطير (2)خروجا عن النظام العام

 .(5)أو باملغرب (4)مجال األعمال سواء بفرنسا

؛ فقد عرف النظام (6)اللتزامات والعقود، وتحقيقا ملتطلبات األمن القانونيوموازاة مع األحكام العامة الواردة في ظهير ا

تبعا لدور الظروف  القانوني للشركات التجارية مجموعة من اإلصالحات؛ استهدفت االستجابة ملستجدات الواقع تأثيرا وتأثرا؛

تحقيق  ظيمها، من قبيل الحكامة وما لها من أثر فياالقتصادية في تطوير العديد من األفكار والنظريات املتعلقة بسير الشركات وتن

ربط املسألة بالنظام القانوني لشركات ال التوازن بين املراكز القانونية للشركة أو في تحديد الحقوق والواجبات، 
ُ
سيما عندما ت

تنميتها، جميع األموال واستثمارها و املساهمة؛ بحسبانها فاعال أساسيا في الحياة االقتصادية وموجها لها، وبكونها اإلطار املالئم لت

                                                           

يمكن تفسير سكوت املشرع عن وضع تعريف ملؤسسة قانونية ما بأنها مسألة متعمدة تتضمن إرادة ضمنية منه لترك املهمة للفقه بالدرجة  - 1

 األولى والقضاء بالدرجة الثانية.

ريف األقلية شبه منعدمة وهي وضعية يمكن أن نجد لها مجموعة من األعذار، "محاوالت تعويرى في هذا الصدد عبد الوهاب املريني أن:  - 2

فمن جهة تبدو محاولة وضع تعريف لألقلية بمثابة خروج عن النظام العام السائد اقتصاديا وسياسيا الذي يمجد الفرد القوي، ومن جهة 

في القانون املغربي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق، كلية  األغلبية في شركات املساهم أخرى فإن قانون الشركات لم يكن يسمح بذلك"،

 .212، ص. 0222-0221العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد الخامس، الرباط، أكدال، س.ج 

3- A. VIANDIER, La notion d’associée, LGDJ 1978, P. 198 :«il serait dangereux de faire produire des conséquences juridiques à la 

qualité de minoritaires, en raison de l’extrême incertitude régnant sur le point de savoir qui est et qui n’est pas minoritaire».  

4- Voir à ce sens : Yves Guyon, les réformes apportées au droits des sociétés par la loi du 15 mai 2001, relative aux nouvelles 

régularisations économiques, Rev. sociétés , n° 3, 2001. 

 20إلى غاية كتابة هذا املقال ) 0221املتعلق بشركات املساهمة ستة تعديالت منذ وضعه سنة  02.27وبهذا الخصوص عرف القانون رقم  - 5

إلى غاية التاريخ أعاله، وقد تم  0222املتعلق بباقي الشركات التجارية خمسة تعديالت مند وضعه سنة  7.21(، كما عرف القانون رقم 9190دجنبر 

، 9190يوليو  99بتاريخ  2111، ج.ر.ع 9190يوليوز  01بتاريخ  0.90.27الصادر بتنفيذه ظ.ش رقم  02.91تعديل هذين القانونين بموجب القانون رقم 

7120   . 

ر الشركات التجارية، يراجع في ذلك: محمد اإلدريس ي العلمي مشيش ي: خصائص الشركات التجارية في التشريع الجديد، وملعرفة بعض مظاهر تطو 

؛ محمد لفروجي: التاجر وقانون التجارة باملغرب، مجموعة قانون التجارة واألعمال، 12و 13، ص. 9111فبراير -، يناير31مجلة املحاكم املغربية، ع. 

؛ فؤاد معالل: شرح القانون التجاري املغربي الجديد، ج 97، ص. 0222، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، ط. 0قانونية سلسلة الدراسات ال

 .7و 1، ص. 9112، مطبعة األمنية، الرباط، 2، الشركات التجارية، ط 9

ودورها في تحقيق األمن القانوني، سلسلة األوراق راجع منشورات مجلس النواب بخصوص جودة التشريع تللمزيد بخصوص األمن القانوني،  - 6

، دار أبي رقراق للطباعة والنشر؛ عبد املجيد غميجة، مبدأ األمن القانوني وضرورة األمن القضائي، عرض مقدم في 01/9191البحثية املوجزة، العدد 

ر للمجموعة اإلفريقية لالتحاد العالمي للقضاة، الدار البيضاء إطار الندوة املنظمة من طرف الودادية الحسنية للقضاة بمناسبة املؤتمر الثالث عش

 وما يليها. 012، ص. 9103، دجنبر 02؛ نوال إيرادين، تأثير تضخم التشريع على األمن القانوني، دفاتر البحوث العلمية، العدد 9113مارس  93
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مما بات معه ضروريا تقديم مقاربة تحليلية تجمع بين املعطيين القانوني واالقتصادي، تتمثل في ما يسمى بالتحليل االقتصادي 

 .(7)للقانون منظور إليه من لدن رجال القانون وبالتحليل القانوني لالقتصاد منظور إليه من قبل رجال االقتصاد

نكرة على املشرع حق تعريف املؤسسات القانونية، فإن هذا الرأي قوبل باملعارضة أو بالتحفظ وعلى
ُ
؛ (8)الرغم من املبررات امل

ألن التسليم به يفترض تعميمه على عمل املشرع في عالقته بجميع املجاالت، وفي ذلك تقويض ملهمته التي من بينها ضمان األمن 

ل املشرع بمسألة الضرورة التي تسعف في تحقيق األمن القانوني وما يرتبط به من أمن قضائي القانوني. لذلك؛ ينبغي ربط تدخ

 واجتماعي مع مراعاة مفهوم النظام العام من جهة وسلطة املالءمة من جهة أخرى.

الحقيقة ، لكن (9)وقد تبدو إثارة النقاش مجددا، حول الطبيعة القانونية للشركات التجارية، مجرد نقاش أكاديمي صرف

أنه شأن علمي وعملي ملح؛ ألن تحديد هذه الطبيعة يشكل بحق بوصلة لتحديد مجموعة من املراكز القانونية وما ترتبط بها من 

 . (10)مصالح يسعى املشرع إلى حمايتها أو إلى املوازنة بينها عند تعارضها

                                                           

داخلة بمناسبة املشاركة في الندوة الدولية تحت عنوان "املستجدات يراجع في ذلك املصطفى بوزمان، البعد االقتصادي في قانون األعمال، م - 7

بل ق التشريعية في قانون األعمال" املنظمة عن بعد من قبل مختبر البحث قانون األعمال بجامعة الحسن األول بسطات، منشورة عبر تطبيق زوم من

 اعة الخامسة مساء.ابتداء من الس 9191نونبر  01مجلة القانون واألعمال الدولية بتاريخ 

يرى طارق مصدق، محاضرات في مادة الشركات التجارية، ألقيت على طلبة السنة الثانية، وحدة التكوين والبحث، قانون األعمال، كلية  - 8

نكار مسألة  التعاريف ، غ.م، أنه: "لم يعد جائزا حاليا إ9112-9111العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة الحسن األول، سطات، س.ج. 

 على النصوص القانونية الحديثة". 

اع ضإذا كان الرأي الغالب ينفي على النصوص القانونية أحقية وضع التعاريف ألسباب علمية أو عملية، فإن األمر ال ينبغي أن ينسحب على األو     

من  2صريحة، كالشركات التي تدعو الجمهور إلى االكتتاب )املادة  القانونية كلها، خصوصا أنه توجد مؤسسات قانونية تم تعريفها بنصوص تشريعية

من م.أ( والبيع  91و 7و 1من م.ش( والزواج والخطبة والصداق)املواد  3إلى  1من م.ت(، واألجير واملشغل )املواد  22ق.ش.م( واألصل التجاري )املادة 

ة االستهالك أو القرض والوكالة والصلح والكفالة واالمتياز )وتراجع في ذلك على التوالي: واملعاوضة والكراء والوديعة والحراسة وعارية االستعمال وعاري

 من ق.ل.ع(. 0912و 0002و 0123و 322و 371و 321و 303و 230و 192و 102و 123الفصول 

ع بهذا الخصوص: رضوان أبو زيد، كما هو الحال بالنسبة إلى حقيقة الشخصية االعتبارية هل هي حقيقة أم مجاز. وملزيد من التفصيل يراج - 9

؛ يحيى أحمد موافى، الشخص املعنوي 0221، 0مفهوم الشخصية املعنوية بين الحقيقة والخيال، القاهرة، مجلة العلوم القانونية واالقتصادية،ع. 

نعيم رضوان، الشركات التجارية،مكتبة الجالء وما بعدها؛ فايز  22، ص. 0232ومسؤولياته قانونا، مدنيا وإداريا وجنائيا، منشأة املعارف،اإلسكندرية، 

 ؛010-011، ص. 0221الجديدة، املنصورة، 

- Christian Boutry, L’absence de la personnalité morale dans les sociétés, JCP, La semaine juridique Entreprises et affaires, N° 7-8, 15 

février 2001, P. 310 et S; Nabil Fadel Raad, L’abus de la personnalité morale en droit privé, LGDJ, Paris, 1991, P. 13, 75; J-P. Gastaud, 

Personnalité morale et droit subjectif, Essai sur l’influence du Principe de personnalité morale sur la nature et le contenu des members 

des groupements personifies LGDJ, Paris, 1977, P. 15, 49; M. Cozian; A. Viandier; F. Deboissy, Droit des societies, 14ème éd. Litec, 2001, 

P. 77. 

من مدونة  711من مدونة التجارة على أنه: "تهدف مسطرة اإلنقاذ إلى تمكين املقاولة )التاجر بحسب مدلول املادة  711إذ تنص مثال املادة  - 10

 التجارة( من تجاوز صعوباتها، وذلك من أجل ضمان استمرارية نشاطها، والحفاظ على مناصب الشغل بها، وتسديد خصومها".
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ِحد مختلف النظريات التي شغلت فكر الباحثين ا
َ
لقانونيين، بخصوص تحديد الطبيعة القانونية وفي جميع األحوال، لم ت

للشركات التجارية بشكل عام وشركات املساهمة بشكل خاص، عن وصفها بالعقد أو بالنظام أو باملقاولة. وقد انتصر كل فريق 

واَجه بنوع من النقد الذي ينبغي الوقوف 
ُ
 .(11)عندهلفكرته بمؤيدات تبدو وجيهة من حيث مبناها ومعناها. ومع ذلك؛ فإنها ت

عد أكثر تعقيدا مما يبدو من ظاهره؛ إذ على الرغم من وجود تعريف تشريعي عام 
ُ
وعالقة بموضوع الدراسة؛ فإن املسألة ت

للشركات مما يوحي بحسم النقاش بخصوص تحديد الطبيعة القانونية لشركات املساهمة، إال أن األمر على خالف ذلك؛ حيث 

من ظ.ل.ع خصوصا وأن املشرع الفرنس ي  239وص. فهل لوجود قصور في صياغة الفصل ال يزال النقاش مطروحا بهذا الخص

على الرغم من  -(13)على خالف نظيره الفرنس ي-؟ ثم ملاذا حافظ املشرع املغربي على صياغة هذا الفصل (12)عمد إلى تعديل نظيره

يكن من األجدر أن تحظى هذه الشركات  حجم التطور الذي عرفه مجال األعمال الذي تعد الشركة أهم فاعل فيه؟ ثم ألم

 بدل ظ.ل.ع؟  (14)املتعلق بشركات املساهمة 02.27بتعريف خاص من داخل قانون 

واستنادا إلى هذه التساؤالت وإلى اإلطار القانوني املرتبط بالشركات التجارية؛ ُيتطلب البحث في ملء الفراغ الذي طال تعريف 

، ثم البحث في مجال (15)التعلق بباقي الشركات التجارية 7.27بل كذلك بالقانون  02.27الشركة ليس فقط في عالقته بالقانون 

التقاطع بين هذين القانونين وظهير االلتزامات والعقود، مع استحضار التساؤالت التي يطرحها البعد االقتصادي في عالقته بهذا 

ا املقاربة العقدية أن ترفع اللبس عن املفهوم القانوني املوضوع، ليتم بعد ذلك الوقوف عند الحدود التي استطاعت بواسطته

 لهذه للشركات التجارية. 

                                                           

استكماال للطبيعة القانونية للشركات بشكل عام وشركات املساهمة بشكل خاص؛ ستتم دراسة الطبيعة النظامية لهذه الشركات من جهة  - 11

 ة أخرى وذلك في مقالين مستقلين. وطبيعتها املقاوالتية من جه

ومن أسس اعتبار الشركة نظام؛ تمتعها بالشخصية وأن تنظيمها تحكم القواعد اآلمرة تربطها بمفهوم النظام العام أكثر تضييقا في ذلك من 

 نطاق مبدأ سلطان اإلرادة. في حين يعد البعد االقتصادي العنصر املؤثر في اعتبار الشركة مقاولة.

ر وجه التعديل بمناسبة الحديث عن حدود هذا الفصل في تبرير الطبيعة العقدية للشركات التجارية بشكل عام وشركات املساهمة سيثا - 12

 بشكل خاص.

بات ة ييأتي ذكر هذه املقارنة؛ استحضارا للتأثير الذي يلعبه املشرع الفرنس ي في املشرع املغربي؛ حيث إن اقتباس هذا األخير للقوانين الفرنس - 13

، دراسة حول دور العامل الثقافي في تلقي القوانين 0واضحا في أكثر من مجال. وعالقة باملجال التجاري، يراجع أحمد ادريوش، الثقافة والقانون، ج. 

عة األمنية، نونية، مطباملدنية العصرية املقتبسة، قانون االلتزامات والعقود، قانون التحفيظ العقاري، قانون التجارة، منشورات سلسلة املعارف القا

 . 023-020، ص. 9101الرباط، 

ومن أسس اعتبار الشركة نظام؛ تمتعها بالشخصية وأن تنظيمها تحكم القواعد اآلمرة تربطها بمفهوم النظام العام أكثر تضييقا في ذلك من 

 مقاولة. نطاق مبدأ سلطان اإلرادة. في حين يعد البعد االقتصادي العنصر املؤثر في اعتبار الشركة

( الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 02.91املتعلق بشركات املساهمة )كما تم تعديله أكثر من مرة كان آخرها بموجب القانون  02.27قانون رقم  - 14

أكتوبر  02) 0102جمادى اآلخرة  1بتاريخ  1199(، الجريدة الرسمية عدد 0221أغسطس  21) 0102من ربيع اآلخر  01صادر في  0.21.091رقم 

 .9291(، ص 0221

املتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية باألسهم والشركة ذات املسؤولية املحدودة وشركة  7.21ون رقم القان - 15

طة وشركة التوصية فأصبحت تسمى: شركة التضامن وشركة التوصية البسي 02.91املحاصة )كما تم تعديله أكثر من مرة كان آخرها بموجب القانون 

)  0102ذي الحجة  92بتاريخ  1123والشركة ذات املسؤولية املحدودة وشركة املحاصة(، الجريدة الرسمية عدد شركة األسهم املبسطة باألسهم و

 .0173(، ص 0222فاتح ماي 
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وتبعا لذلك؛ فإن دراسة الطبيعة القانونية لشركة املساهمة تستلزم اعتماد منهج تحليلي أكثر منها وصفي، عبر اعتماد خطة 

 البحث اآلتية: 

 املبحث األول: مفهوم الطبيعة العقدية لشركة املساهمة؛

 املبحث الثاني: حدود الطبيعة العقدية لشركة املساهمة.

 املبحث األول 

 مفهوم الطبيعة العقدية لشركة املساهمة

تأثرت العديد من املؤسسات القانونية بنظرية العقد وما ارتبط بها من تقديس ملبدأ سلطان اإلرادة ومن استحضار لالعتبار 

ة نصيبها من هذا التأثير ابتداء من تحديد طبيعتها وانتهاء بما يرتبه ذلك من ، وقد نالت الشركات التجاري(16)يكالشخص ي للشر 

 آثار قانونية سواء على مستوى عالقاتها الداخلية أو الخارجية، سواء عند تأسيسها أو في حياتها أو عند انتهائها.

شكل املجال (17)ويرى البعض بهذا الخصوص أن قانون الشركات يجب أال يشكل طوقا حديديا للمقاوالت
ُ
، التي يجب أن ت

، خصوصا أمام تعدد مجاالت النشاط (18)املالئم الحترام الحرية التعاقدية، وحماية النظام واملصالح العامة والتوازنات الوطنية

 . (19)االقتصادي وتنوعها وتفاعل رجال األعمال بشأنها، مما جعل املساهمين يتخلون عن اإلطار املتصلب الذي كان يحكم الشركات

. وعلى الرغم من الفترة الزمنية الفاصلة (20)ولفكرة الطبيعة العقدية للشركة بعد تاريخي قديم يرجع إلى القانون الروماني

، ويستند في ذلك (21)بين هذا التاريخ والحاضر، فإن الفقه الحديث مازال ينادي بتبني املقاربة العقدية في تحديد مفهوم الشركة

 من القانون املدني الفرنس ي، 0329من ظهير االلتزامات والعقود املقابل للفصل  239لقها الفصل إلى مؤيدات قانونية منط

 .(22)خصوصا عندما ال يبدي هذا الفصل أي تعارض واألحكام الخاصة املنظمة للشركات التجارية

                                                           

عن طريق ممارسة حق التصويت وحق الشريك بتقديمه حصة معينة وبالتدخل في شؤون الشركة في تحديده ملفهوم   VIANDIER وقد ربط - 16

 .A. VIANDIER, La notion d’associé. Ed. LGDJ, 1978, n° 152et sv اإلعالم وحق انتقاد تسيير الشركة.

 تعد الشركات التجارية نوعا من أنواع املقاوالت. - 17

18 - B.SAINTOURENS, La flexibilité du droit des sociétés, RTD Com. 1971, P. 494. 

 .92، ص. 9100زهير بونعامية، االعتبار الشخص ي في شركات املساهمة، دار القلم، الرباط،  - 19

 . 91-02املرجع السابق، ص.  ملزيد من التوضيح بخصوص ظاهرة االقتباس القانوني بشكل عام، يراجع أحمد ادريوش، - 20

واعد اآلمرة تربطها بمفهوم النظام العام أكثر تضييقا في ذلك من ومن أسس اعتبار الشركة نظام؛ تمتعها بالشخصية وأن تنظيمها تحكم الق

 نطاق مبدأ سلطان اإلرادة. في حين يعد البعد االقتصادي العنصر املؤثر في اعتبار الشركة مقاولة.

- 21 , Paris, Dalloz, 1982, P. 250. éd. emeJ. HAMEL, G. LAGARDE, A. JAUFRET, Droit commercial, T. I, vol. 1 et 2, 2:  A cet égard il y’a 

 ر وهذا ما أكدته العديد الكتابات القانونية كذلك. كما أشار إلى ذلك محمد البشير بالطيب، الطبيعة القانونية للشركة، رؤية حديثة، دفات - 22

 .022، ص. 9191، 9، العدد 09السياسة والقانون، الـمجلد 
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ت من الغاية التي أنشئ وُيتطلب بهذا الخصوص؛ البحث في أسس الطبيعة العقدية لشركات املساهمة )املطلب األول( وفي

 أجلها واملتمثلة تحديدا في حماية املصلحة املشتركة للمساهمين )املطلب الثاني(.

 املطلب األول: أسس الطبيعة العقدية لشركة املساهمة 

ة دهيمنت نظرية الطبيعة العقدية على الفقه التقليدي، السيما في بداية القرن التاسع عشر؛ حيث ازدهر مبدأ سلطان اإلرا

-أحد وصايا االقتصاد الرأسمالي، وُعدَّ البحث في التصرف املنش ئ للشركة محددا لطبيعتها القانونية؛ إذ ُيحسب هذا التصرف 

أول عمل يبعث بالشركة إلى الوجود ويحدد عالقاتها خصوصا الداخلية منها وما يرتبط بها من تحديد  -الذي يتخذ شكل عقد

 سواء على مستوى الحقوق أو من حيث الواجبات.  (23)املراكز الفاعلين القانونيين فيه

ومن أسس الطبيعة العقدية لشركات املساهمة، كما سبقت اإلشارة إلى ذلك، هو األخذ بمبدأ سلطان اإلرادة )الفقرة األولى( 

 وما يرتبط به من اعتبار شخص ي )الفقرة الثانية(.

 عقدية لشركة املساهمةالفقرة األولى: سلطان اإلرادة ضابط لتبني الطبيعة ال

"الشركة عقد من ظ.ل.ع املغربي، الذي جاء فيه أن:  239لقد استندت فكرة الطبيعة العقدية للشركة أساسا إلى الفصل 

بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا، لتكون مشتركة بينهم، بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها"، 

من القانون املدني الفرنس ي الذي يأخذ هو اآلخر صراحة بهذا الوصف؛ حيث جاء  1832الفصل  -ل تعديلهقب –والذي يقابله 

فيه أن: "الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على املساهمة في نشاط مشترك..."، وهذا ما كرسه 

 .(24)القضاء

املتعلق بشركات  02.27ومقتضيات القانون  -ي يستلزم توافق إرادتين أو أكثرالذ-وال يتنافى، بل ويتماش ى هذا التعريف 

، وهو املبدأ نفسه املعتمد من حيث التعدد استنادالى (25)املساهمة التي يتطلب إنشاؤها توافق إرادة خمسة مساهمين على األقل

                                                           

يوجد إلى جانب املساهمين، أجهزة خاصة تتمثل في كل من جمعيات وبحسب الحالة مجلس اإلدارة يتعدد الفاعلون في شركة املساهمة، إذ  - 23

 أو مجلس اإلدارة الجماعية ومجلس الرقابة، باإلضافة إلى مراقب الحسابات.

طفى بونجة ونهال ، أشار إليه مص9220/3993/9107في امللف رقم  9107أكتوبر  92بتاريخ  7299يراجع قرار محكمة االستئناف رقم  - 24

 .23-21، ص. 0اللواح، منازعات الشركاء في الشركات التجارية من خالل العمل القضائي املغربي، ج. 

ويجب أن تتضمن العدد الكافي من املساهمين الذي يمكنها من تحقيق " :على أنه 02.27القانون رقم  من 0تنص الفقرة الثالثة من املادة  - 25

ال يتحملون أية خسارة إال في حدود حصصهم ودون أن تزداد أعباؤهم إال  أال يقل عدد املساهمين عن خمسةا على غرضها وتسييرها ورقابته

 برضاهم".
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أو الشركة ذات املسؤولية  (28)أو التوصية باألسهم (27)أو التوصية البسيطة( 26)سواء تعلق األمر بشركة التضامن 7.21القانون رقم 

 .(30)أو بعد ذلك (29)املحدودة، مع مراعاة االستثناء الذي طالها على هذا املستوى سواء قبل تعديله

وبهذا؛ فإن تأسيس هذه الشركات ال يمكن أن يتحقق بدون توفرها على األركان العامة للعقد وعلى رأسها التراض ي إلى جانب 

، إضافة إلى األركان الخاصة وعلى رأسها نية املشاركة واقتسام األرباح ثم تقديم الحصة من (31)واملحل والسبب من جهة األهلية

. مع اإلشارة إلى أن أثر مؤسسة العقد ال يقف عند حدود تأسيس (32)جهة أخرى؛ وذلك مراعاة للطبيعة الخاصة لهذه الشركات

، وهي وكالة عقدية (33)انب حياتها؛ أخذا بمفهوم الوكالة مثال املمنوحة ملسير الشركةالشركة، بل يتجاوزه ليشمل العديد من جو 

 .(34)كما يعرفها املشرع املغربي

                                                           

صفة تاجر، ويسألون  الشركاءعلى أن: "شركة التضامن هي الشركة التي يكون فيها لكل  7.21من القانون رقم  2تنص الفقرة األولى من املادة  -26

 وعلى وجه التضامن عن ديون الشركة".بصفة غير محدودة 

تتكون من شركاء متضامنين ومن شركاء : "شركة التوصية البسيطة على أن 7.21من القانون رقم  91تنص الفقرة األولى من املادة  -27

 ".موصين

 وتتكون بين شريكأسمالها إلى أسهم شركة التوصية باألسهم هي التي يقسم ر على أنه: " 7.21من القانون رقم  20تنص الفقرة األولى املادة  -28

ر لهم صفة مساهمين وال يتحملون الخسائ وبين شركاء موصينلهم صفة تاجر يسألون بالتضامن ودون تحديد، عن ديون الشركة  متضامن أو أكثر 

 ".إال في حدود حصصهم. وال يمكن أن يقل عدد الشركاء املوصين عن ثالثة

ال  شخص أو أكثر على أنه: "تتكون الشركة ذات املسؤولية املحدودة من  7.21القانون رقم  من 11من املادة تنص الفقرتان األولى والثالثة  - 29

 يتحملون الخسائر سوى في حدود حصصهم.

سمي هذا الشخص بالشريك  من قانون االلتزامات والعقود، من شخص واحد 239الشركة تتكون، حيادا عن مقتضيات الفصل إذا كانت 

 اول الشريك الوحيد الصالحيات املخولة لجمعية الشركاء املنصوص عليها في هذا الباب".الوحيد؛ ويز 

 ال الذين األشخاص من أكثر أو واحد م( بين.أ.ش(املبسطة األسهم شركة على أنه: "تؤسس 0-12  تنص الفقرتان األولى والثانية من املادة - 30

 األسهم.  من حدود حصصهم في إال خسارة أية يتحملون 

 الوحيد )ش.أ.م.ش.و(". الشريك ذات املبسطة األسهم بشركة هذه الحالة في تسمى واحدا، شخصا إال تتضمن ال الشركة كانت إذا

للتفصيل في النظام القانوني للشركات في طور التأسيس، يراجع نبيل أبو مسلم النظام القانوني للشركة في طور التأسيس، دراسة تحليلية  -31

 .92-02، ص. 9100انون املغربي واملقارن، دار الثقافة املغربية للنشر والبيع، مطبعة األمنية، الرباط، ونقدية في ظل الق

 الشركة عقد لكنه يتميز عن باقي العقود في أكثر من ناحية، كما سيقف عند بعض حاالته في موضع مختلفة من هذه الدراسة. -32

33- Philippe MERLE, droit commercial, sociétés commerciales, 9eme éd., Dalloz, Paris, 2003, p. 37. 

على أنه: "الَوكالة عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه، ويسوغ إعطاء الَوكالة أيضا  322ينص الفصل  - 34

 ملصلحة املوكل والوكيل، أو ملصلحة املوكل والغير، بل وملصلحة الغير وحده". 
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ويتبين أن مؤسسة العقد تتدخل مند البداية في تنظيم العالقات بين املساهمين قبل تقييد الشركة في السجل التجاري 

 -(36)قبل اكتسابها الشخصية االعتبارية-فإن وضع النظام األساس ي للشركة  . لذلك،(35)من ق.ش.م 3كما تقض ي بذلك املادة 

، إال أن األمر يطرح التساؤل بخصوص مرحلة ما بعد اكتساب (38)وهم املساهمون املرتقبون  (37)يستلزم موافقة كل األطراف املعنية

أجل تغيير النظام األساس ي للشركة عمال هذه الشخصية؛ وهي الحالة التي يتطلب فيها  تحقق األغلبية من حيث املبدأ من 

، وهو ما من شأنه أن يقوض نظرية العقد، ومع ذلك ينبغي االنتباه إلى كون قرار (39)من قانون شركات املساهمة 001بالفصل 

 عتغيير النظام األساس ي ال يتخذ باسم املساهمين وإنما باسم الجمعية العامة غير العادية حتى وإن كانت تتكون من مجمو 

 املساهمين.

أهمية املركز القانوني الذي يحتله املساهم في الشركة قبل اكتسابها الشخصية االعتبارية أخدا وارتباطا بما سبق، تتضح 

من ق.ش.م، لكن األمر قد يطرح اللبس حول تبني املقاربة العقدية عندما  02و 3واملادتين  (40)من ظ.ل.ع 921و 239بالفصلين 

أعاله التي تتبنى قانون  001بعد اكتساب الشركة للشخصية االعتبارية؛ حيث يبدو التعارض ما بين املادة  يتعلق األمر بفترة ما

السابق الذي يأخذ بقانون، وهو ما ينبغي الوقوف عنده في عالقته بشركات املساهمة؛ طاملا أنه يؤسس  921األغلبية والفصل 

 املالحظات اآلتية: لقاعدة "العقد شريعة املتعاقدين"، وذلك عبر إبداء

أعاله، مجرد تحقق اإلجماع لتغيير االلتزامات التعاقدية، بل نص كذلك على أن التغيير يمكن أن  921ــ لم يشترط الفصل 

يحدث بموجب القانون مستعمال عبارة "... في الحاالت التي ينص عيها القانون"؛ وهو ما يتماش ى ومقتضيات قانون شركات 

كانت تتبنى قانون اإلجماع، فإنها تجعله مجرد استثناء لصالح قانون األغلبية، الذي يشكل أساس قيام هذه املساهمة، التي وإن 

 الشركات وسند قراراتها وبقائها. 

                                                           

من ق.ش.م على أنه :"إلى غاية تقييد الشركة بالسجل التجاري تبقى العالقات بين املساهمين خاضعة لعقد الشركة وللمبادئ  3ة تنص املاد - 35

 العامة للقانون املطبق على االلتزامات والعقود".

ظام القانوني ملؤسس ي الشركة وبخصوص حدود االعتراف للشركة قيد التأسيس بالشخصية االعتبارية، يراجع فاروق إبراهيم جاسم، الن - 36

 .912-020، ص. 9102، 0املساهمة، منشورات الحلبي الحقوقية، ط. 

رشيد بحير، أصول املسؤولية املدنية في شركة املساهمة في القانون املغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد  - 37

 .202، ص. 9117-9111جتماعية، أكدال، الرباط، الخامس،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واال 

 من ق.ش.م كما تم تعديلها على أنه: " ... توقيع النظام األساس ي من جميع املساهمين... ".  02تنص املادة  - 38

ص الفقرة األولى من " ... توقيع النظام األساس ي من جميع املساهمين... "، وتنمن ق.ش.م كما تم تعديلها على أنه:  02حيث تنص املادة  - 39

من القانون نفسه على أنه: "ال يمكن تغيير النظام األساس ي تغييرا يمس أي مقتض ى من مقتضياته إال من طرف الجمعية العامة غير  110املادة 

ا عدا العمليات املترتبة عن ، الزيادة في أعباء املساهمين م1العادية، ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن. غير أنه ال يمكنها، كما ورد في املادة 

معية جتجميع ألسهم تم القيام به بصفة صحيحة، كما ال يمكن تغيير جنسية الشركة"، كما تنص املادة عينها في فقرتها الثالثة على أنه: "تبت ال

 بأغلبية ثلثي أصوات املساهمين الحاضرين أو املمثلين".

وما يليها، حيث اعتبرت  13، ص. 9110اهمين في شركة املساهمة، مطبعة األمنية، الرباط، وملزيد من التوضيح تراجع أمينة غميزة، تعسف املس

 أن "غاية التكتل في إطار األغلبية هو ممارسة السلطة".

االلتزامات التعاقدية املنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة ملنشئيها وال يجوز من ظ.ل.ع على أن: " 921ينص الفصل  - 40

 ".لغاؤها إال بتراضهما معا أو في الحاالت املنصوص عليها في القانون إ
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املذكور، الذي ال يمنع أطرافه من االتفاق  921ــ يالحظ انسجام املقتضيات املنظمة لقانون األغلبية مع قواعد الفصل 

استبدال قانون األغلبية بقانون اإلجماع بصرف النظر عن طبيعة التعاقد، بل إن املسألة تصبح واجبة عندما أثناء تعاقدهم على 

يتعلق األمر بتعاقد املساهمين من أجل إنشاء شركة، وهو واجب قانوني يبدو في ظاهره مقيدا لهم، لكن حقيقته أنه يشكل 

كة التي يتطلب لبقائها أن تتخذ عدة قرارات على رأسها قرارات جمعيات ضمانة الستمرارية ما تعاقدوا بخصوصه وهو إنشاء الشر 

املساهمين والذين يصعب أن تتجه مواقفهم نحو تبني الرأي الواحد، فيظهر بذلك الرأي املؤيد والرأي املعارض، فينتفي اإلجماع 

حل ركة بل وبقاءها؛ ليعتبر قانون األغلبية الوتظهر أغلبية املساهمين إلى جانب أقلية املساهمين، والنتيجة زعزعة استقرار الش

املناسب لتحقيق إرادة املساهمين املنشئة للشركة ونية الشراكة لديهم حتى وإن انتقل بهم األمر من تعاقد مبني على اإلجماع إلى 

 تعاقد مبني على قانون األغلبية يلزم جميع املساهمين األغلبية منهم واألقلية.  

، فمعنى ذلك أنه ال (41)طبيعة العقدية للشركة تستمد قوتها من العقد وعبره من مبدأ سلطان اإلرادةوملا كانت نظرية ال

وهذا هو ( 42)يمكن تصور وجود شركة بدون وجود عمل إرادي منش ئ لها، قد يكون مشتركا وهذا هو األصل، وقد يكون أحاديا

ية كما هو الحال بالنسبة للشركة ذات املسؤولية املحدودة االستثناء الذي يتماش ى مع بعض األوضاع الخاصة للشركات التجار 

، كما أن اإلرادة تعد ضابطا لتمييز عقد الشركة (43)ذات الشريك الوحيد أو الشركة ذات األسهم املبسطة ذات الشريك الوحيد

عندما يتعلق  (44)تأمينعن بعض التصرفات العقدية األخرى التي تتعطل فيها إرادة الشخص كما هو الحال بالنسبة إلى عقد ال

األمر بممارسة القنص أو باستعمال العربات ذات محرك أو بالبناء؛ حيث يكون الشخص ملزما قانونيا بالتعاقد وله بعد ذلك أن 

 يختار املؤمن وأن معه بنود عقد التأمين. 

أن طابعه األساس طابع ويبقى حضور العقِد في شركاِت املساهمة قائما، حتى وإن تم داخل إطار صلب وجامد يفترض 

نظامي، أو أنه تحكمه قواعد آمرة ال ينبغي لألفراد أن يحيدوا عنها تحت أي اعتبار، بل إن هناك من اعترف بتراجع الطبيعة 

                                                           

éd., par GERMANI, LGDJ et DELTA, Paris, 2002,p. 12. emeG. RIPERT, R. ROBLOT, Traité de droit commercial, T 1, 18-41 

42-Bee RECEVEUR, La force obligatoire du contrat de société : Droit Université de Cergy Pontoise, 2013, p. 4. 

 .7.21من القانون  0-12و 11تراجع املادتان  -43

 اتفاق بين املؤمن واملكتتب من أجل تغطية خطر ما. من مدونة التأمينات على أن: "عقد التأمين: 0تنص املادة  -44

 ويحدد هذا االتفاق التزاماتهما املتبادلة".
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؛ فال املشرع وال القضاء يمنعان محرري النظام األساس ي من التمتع (45)النظامية في الشركات التجارية لصالح الطبيعة العقدية

 .(46)الحرية في ذلك، طاملا ال يمسون النظام العام بقدر من

وعلى الرغم من أن أصحاب الطبيعة العقدية للشركة يقرون بهذه الطبيعة استنادا إلى األسس السابقة، إال أنهم يحتفظون 

تبادلية د الفيها للعقد بخصوصيته التي تجعله يتميز عن العقود األخرى؛ إذ يظل في نظرهم من عقود التنظيم، خالفا للعقو 

 .(47)كالبيع مثال حيث تتعارض مصالح األطراف املتعاقدة، أما الشركاء في عقد الشركة فمصلحتهم واحدة

وملا كان قانون األغلبية من حيث املبدأ ضابطا الستمرارية الشركة وسيرها ابتداء من لحظة اكتسابها الشخصية االعتبارية، 

قيعهم على نظامها األساس ي هو انخراطهم في مؤسسة تتخذ شكل شركة، بل في إشارة ، فإنهم كنه تو (48)وملزما لجميع مساهميها

، لتغلب بذلك أهمية شخصية (49)منهم إلى توافقهم بناء على عقد يطبعه االعتبار الشخص ي حتى وإن تعلق األمر بشركة مساهمة

 .(50)املوقعين على أهمية رأس املال، وبهذا يختفي جوهر شركة املساهمة

 الثانية: حضور االعتبار الشخص ي عامل مساهم في األخذ بالطبيعة العقدية لشركات املساهمةالفقرة 

يشكل االعتبار الشخص ي في نظر البعض تعبيرا لوصف العمليات التي من خاللها تعتبر شخصية أحد األطراف أساسية 

خر عامال ذو طابع نفس ي وأداة إرادية رئيسية ، ويمثل في نظر البعض اآل (51)بفضل مؤهالته الخاصة وطبيعة األداء املنتظر منه

. إلى درجت جعلت الباحثين يقسمون (52)تحدد شخصية املتعاقد، ويعير االهتمام بشخص املتعاقد سواء من حيث هويته أو صفاته

                                                           

في مجال الشركات التجارية...، م.س. وقد مثل للطبيعة العقدية بشرط الترخيص املسبق لتفويت أسهم طارق مصدق، االتجاهات الحديثة  - 45

 الشركة وبالشفعة وبعزل املسيرين والبقاء في الشركة خالل مدة معينة ثم باتفاقات التصويت. 

، ويراجع في هذا الخصوص أحمد لعتيك: "حدود 29. ، ص9100زهير بونعامية، االعتبار الشخص ي في شركات املساهمة، دار القلم، الرباط،  - 46

قانونية لالحرية التعاقدية في قانون شركات املساهمة" بمناسبة الندوة تحت عنوان "االتجاهات الحديثة في قانون األعمال"، نظمتها كلية العلوم ا

 وما يليها. 22، ص. 9109، 1ة، ع. واالقتصادية واالجتماعية، جامعة الحسن األول، سطات، منشورات مجلة الحقوق املغربي

47-Paul DIDIER, Le consentement sans l’échange, contrat de société, RJC, 1995, p. 74. 

 وما بعدها. 71محمد اإلدريس ي العلمي مشيش ي، خصائص الشركات...، م.س، ص.  - 48

تجعل عالقة  9ي إمكانية الحد من عدد املساهمين، فضال عن أن املادة على أول مؤشر يمهد للعالقات التعاقدية، املتمثل ف 0تطلعنا املادة  - 49

 02لعقد الشركة وللمبادئ العامة املطبقة على العقود وااللتزامات، ثم إن املادة  -قبل القيد في السجل التجاري -املساهمين ببعضهم بعضا خاضعة 

 تتحدث عن توقيع النظام األساس ي من قبل جميع املساهمين.

50- - Mohammed Drissi Alami MACHICHI, Précarité de la réforme de la société anonyme, RMDED, n° 37, 1996, P. 72. 

51 - G. COURNU, Vocabulaires juridiques, par I. Pascual, La prise en considération de la personne physique dans le droit des 

sociétés, RTD com. 1998, p. 299. 

52 - G. CAMERLYNK, De l’intuitus personae dans la société anonyme, thèse A. PEDONE éditeur, Paris 1929, p. 7. 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


             

25 

  ISSN:2509-0291  2022 يونيو/يوليوز  40 اإلصدار
 

 املغرب – تسطا –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

ذلك  ، لكن(53)الشركات التجارية إلى شركات أشخاص وعلى رأسها شركة التضامن وشركات أموال وعلى رأسها شركات املساهمة

 ال ينفي االعتبار الشخص حتى في هذا النوع األخير من الشركات. 

وملا استطاع مبدأ سلطان اإلرادة مسايرة أو مقاومة مختلف التغييرات التي شابت قانون األعمال بشكل عام وقانوني 

ن همة ظاهرة شاذة أو غريبة عالشركات التجارية بشكل خاص، فإنه باملوازاة مع ذلك لم يعد االعتبار الشخص ي في شركات املسا

 ، ومن باب أولى في باقي الشركات املصنفة فقها ضمن شركات األشخاص. (54)منطق هذه الشركات

بدأ تاريخ شركات  02، وأنه منذ بدايته في القرن (55)وقد تكونت الشركات في القانون الروماني بدافع االعتبار الشخص ي

؛ حيث كانت الشركات (56)العتبار املالي تحت ضغط استثناءات متعددة، دائمة ومهمةاألموال يعرف في مجمله اختفاء تدريجيا ل

، فازدهرت (58). وقد تطور هذا التجمع ليشمل األصدقاء والحرفيين(57)تتشكل في إطار تجمع عائلي بغية تحقيق غايات اقتصادية

يعتقد أن األموال وحدها تؤخذ بالحسبان في شركات ؛ فبينما كان (59)معه الشركات التجارية بشكل كبير في العصور الوسطى بأوربا

، ولم يعد االعتبار الشخص ي ظاهرة شاذة (60)املساهمة، إال أن العنصر الشخص ي املفترض غيابه بدا يطفو من جديد على السطح

 .(61) أو غريبة عن منطقه شركات املساهمة

تأسس على إعطاء األهمية للمميزات الشخصية و"لم يعد االعتبار الشخص ي فقط ذلك املعطى النفس ي اإلرادي الذي ي

للمتعاقد لحظة تكوين الشركة، بل صار يعني كل خروج عن قانون األموال، بإقحام عنصر شخص ي معنوي في تكوين الشركة 

ت ، كما نص املشرع على بعض املؤشرا(62)وفي تسييرها، هذا االعتبار الشخص ي يمكن أن ينتج عن القانون أو عن إرادة األفراد"

التي توحي لألفراد بإمكانية إعمال إرادتهم، حتى يجعلوا النظام األساس ي وعاء لتصوراتهم الخاصة بعدما نص املشرع على التصور 

                                                           

. وقد تحفظ البعض بخصوص هذا 3، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص. 9101عز الدين بنستي، الشركات في القانون املغربي،  - 53

 .23-22اد معالل، م.س، ص. التقسيم من بينهم فؤ 

54 - R.CONTIN, Le contrôle de la gestion des sociétés anonymes, thèse, Ed. Librairies Techniques, Paris 1975, P. 474. 

55 - H. SOULUS, les actions à droit de votes privilège, Rev.Soc. 41 années aout. Sep. 1923, p. 363.  

56 - R. TUNC, Des avantages particuliers dans les sociétés par actions, thèse, les éditions Domat Montchrestien, Paris 1936, p. 11.  

57- G. CAMERLYNK, op.cit, p. 2.  

58 - Mohammed Drissi Alami MACHICHI, Contribution à le définition des sociétés en droit Musulman Malikite, Rev.Soc., n° 2, Avr. 

Juin, 1977, P. 211. 

59 - G. CAMERLYNK, op.cit, p. 4. 

60 - G. BOURCART, De l’instituts personae dans les sociétés, Jour. Soc., Oct. 1927, p. 75. 

61 - R. CONTIN, op. cit, p. 474.  

 .92زهير بونعامية، م.س، ص.  - 62
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. بل لوحظ (64)، وإن كان بعضهم يحسب أن مسألة االكتتاب تغني عن جعل الشركة ذات طبيعة نظامية خالصة(63)النموذجي

 ، (65)الحقا، وسيعطل قانون املال، سواء من حيث تكوين الشركة أو من ناحية تسييرهاأن االعتبار الشخص ي سيمارس تأثيرا 

َسس على وجود االعتبار الشخص ي في شركات األشخاص وعلى غيابه في شركات 
َ
وهذا ما جعل البعض يحسب أن التمييز املؤ

. بل إن البعض ذهب إلى أكثر من ذلك (67)جامد . أو أنه جلي أكثر منه(66)األموال، يبدو اليوم غير مبرر وبعيد عن واقع األعمال

التمييز الحاصل في القانون الخاص بين شركات األموال وشركات األشخاص إنما هو ناتج عن مجرد تقليد يبدو من عندما حسب 

 .(68)الحكمة تعديله

ة، الظاهرة أو الخفية، ويشهد واقع املمارسة منذ مدة لجوء املساهمين إلى مجموعة من الوسائل املشروعة أو غير مشروع

. وتوضيح ذلك؛ أن متطلبات الصراع االقتصادي وأنشطة رجال األعمال (69)يكرسون بها االعتبار الشخص ي في شركات املساهمة

املكثفة، جعلت املساهمين يتخلون عن اإلطار املتصلب الذي كان يحكمها، فاملشرع وانطالقا من تصور نظري، رسم خطة لهذه 

 .(70)اليبها بطريقة دقيقة، وجعل املال جوهرهااملؤسسة ونظم دو 

ومن مظاهر االعتبار الشخص ي؛ ما تفرضه طبيعة بعض األنشطة ذاتها ال إرادة املساهمين فحسب، من قبيل النشاط 

، ومن جانب آخر يمكن للنظام األساس ي للشركة أن يفرض (71)الصحافي؛ حيث يجب أن تكون أسهم الشركة فيها أسهما اسمية

لى من يبتغي االنضمام إليها؛ بغية الحفاظ على أي تمييز بين املساهمين، يقوم على االعتبار الشخص ي ويفض ي إلى حصول قيودا ع

 .(72)بعضهم على األولوية في اإلدارة والتسيير

 

 املطلب الثاني: الشركة مجرد أداة لتحقيق مصلحة املساهمين املشتركة

                                                           

: "رغم أن معظم األنظمة األساسية لشركات املساهمة، تقتصر على إعادة إنتاج النصوص القانونية حرفيا في حيث يرى زهير بونعامية أنه - 63

غياب أي حس لإلبداع أو املبادرة، حيث إن واضعي األنظمة األساسية يقتصرون على وضع نماذج جاهزة يكتفون فيها بملء البياض بغية تمييز 

 .22، م.س، ص. املعطيات التي تخص كل شركة على حدة"

64- G. Mazet, Les clauses statutaires d’agrément, RJC, n° spécial, Novembre 1990, P. 71. 

65 - G. CAMERLYNK, op.cit., p. 17 

66 - G. MAZET, Les clauses statutaires d’agrément, RJC n spécial, Nov. 1990, p. 67. 

67 - G. CAMERLYNK, op.cit., p. 75. 

68 -P. JEANDEL, l’instituts personae dans les sociétés commerciales, thèse Nancy, 1932, p. 8. 

 .92زهير بونعامية، م.س، ص.  - 69

 .92زهير بونعامية، م.س، ص.  - 70

شركة مساهمة يجب أنتكون األسهم اسمية في حالة وجود "بشأن قانون الصحافة باملغرب  0.73.223من الظهير رقم  01ينص الفصل  - 71

 .9371، ص. 0273نونبر  92بتاريخ  9111ويجب أن يصادق على نقلها املجلس اإلداري للشركة، واليجوز إحداث أي حصة للمؤسس"، ج.ر.ع 

72 - G. CAMERLYNK, op.cit., p. 32. 
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ن تحقق مجموعة من الشروط املوضوعية العام منها والخاص إضافة إلى سبقت اإلشارة إلى أن تأسيس الشركة يتطلب أ

الشروط الشكلية، لكن بحثا عن الغاية من هذا التأسيس، وعالقة بهذا املطلب؛ سُيكتفى بالحديث عن عنصر نية املشاركة؛ 

 ها.لكونه عنصرا مؤسسا للشركة، وكاشفا عن غايتها، أو بعبارة أخرى عن املصلحة التي يرمي تحقيق

ومهما تعددت مظاهر نية املشاركة واختلف مفهومها حسب نوع الشركة، فإنها ال تخرج عن نية الشركاء في التعاون من 

أجل تأسيس الشركة والعمل على ضمان استمراريتها ونجاحها تحقيقا ملصلحة معينة عبر تحديد الغرض املوصل إليها )غرض 

من داخل الجمعية العامة في تغيير هذا الغرض بما يستجيب ملصلحتهم -هم الحق الشركة( من قبل املساهمين، الذين يعود إلي

 املشتركة.  

وعالقة باملوضوع وأخذا بالطبيعة العقدية لشركة املساهمة؛ ال بد من دراسة مفهوم نية املشاركة )الفقرة األولى( وما 

 تستهدفه من تحقيق ملصلحة املساهمين املشتركة )الفقرة الثانية(. 

 فقرة األولى: نية املشاركة عنصر أساس في الشركة وكاشف ألهدافهاال

من ظ.ل.ع في تعريفه للشركة لم يشر إلى ركن نية املشاركة فيها، إال أن هذا الركن يستنبط من  239يبدو أن الفصل 

مثلون شخصا أو شركة، من هذا القانون والذي نص على أن: "االشتراك في األرباح الذي يمنح للمستخدمين وملن ي 232الفصل 

في مقابل خدماتهم كليا أو جزئيا ال يكفي وحده ليخولهم صفة الشركاء ما لم يقم دليل آخر بالعقد على الشركة". وفي االتجاه 

عينه جاء في أحد قرارات محاكم االستئناف أنه: "ال يكفي للقول بأن العقد شركة، أن يوجد طرفان، وأن يقدم أحدهما ماال 

، بل يشترط لكي تنشأ الشركة، أن تتجه إرادة أطراف العالقة القانونية إلى االتحاد في األرباح والخسائر بفضل واآلخر عمال

املشاركة، وهذا العنصر املعنوي مفقود في العالقة بين العامل ورب العمل، تلك العالقة التي تقوم أساسا على رابطة العالقة 

 .(74)لدى جل الباحثين القانونيين ، ونية املشاركة عنصر متطلب(73)التبعية"

وتفرض نية املشاركة وجودها في الشركة ابتداء من فترة تأسيها إلى غاية انتهائها، فهي تمثل أكثر من مجرد تراض ي عادي، 

عد العنصر املميز لعقد الشركة عن عقود أخرى مشابهة
ُ
، ، حتى عندما تكون الشركة مجردة من الشخصية االعتبارية(75)كما أنها ت

 .(76)مثلما هو الحال بالنسبة إلى شركات املحاصة والشركات الناتجة من الواقع والشركة في طور التأسيس

                                                           

 .27، ص. 9،0211لقضاء، ع. ، مجلة رابطة ا12/102في امللف عدد  0212نونبر  2قرار محكمة االستئناف بالرباط صادر بتاريخ  - 73

ة، موهكذا اعتبر عالي فالي أن نية املشاركة تشكل عامال حاسما في قيام الشركة، في كتابه الشركات التجارية، الجزء األول، املقتضيات العا - 74

 ,CALAIS-AULOY, Répertoire Dalloz Société. ويراجع كذلك على مستوى الباحثين األجانب 021، ص. 9101مطبعة املعارف الجديدة، الرباط، 

Associé, n° 1.. 

 يدخل في باب العقود املشابهة لعقد الشركة؛ عقد العمل مع االشتراك في األرباح وحالة الشياع وعقد القرض مقابل نسبة من األرباح.  - 75

دكتوراه العلوم في الحقوق، قانون خاص، كلية حنان مهداوي، الركن املعنوي في الشركات التجارية )نية االشتراك(، أطروحة لنيل شهادة ال - 76

 .001، ص. 9191-9102، الجزائر،  9الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد مللين دباغين، سطيف 
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وملا كانت نية املشاركة ضامنا للشركة تواجدا واستمرارا، فإنها في مقابل ذلك ترتب حقوقا للشركاء كما تحملهم التزامات، 

لى الرغم من كونها قاسما مشتركا في جميع الشركات ولدى كل الشركاء إال أنها تعبر عن انتمائهم لشركتهم. بل عن نية املشاركة ع

 تسعف في أحيان كثيرة من التمييز بين أنواع الشركاء بحسب اختالف نوع الشركة أو حتى داخل النوع الواحد منها.

الة عاريف بخصوصها؛ فهي "الحوعالقة بما سبق، فإن نية املشاركة تمثل العنصر املعنوي في عقد الشركة، وقد تعددت الت

النفسية التي تسيطر على الشركاء وتدفعهم إلى التعاون فيما بينهم من أجل إنجاح املشروع االقتصادي وتحقيق الغرض الذي 

قامت الشركة من أجله، فحق الشركاء في إدارة الشركة واإلشراف عليها والتزامهم بتقديم الحصص ما هو إال مظهر من مظاهر 

، أو هي ذلك "التعاون (77)التي تدفعهم إليه نية املشاركة، وكمقابل لهذه النية وجوب اشتراكهم في األرباح والخسائر" التعاون 

، أو أنها "الرغبة في (78)اإلرادي واإليجابي وعلى قدم املساواة بين الشركاء من أجل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة"

، األمر الذي يؤول إلى درجة تخويل الشريك (79)، "إرادة املشاركة الجماعية في تسيير أعمال الشركة"االتحاد وقبول املخاطر املشتركة

، وتبعا لشكل كل شركة، يمكن الحديث (81)، بل كذلك خوله املشرع حق رفع دعوى الشركة(80)ليس فقط حق رفع دعوى فرية

 عدد لها )ثانيا(.عن أثر كل من املفهوم املوحد لنية املشاركة )أوال( ونظيره املت

 أوال: أثر املفهوم املوحد لنية املشاركة

( أو 9( أو عن تحملهم املخاطر )0أخذ التوجه املوحد ملفهوم نية املشاركة بالتعبير اإلرادي سواء عن التعاون بين الشركاء )

 (.2عن مشاركتهم الجماعية)

 : نية املشاركة تعبير إرادي عن تعاون الشركاء1

                                                           

 .999، ص. 0211علي العبدي، دراسات في القانون التجاري املغربي، مطبعة األمنية، الرباط، ط. األولى،  - 77

، أشار إليه مصطفى بونجة ونهال اللواح، 921/2/0/9101في امللف التجاري رقم  9107مارس  09ض بتاريخ وهذا ما كرسه قرار محكمة النق

 .17 -12م.س، ص. 

78  - Dominique VIDAL, Droit des sociétés, 5 éd., LGDJ, Paris, 2006, p. 49. 

79  - Yves GUYON, Affectio societatis, Juris-classeur, op.cit., n° 06. 

على أنه: "فضال عن دعوى املطالبة بتعويض الضرر الشخص ي، يحق  02.27من القانون رقم  272ص الفقرة األولى من املادة تن - 80

ضاء أع للمساهمين، فرادى أو جماعات، إقامة دعوى الشركة في املسؤولية ضد املتصرفين واملدير العام وإن اقتض ى الحال املدير العام املنتدب أو 

ماعية. ويمكن للمدعين متابعة املطالبة بتعويض كل األضرار التي لحقت بالشركة التي تمنح لها، في الحالة هاته، التعويضات عن مجلس اإلدارة الج

"فضال عن دعوى املطالبة بتعويض الضرر الشخص ي، يمكن للشركاء  على أنه: 7.21من القانون رقم  12الضرر". وتنص الفقرة الثالثة من املادة 

عة أن يمارسوا دعوى الشركة في املسؤولية ضد املسيرين. ويجوز للمدعين متابعة املطالبة بالتعويض عن الضرر الكامل الالحق فرادى أو جما

 بالشركة التي يمنح لها التعويض عند االقتضاء".

طفى بونجة ونهال اللواح، ، أشار إليه مص213/2/0/9109في امللف التجاري رقم  9107مارس  17وهذا ما كرسه قرار محكمة النقض بتاريخ 

 .19و 10م.س، ص. 

. وهذا ما كرسه مثال قرار محكمة النقض 7.21من القانون رقم  12واملادة  02.27من القانون رقم  272تراجع أعاله: الفقرة األولى من املادة  - 81

 .17 -12اللواح، م.س، ص. ، أشار إليه مصطفى بونجة ونهال 921/2/0/9101في امللف التجاري رقم  9107مارس  09بتاريخ 
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التقليدي على فكرتي التعاون واملساواة؛ حيث تتجلى نية املشاركة في رغبة الشركاء في التعاون اإليجابي  يقوم هذا التوجه

، لتتميز بذلك (83)، لتحمل بذلك نية املشاركة مضمونا اقتصاديا أيضا(82)من أجل إنجاح مشروعهم املشترك، وعبره تحقيق الربح

. ويتحقق التعاون ابتداء بمساهمة كل شريك في تقديم الحصص املكونة (84)ةالشركة الربحية عن غيرها من الشركات غير الربحي

. وتقتض ي املساواة (85)لرأس مال الشركة، وانتهاء باملساهمة في اإلدارة والتسيير خالل حياة الشركة، وما يستتبع ذلك من مخاطر

مل جزءا من الخسائر بقدر مساهمتهم في أن يكون جميع الشركاء متساوين؛ بحيث يحصل كل منهم على نصيب من األرباح ويتح

 .(86)رأسمال الشركة

ويعد التعاون بشكله هذا مميزا للشركة عن وضعيات قانونية مشابهة لكنها مفروضة وغير إرادية؛ مثل حالة الشيوع، وعن  

االهتمام املصاحب ، كما يسمح (87)بعض العقود على الرغم من تعلقها بتحقيق األرباح دون أن تحمل الخسارة مثل عقد القرض

للتعاون بتمييز الشركة عن الجمعية؛ التي تستهدف املشاركة فيها هدفا آخر غير اقتسام األرباح، وباملوازاة مع ذلك؛ تتعارض 

 .(88)املساواة في الشركة مع رابطة الشركاء املعروفة في عقود العمل

 : نية املشاركة تعبير إرادي عن االتحاد وتحمل املخاطر2

الرأي من نية املشاركة تعبيرا عن رغبة الشركاء في االتحاد؛ إذ تجمعهم مصلحة التسيير  الجيد للشركة من أجل  يجعل هذا

تحقيق مصلحتهم املشتركة، خالفا لوضعية بعض العقود التبادلية؛ حيث تكون مصالح طرفي العقد متعارضة، فتتجه إرادة 

 ن، في حين يسعى املشتري إلى تقديم أقل ثمن.البائع مثال في عقد البيع نحو الحصول على أعلى ثم

                                                           

؛ قرار محكمة االستئناف التجارية بالدار 927/7/09في امللف عدد  9109.11.02بتاريخ  0012قرار محكمة االستئناف التجارية بمراكش رقم  - 82

في امللف عدد  9112.12.91بتاريخ  217؛ قرار محكمة النقض عدد 2091/11/09في امللف عدد  9113.10.13بتاريخ  30/13البيضاء رقم 

 212، أشار إليهما عمر أزوكار، املنازعات القضائية في الشركات ذات املسؤولية املحدودة في ضوء العمل القضائي املغربي، ص. 0020/2/0/9111

 .213و

 نشوئها وأساليب ملزيد من التفصيل بخصوص إدارة األرباح، يراجع: عباس حميد يحيى التميمي وحكيم فليح الساعدي، إدارة األرباح، عوامل

؛خالد محمد اللوزي، أثر ممارسة إدارة األرباح على أسعار األسهم، دراسة 9107، 0وسبل الحد منها، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، ط. 

لشروق ة األعمال، جامعة ااختبارية على الشركات الصناعية املساهمة املدرجة في بورصة عمان، ماجستير في املحاسبة، قسم املحاسبة والتمويل، كلي

 .9102األوسط، 

 .923، ص. 9111، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، مصر، 9مص طفى البنداري، مبادئ قانون املعامالت التجارية، ج.  - 83

ا، دراسة مقارنة، مجلة جامعة طارق عبد الرحمن كميل وصالح مشهور أب عزة، تمييز الشركة غير الربحية عن األنظمة القانونية املشابهة له - 84

 .222-212، ص. 9102الشارقة للعلوم القانونية، 

، األحكام العامة للشركة، 0؛ ويراجع في االتجاه نفسه إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، ج. 923مصطفى البنداري، م.س.  - 85

 .012، ص. 9113، 2منشورات الحلبي الحقوقية، ط. 

ل يراجع ياسين امساعف، األرباح في الشركات التجارية، مفهومها وإشكاالت توزيعها، املجلة املغربية لقانون األعمال ملزيد من التفصي - 86

 .9111، يناير 1واملقاوالت، ع. 

87-Yves GUYON, Affectio societatis, Juris-classeur, op.cit., n° 07. 

)نية االشتراك(، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه العلوم في الحقوق، قانون خاص، كلية حنان مهداوي، الركن املعنوي في الشركات التجارية  - 88

 .90، ص. 9191-9102، الجزائر،  9الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد مللين دباغين، سطيف 
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، مما يجعل فكرة التعاون املشار إليها سلفا غير (89)وتفرض نية االتحاد هاته الخضوع إلى تنظيم جماعي يراعي توازن املصالح

تعاون أخرى، فال مناسبة لتحديد مفهوم نية املشاركة؛ نظرا إلى الفرق الحاصل بين الرغبة في االتحاد من جهة والتعاون من جهة

يفترض توازن املصالح وأنه قائم حتى في بعض العقود التي تتعارض فيها املصالح، مثل عقود العمل التي يتعاون في رب العمل مع 

العامل بخصوص تنفيذ العمل املطلوب على الرغم من اتجاه إرادة رب العمل إلى تشغيل العامل بأقل أجرة ممكنة، في حين 

 إلى الحصول على أعلى أجرة ممكنة.يسعى هذا األخير 

 : نية املشاركة تعبير إرادي عن املشاركة الجماعية9

يرتكز هذا الرأي على كون نية املشاركة ال تقف عند مجرد إرادة الشركاء في اقتسام األرباح، بل كذلك في مشاركتهم في تسيير 

تخص الشركة، كتلك التي تتعلق بالنظام األساس ي للشركة  الشركة وبطريقة متساوية السيما عندما يتعلق األمر بقرارات مهمة

، وهذا ما يظهر من خالل حرص املشرع تمثيلية الشركاء في (90)سواء خالل فترة تأسيسها أو بعد اكتسابها الشخصية االعتبارية

 أجهزة الشركة.

 ثانيا: أثر املفهوم املتعدد لنية املشاركة 

عدد من أشكاله؛ حيث ال يقف لم تسعف التبريرات التي قدمها الرأي 
ُ
املوحد ملفهوم نية املشاركة من تقديم رؤى جديدة ت

دور هذه النية في عالقته بالشركة عند تأسيسها وفي حياتها، بل تعد كذلك معيارا مميزا للشريك عن أوضاع قانونية أخرى 

 .(91)مشابهة له، وهذا ما أكده القضاء الفرنس ي في أكثر من مناسبة

ُربطت نية املشاركة بنوع من املرونة جعل مفهومها يختلف حسب نوع الشركة وتبعا للدور الذي تلعبه، لتفرض  وتبعا لذلك؛

في نظر القضاء تعاون الشركاء اإليجابي من أجل االستثمار نحو تحقيق مصلحة مشتركة وعلى قدم املساواة مع مشاركة كل منهم 

. لتظهر بذلك، سلطة القضاء في مراقبة مفهوم نية املشاركة، دون أن (93)األغلبية سواء مثلوا األقلية أم (92)في األرباح والخسائر

                                                           

قه لتعسف في استعمال املساهم لحقو ال ينبغي أن تتحقق مصلحة أقلية املساهمين على حساب أغلبيتهم وال العكس، تحت طائلة الدفع با -  89

 في الشركة. 

يتطلب لوضع النظام األساس ي تحقق موافقة جميع الشركاء أما بمناسبة تعديله فاألصل فيه تحقق األغلبية لكن بناء على شروط أكثر  -  90

ية ثلثي أصوات املساهمين الحاضرين أو املمثلين". "تبت الجمعية بأغلب على أنه: 02.27من القانون رقم  001شدة؛ إذ تنص الفقرة الرابعة من املادة 

لجمعية ا ويقصد بالجمعية هنا؛ الجمعية العامة غير العادية العادية، أما عندما يتعلق األمر بغير تغيير النظام األساس ي فإن االختصاص يؤول إلى

من هذا القانون على أنه: "تبت الجمعية العامة  111املادة  العامة العادية استنادا إلى أغلبية أخف من سابقته، إذ تنص الفقرة  الثالثة من 

 العادية بأغلبية األصوات التي يملكها املساهمون الحاضرون أو املمثلون".

91- Cass. 1er civ., 01.10.1996, CA Paris, 28.01.1999, cité sur l’article Incidences L’affectio societatis sur l’existence même de la  société, 

Lamy sociétés commerciales, n° 312. CA Poitiers, 25.03.1992, cité sur l’article Incidences de L’affectio societatis sur la situation des 

associés, Lamy commerciales, op.cit., n° 313.  

92  -  Cass. Com., 03.06.1986, pourvoi n° 85-12-118, bulletin 1986 IV N° 116, p. 98 ; P. DIDIER, Brèves notes sur le contrat-

organisation, in l’avenir du droit –Mélanges en hommages à F. TERRE, Dalloz-FUF-Juris-classeur, 1999, p. 636. 

93  - A cet égard voir Cass. com. 06 juin 1990, n° 88-19.420 et 88-19283, bull. IV, n° 171 : les associés majoritaires ne peuvent 

s’opposer systématiquement à une distribution de dividendes.    
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يتعارض مع إمكانية وجود أشكال مختلفة لنية املشاركة؛ حيث إن هذا التعريف يقبل التأويل ويحيل على إمكانية احتواء نية 

 .(94)املشاركة على أكثر من مظهر

رادة التي تدفع املساهم إلى االنضمام إلى شركة مقيدة في البورصة تختلف عن وعالقة بتعدد مفهوم نية املشاركة؛ فإن اإل 

إرادة مساهم آخر عند انضمامه إلى الشركة غير املقيدة في البورصة. وكذلك الحال عند الحديث عن هذه النية في عالقتها بباقي 

ها ي الشركات الكبيرة املقيدة في البورصة الحتوائأنواع الشركات. فيكون املفهوم أعاله الذي تقدم به القضاء صعب التطبيق ف

في الشركات  -موازاة مع ذلك-، ليتوارى (95)على عدد مهم من املساهمين في حين يكون هذا املفهوم واضحا في الشركة الصغيرة

 ذات املسؤولية املحدودة املكونة من شخص واحد على الرغم من الفصل القائم بين ذمتي الشركة والشريك.

ى الرغم من تعدد مفهوم نية املشاركة حسب نوع الشركات، إال أنه يتضمن عنصرا مشتركا؛ أدنى ما يمكن أن يعبر عنه وعل

 .(96)هو أنه يشكل إرادة ورغبة الشركاء في التعاون فيما بينهم على قدم املساواة بهدف إنجاح املشروع املشترك الذي يجمعهم

 ركة غاية الشركة الفقرة الثانية: مصلحة املساهمين املشت

سبقت اإلشارة إلى دور املؤسسة العقدية في إنشاء الشركة وفي عالقة ذلك بتنظيم العالقات بين املساهمين سواء قبل 

اكتسابها الشخصية االعتبارية أو بعد ذلك. ومن ثمة لم يكن ما يمنع من وجود تصور مبدئي يكيف الطبيعة القانونية لشركة 

. وبذلك، يفترض أن يقوم هذا التأسيس على حماية (98)فيشكل املحور الرئيس لنظامها ونشاطها (97)عقد املساهمة على أساس أنها

مصلحة مساهميها من حيث املبدأ؛ طاملا أن الشركة املؤسسة شركة تجارية تستهدف تحقيق مصالح خاصة وهي باألساس مصالح 

 من ظ.ل.ع صراحة.  239ربحية كما يؤكده الفصل 

ن أنصار الطبيعة العقدية للشركة يفترضون عدم خروج هذه األخيرة عن تحقيق مصالح املساهمين فيها، وبناء عليه، فإ

وهي تحديدا مصلحتهم املشتركة؛ فال هي مصلحة األغلبية على حساب األقلية وال هي مصلحة هذه األخيرة على حساب األولى؛ ألن 

وهناك من عبر عن هذه املصلحة بمفهوم املصلحة االجتماعية وأدخل  ،(99)التسليم بغير ذلك معناه تعسف إحداهما تجاه األخرى 

 .(100)في إطاره مصلحة املساهمين املحتملين كذلك

وال ينبغي لهذا الطرح في أي حال من األحوال أن يحيد عن ضرورة التقيد بمبادئ النظام العام في الشركات التجارية، وملا 

ية موازاة مع مصلحة املساهمين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؛ عبر إسهام ال تحقيق بعض املصالح العامة أو االجتماع

الشركة في خلق فرص الشغل مثال فتكون املصلحة هنا مصلحة اجتماعية حسب ما تعنيه الكلمة، أو مصلحة الدائنين بما فيهم 

                                                           

 .92حنان مهداوي، م.س، ص.  - 94

95  - Lamy sociétés commerciales, L’affectio societatis, élément spécifique du contrat de société, Septembre 2005, n° 309.  

96  - Philippe MERLE, Droit commercial, Sociétés commerciales, 14 éd., Dalloz, Paris, 2010, p. 74. 

 .201يراجع في االتجاه نفسه، رشيد بحير،م.س، ص.  - 97

 .201و 201رشيد بحير، م.س، ص.   - 98

 .9110ن في شركة املساهمة، مطبعة األمنية، الرباط، ملزيل من التفصيل بخصوص تعسف املساهمين، تراجع أمينة غميزة: تعسف املساهمي - 99

100  - Ph. BISSARA, Le gouvernement d’entreprise en France, faut-il légiférer encore et de quelle manière ? Rev. sociétés, 2003, P. 64. 
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حد الحديث عن املصلحة االجتماعية ليشمل  الدولة عالقة بااللتزام الضريبي امللقى على عاتق الشركة، بل إن األمر قد يتجاوز 

 .(102)أو بمسؤوليتها االجتماعية أو الجماعية (101)ما يسمى بالوظيفة االجتماعية للشركات

الذي  (103)من القانون املدني الفرنس ي 0329من ق.ل.ع املوافقة للفصل  239وما يؤكد هذا التوجه هو مقتضيات الفصل 

، والفصل (104)سيسها هو اقتسام األرباح التي يحققها املشروع املشترك بين املساهمينيجعل الهدف من عقد الشركة أو من تأ

، الذي يستلزم أن يكون لكل شركة موضوع مشروع، وأن تنشأ من أجل مصلحة املساهمين املشتركة، (105)من القانون نفسه 0322

وهم -ذا العقد ال ينبغي أن يتم إال بموافقة أطرافه، أعاله. وأن تغيير االلتزامات التي يتضمنها ه 239وهو ما يتوافق ونص الفصل 

سواء باالستناد إلى القواعد العامة املنصوص عليها في قانون االلتزامات والعقود أو بالرجوع إلى القواعد الخاصة  -مساهمو الشركة

 املسطرة في قانون الشركات التجارية بشكل عام وشركات املساهم بشكل خاص.

من ظ.ل.ع في عالقته بشركات املساهمة كواحد من  921السابق اإلشارة إليها بخصوص قراءة الفصل  وتتميما للمالحظات

من هذا القانون والذي  239األسس التي تبرر الطبيعة العقدية لهذه الشركات، فإن األمر يتطلب الرجوع كذلك إلى الفصل 

 0329أنه لم يوضع بالدقة ذاتها التي جاء بها الفصالن  يسعف أكثر من سابقه في الحديث عن مفهوم املصلحة، على الرغم من

 من القانون املدني الفرنس ي، اللذان تستشف منهما املالحظات اآلتية:  0322و

، دون أن يتم ربط مصلحتهم بهذه اإلرادة الكلية، حيث (106)ــ فمن جهة أولى، تم تعليق إنشاء الشركة على إرادة كل الشركاء

ال مصلحة املشاركين، تفاديا لتضارب املصالح الشخصية التي تميز كل شريك أو  (107)املصلحة املشتركة"استعمل املشرع عبارة "

                                                           

والقضاء والتشريع، املجلة الدولية للفقه والقضاء محمد محمد عبد اللطيف، الوظيفة االجتماعية للشركات، املجلة الدولية للفقه  - 101

 .20-2، ص. 9191، 0والتشريع، ع. 

سهام عجاس، املسؤولية االجتماعية للمؤسسة كمدخل أساس ي لتجسيد التنمية املستدامة إزاء العاملين، دراسة تحليلة سوسيولوجية، - 102

سميرة أحالم حدو، دور إستراتيجية املسؤولية االجتماعية للشركات في دعم األمن ؛ محمد فالق و 10-20، ص. 9103، دجنبر 9مجلة روافد، املجلد،ع. 

 ؛11-29، ص. 9102الغذائي، الشركة السعودية العربية لخدمات الزراعية نموذجا، مجلة اقتصاديات املال واألعمال، دجنبر 

Aly Ahmed, Corporate Social Responsibility in the Realm of Jurisprudence and International Law, International Journal of Doctrine, 

Judiciary and Legislation, Volume 1, 2020, Pages 140–153. 

103  -  Art 1832 C. civ. : «La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par contrat d’affecter à une 

entreprise commune des biens ou leurs industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter».  

 .77ياسين امساعف، م.س، ص. - 104

105  -  Art 1833 C. civ. : «Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés ».  

106  -  Art 1832 C. civ. : «La société est instituée par deux ou plusieurs personnes …».  

يجب أن يؤخذ  مصطلح الشركاءمع اإلشارة إلى أن  : "عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر ...".من ق.ل.ع املغربي على أنه 239وينص الفصل  -

 ك.ليشمل املساهمين كذل عمومهعلى 

107  -  Art 1833 C. civ. : «Toute société doit … constitué dans l’intérêt commun des associés».  

 :"... يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا لتكون مشتركة بينهم ...".من ق.ل.ع املغربي على أنه 239وينص الفصل  -
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في شركات املساهمة، وعيا منه باستحالة  (109)، لذلك تبنى املشرع قانون األغلبية وجعل منه قاعدة أساسا(108)مساهم عن اآلخر

 . (110)من الشركاتتحقق اإلجماع أو صعوبته تحققه على األقل في هذا النوع 

، وهو بعد مالي ال يعني صرف النظر (111)ــ ومن جهة ثانية، تم ربط انخراط املساهمين في الشركة، في اقتسام األرباح املحققة

 عن أمور أخرى غير مادية، مثل ممارسة حق التصويت الذي ينصب على عدة موضوعات أهمها تقسيم األرباح.

كة بتحقيق مصلحة الشركاء دون سواهم، لكن ليس على حساب مصالح األغيار من ــ ومن جهة ثالثة، تم ربط دور الشر 

 .(112)أجراء ومتعاقدين ودولة، كل في إطار نوع العالقة التي تربطه بالشركة وفي حدود النصوص القانونية املؤطرة لها

ث تبعا لقانونيته من جهة، بحي ويستدعي الرجوع إلى قانون شركات املساهمة؛ الوقوف عند أهمية النظام األساس ي للشركة؛

ال يمكن تأسيس الشركة متى كان نظامها يشكل خرقا للقانون كما ال يصح تعديله للسبب ذاته، وهو في جميع األحوال يشكل 

مصدر توافق املساهمين ال ينبغي الخروج عنه من جهة أخرى. ولم يحد املشرع عن األهمية التي يحتلها هذا النظام في شركات 

على أنه من غير املمكن  02.27القانون رقم  001مة في عالقته بمصلحة املساهمين عندما نص في الفقرة الثانية من املادة املساه

للجمعية العامة غير العادية الزيادة في أعباء املساهمين ماعدا العمليات املترتبة عن تجميع ألسهم تم القيام به بصفة 

 . (114)من هذا القانون  0حالة املادة ، كما تؤكد هذه الحماية اإل (113)صحيحة

وعالقة باملوضوع، فإنه حتى في ظل تعدد االنتقادات التي واجهت النظرية العقدية، خصوصا مع ظهور فكرة املقاولة، فإن 

بتها أي على بنيانها ومكوناتها وثوا (115)هذه األخيرة لم تستطع إدخال تغييرات على بنية الشركة التي حافظت على جوهرها وأساسها

                                                           

م، دور املصلحة الجماعية في حماية الشركات التجارية، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي في االتجاه نفسه، يراجع وجدي سلمان حاطو  - 108

 .27، ص. 9112الحقوقية لبنان، 

 من ق.ش.م. 000و 001تراجع في ذلك املادتين  - 109

 ، أن "قانون األغلبية تنظيم عقالني لحياة الشركة".97حيث اعتبرت أمينة غميزة،م.س، ص.  - 110

111  -  Art 1832 C. civ. : « La société est instituée … en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter 

».  

 من ق.ل.ع املغربي على أن :" الشركة ... بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها". 239وينص الفصل  -

 دونة الشغل. فمثال، عالقة الشركة بأجرائها تحددها م - 112

كما ورد في املادة األولى، الزيادة في أعباء  على أنه: "غير أنه ال يمكن للجمعية العامة غير العادية، 001تنص الفقرة الثانية من املادة  - 113

 املساهمين ماعدا العمليات املترتبة عن تجميع ألسهم تم القيام به بصفة صحيحة؛ كما ال يمكنها تغيير جنسية الشركة".

على أنه: "ويجب أن تتضمن العدد الكافي من املساهمين الذي يمكنها من تحقيق  02.27من القانون رقم  0تنص الفقرة الثانية من املادة  - 114

 ."املساهمين عن خمسة ال يتحملون أية خسارة إال في حدود حصصهم ودون أن تزداد أعباؤهم إال برضاهمغرضها وتسييرها ورقابتها على أال يقل عدد 

115  - Th. HASSLER,L’intérêt commun, RTD com. 1984, P. 582.  
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، حتى وإن قرب البعض تأسيس الشركة من (117)، وهو ما يقتض ي ربط تأسيس الشركة بتحقيق مصلحة مساهميها(116)التقليدية

من ق.ش.م، عوض  02، السيما وأن قانون شركات املساهمة استعمل عبارة "النظام األساس ي" حسب املادة (118)عقود اإلذعان

 عبارة "العقد األساس ي. 

يل السابق، وفي إطار عالقته بشركات املساهمة، سواء قبل اكتسابها الشخصية االعتبارية أو بعده، ومع استنادا إلى التحل

التسليم بوجود مصلحة خاصة بالشركة؛ تبعا ملا تكتسبه من شخصية اعتبارية مستقلة عن مساهميها، فإن مصلحة املساهمين 

إرادة مساهميها أوال، ولها مشروعا يحدده مساهموها ثانيا، وملزمة  ينبغي أن تؤخذ بعين االعتبار؛ ألن الشركة تأسست بناء على

أن تحقق مصالح مساهميها، التي يصعب تحققها دفعة واحدة، متى كانت هذه املصالح مصالح شخصية محضة، خصوصا في ب

 ، إذ تتعدد فيها املصالح وقد تتعارض.(119)شركات املساهمة من الحجم الكبير

االعتراف بوجود مصالح للمساهمين من داخل الشركة، تتخذ صفة املصلحة املشتركة وعاء لها،  ومن هذا املنطلق، يقتض ي

ينقل مصالح املساهمين الشخصية من مصالح متعارضة إلى مصالح متوافقة، السيما أن التصويت على مشاريع قرارات 

، يحكمها قانون (121)ان أو أكثر من املساهمين، غالبا ما ينتج عنه تبني وجهات نظر مختلفة، تتكون على إثرها فئت(120)الشركة

 األغلبية فيضمن استمرارية شركتهم ويجعل منها أداة قانونية لتحقيق مصلحتهم املشتركة. 

                                                           

، م.س، ص. 9109مارس  -، يناير021-022عزيز إطوبان، التحليل االقتصادي ملصلحة شركة املساهمة، مجلة املحاكم املغربية، ع. املزدوج  - 116

 .17؛ محمد اإلدريس ي العلمي مشيش ي، خصائص الشركات...، م.س، ص. 77

- Mohammed Drissi Alami MACHICHI, Précarité de la réforme …, Art. cit, P. 47. 

من  2ف. 0بحيث أن يرتبط تحقيق غرض شركة املساهمة وتسييرها ورقابتها بعدد من املساهمين يكونونها وال يقل عن خمسة)املادة  - 117

 ق.ش.م(.

- Mohammed Drissi Alami MACHICHI, Précarité de la réforme …, Art. cit, P. 47. 

 .203رشيد بحير، م.س، ص.  - 118

من ق.ش.م في خصوص شركة املساهمة على أنه: "ويجب أن تتضمن العدد الكافي من املساهمين الذي  يمكنها من  2ف. 0إذ تنص املادة  - 119

 تحقيق غرضها وتسييرها ورقابتها  على أال يقل عدد املساهمين عن خمسة ...".

- Mohammed Drissi Alami MACHICHI, Précarité de la réforme …, Art. cit, P. 47. 

يمثل حق التصويت أداة للمشاركة في صناعة القرارات الجماعية، ومن ثمة فهو من حيث املبدأ يشكل حقا أصيال لكل مساهم، وفي ذلك  - 120

ات املساهمة، إذ أن الجمعيات العامة ملزمة من أجل البت في موضوع تجسيد ملبدأ التعبير عن اإلرادة الجماعية الذي تفرضه العالقات الداخلية لشرك

من ق.ش.م(، لتكون بذلك القرارات املتخذة تعبيرا  000و 001معين، أن تتداول في شأنه من قبل مجموع املساهمين الحاضرين أو املمثلين )املادتان 

، فإنهم ال يستطيعون بإرادتهم وحدهم التعبير بصورة قانونية ومشروعة عن إرادة  عن إرادتهم الجماعية، وأنه مهما كانت قوة بعض املساهمين املالية

 الشركة. ومن هذا املنطلق، وحيث إن قرارات الجمعيات العامة لشركات املساهمة يجب أن تتخذ بناء على مشاركة املساهمين جماعية، فإن ذلك

 وين فئتين من املساهمين، تشكل إحداهما األغلبية فتقابلها الثانية وتشكل األقلية.سيفض ي في غالب األحيان إلى وجود آراء متعارضة ستسفر عن تك

 فئة تشكل األغلبية وفئة تجسد األقلية أو فئتان متساويتان.  - 121

- Mohammed Drissi Alami MACHICHI, Précarité de la réforme …, Art. cit, P. 47. 
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وأنه باعتماد قانون األغلبية الذي يتماش ى مع واقع عدم ثبات املساهمين وتغيرهم باستمرار داخل الشركة من فئة األغلبية 

، تكفل حماية مصالح املساهمين أثناء انضمامهم (122)عكس، تم إقرار شخصية معنوية دائمة ومستقرة للشركةإلى فئة األقلية أو ال

إلى الشركة أو انسحابهم منها، مما يجعل حركية التحرك داخل الشركة مميزا لهذه األخيرة، بل املبدأ الجوهري الذي يحكمها 

 .    (123)حسب بعضهم

بين املساهمين والشركة، تؤكد تفوق األشخاص الذاتيين على الرغم من ستار الشخصية وبهذا، فإن قوة االرتباط الحاصل 

، لكن بوصفها مصلحة مشتركة ال بوصفها مصالح (125)، مما يجعل الشركة تسعى إلى تحقيق مصلحة املساهمين(124)االعتبارية

 فردية تهم كل مساهم على حدة.

وما يرتبط  (126)صلحة بقي متأثرا بالتصور التقليدي لهذه الشركاتوحتى في ظل مستجدات قانون الشركات، فإن مفهوم امل

، مما يكرس منح القانون املساهمين سلطة التسيير الجماعي والرقابة (127)به من آثار، بل إن هذه املقاربة مازالت مهيمنة

ملساهمين، معزل عن باقي ا، بهدف تحقيق مصلحتهم املشتركة، التي تسمو على املصالح الشخصية الصرفة لكل مساهم ب(128)كذلك

ليتحول بذلك هذا األخير من مجرد مساهم أناني أو مصلحي إلى مساهم مثالي، يراعي مصلحة باقي املساهمين في ممارسته لحقوق 

 التسيير أو الرقابة.

 الثاني املبحث

 حـدود النظرية العقدية لشركة املساهمة

د إليه من أسس ومبررات، ابتداء من تأسيس الشركة إلى غاية سبقت اإلشارة إلى الطبيعة العقدية للشركة وما تستن

تؤسس الشركة على أساس أن تتحقق أركانه العامة، شأنه في ذلك شأن باقي العقود،  انتهائها، أخذا بمفهوم العقد الذي بواسطته

وعلى مختلف  جميع املراحل لخصوصية هذا العقد الذي يبقي على العالقة بين املساهمين في أركانه الخاصة؛ تبعا إضافة إلى

املستويات، حتى في ظل اكتساب الشركة للشخصية االعتبارية التي تفرض أن يكون ثمة استقالل عضوي وآخر مصلحي للشركة 

                                                           

122- G.BOUCRART, De l’intuitus personae dans les sociétés, Jour. Soc, n° 9, 10 Sept-Oct, 1927, P. 519. 

123- Ibid.  

124  - D. SCHMIDT, Les conflits d’intérêts dans la société anonyme, Ed. Joly ; Delta, Paris, 2004, P. 15 

125- D.SCHMIDT, Les droits de la minorité dans la société anonyme, Sirey, Paris, 1970, P. 49. 

 .12عزيز إطوبان، التحليل االقتصادي ...، م.س، ص.  - 126

- Mohammed Drissi Alami MACHICHI, Précarité de la réforme …, Art. cit, P. 47. 

 .17عزيز إطوبان، التحليل االقتصادي...، م.س، ص.  - 127

- Mohammed Drissi Alami MACHICHI, Précarité de la réforme …, Art. cit, P. 47. 

128 - D.SCHMIDT, Les droits de la minorité …, Op. cit, P. 49.  
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يحسب أحكام . وهذا ما جعل البعض (129)عن مساهميها؛ استقالل ينهي شخصية هؤالء املساهمين أو يحد من فعاليتها على األقل

، وأنه إذا كان تكوين (130)من ظ.ل.ع؛ أحكاما اعتراها القدم وعدم املالءمة 0120إلى  272اردة في الفصول من عقد الشركة الو 

 .(131)الشركة يتطلب إبرام عقد، فإنه مع ذلك تبقى نظرية العقد قاصرة على استيعاب اآلثار القانونية الناتجة عن تكوين الشركة

بخصوص مسألة االنتقال من العدم؛ حيث ال وجود للشخصية االعتبارية  وعلى الرغم من كل هذا؛ يبقى التساؤل مطروحا

للشركة قبل قيدها في السجل التجاري، مقابل حضور شخصية املساهمين املرتقبين، نحو الوجود؛ حيث تظهر شخصية الشركة 

نوني املستقل، بل واملؤثر ، ودون أن يؤدي ذلك إلى إلغاء شخصية املساهمين التي تحفظ على وجودها القا(132)بعد هذا السجل

 في حياة الشركة حتى بعد اكتسابها الشخصية االعتبارية. 

وتبعا لهذا التداخل الحاصل بين شخصية املساهمين والشركة؛ فإنه يصعب الحديث عن استقالل تام ملصلحة أحدها 

خذ بعين االعتبار املعطى اإلرادي دون استحضار اآلخر. مما يمكن معه الحديث عن تبني النظرية العقدية للشركة والتي تأ

 .(133)والشخص ي للمساهمين وتعتبر تأسيس الشركة أداة لتحقيق املصلحة املشتركة ملساهميها كما سبقت اإلشارة إلى ذلك

وعالقة بالتفاعل الحاصل بين الشركة ومساهمين من حيث االنتقال من الحديث عن شخصية املساهم املجردة إلى التركيز 

، (135)، فهل يمكن بذلك الحديث انتقال الحق الخالص للمساهم؛ من حق عيني إلى حق مركب(134)داخل الشركة على حقوقه من

؟ أم أن األمر أبعد من ذلك؛ حيث يتم االنتقال من مفهوم الحق إلى مفهوم السلطة (136)للشركة مراعاة للحصة املقدمة من قبله

ساهمون مجرد أعضاء، عليهم السعي نحو تحقيق وحماية مصلحة الشركة؛ املوكلة إلى الشركة عبر أجهزتها والتي يعتبر فيها امل

طاملا تم التأسيس لكيان جديد اسمه الشركة أفرزته إرادة املساهمين أنفسهم؟ وهو ما يستلزم البحث أيضا في حدود الطبيعة 

استهدافها تحقيق مصلحة  العقدية للشركة، سواء من حيث األساس القانوني الذي اعتمدته )املطلب األول( أو من حيث

 املساهمين املشتركة )املطلب الثاني(.

                                                           

من مظاهر استقاللية الشركة بعد اكتسابها الشخصية االعتبارية أن يصبح لها ما يميزها عن مؤسسيها من تسمية وأهلية ومقر وجنسية  - 129

 وذمة مالية ومسؤولية في بعديها املدني والجنائي. 

 .01ل، م.س، ص. فؤاد معال - 130

 .90وهذا ما لوحظ بخصوص موقف الفقه من قبل فؤاد معالل، م.س، ص.  - 131

 .7.21واملادة ... من القانون رقم  02.27من القانون رقم  3تراجع املادة  - 132

؛ قرار 2172/9112/1عدد في امللف  9112نونبر  90بتاريخ  2113/9112وهذا ما كرسه قرار محكمة االستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 

، في 9112شتنبر  12بتاريخ   0100؛ قرار محكمة النقض عدد 0032/2/0/9117، في امللف عدد 9112يونيو  92بتاريخ  292محكمة النقض عدد 

 .90و 03و 01. أشار إليهما عمر أزوكار، املرجع السابق، ص. 0021/2/9/9112امللف عدد 

 من هذا املقال.يراجع ما ورد في املبحث األول  - 133

 .212رشيد بحير، م.س، ص.  - 134

135- P. ROUBIER, Droits subjectifs et situation juridiques, Dalloz, Paris, 1963, P. 386.  

ة يعبد اإلاله الحكيم بناني، تقديم الحصة في الشركة، محاولة تعريف، رسالة دبلوم الدراسات العليا، قانون خاص، كلية العلوم القانون - 136

 .21، ص. 0229-0220واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، س.ج 
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 املطلب األول: حدود أسس الطبيعة العقدية لشركات املساهمة

تم التأسيس للطبيعة العقدية للشركة في عالقته بمفهوم مبدأ سلطان اإلرادة وبمفهوم االعتبار الشخص ي في الشركات 

ل خاص، ولم يقتصر في تبرير هذه األسس على القواعد العامة كما هو مشار إليها في التجارية بشكل عام وشركات املساهمة بشك

القانون املدني وتحديدا في ظهير االلتزامات والعقود، بل إن األمر تجاوز هذا الحد ليأخذ بالحسبان ما جاء به قانون شركات 

ستنادا إلى مفهوم قانون األعمال؛ فقد تم التشكيك املساهمة من أحكام خاصة. ومع ذلك، فمن خالل هذه املرجعيات عينها، وا

 في مدى وجاهة وفعالية هذه األسس لتبرير الطبيعة العقدية لشركات املساهمة بالخصوص.

 (137)وفي إطار البحث عن مبررات تقويض النظرية العقدية للشركة، سيتم البحث باملنهجية ذاتها وبالترتيب عينه السابقين

رادة في تبني النظرية العقدية لشركات املساهمة )الفقرة األولى( وفي حدود االعتبار الشخص ي لتجاوز في حدود مبدأ سلطان اإل 

 هذه النظرية  )الفقرة الثانية(.

 الفقرة األولى: حدود مبدأ سلطان اإلرادة في تبني الطبيعة العقدية لشركات املساهمة

حيث تقييد إرادتهم  اسطتها من مبدأ سلطان إرادة األفراد؛لقد وضع املشرع مجموعة من الضوابط الشكلية التي خفف بو 

 222بعدم تجاوز الحدود سواء املسطرة في القواعد العامة أو في قانون شركات املساهمة. وهكذا؛ نصت الفقرة الثانية من املادة 

يترتب على خرقها بطالن  من ق.ش.م على أنه: "يعتبر كأن لم يكن كل شرط نظامي مخالف لقاعدة آمرة من هذا القانون، ال 

 .(138)الشركة"، وهو ما يجعل نظرية العقد تتعرض ألكثر من انتقاد

                                                           

 يقصد بذلك ما تم التطرق إليه في املبحث األول من هذا املقال. - 137

رة الشركة وذلك في ، أن فكرة العقد ذاتها بما ترتكز عليه من حرية اإلرادة ال تتسق تماما مع فك29وقد بدا لزهير بونعامة، م.س، ص.  - 138

 مجاالت عدة:

يقوم العقد أساسا على نوع من التناقض املصلحي بين طرفي العالقة الرضائية، في حين انه في الشركات تكون املصلحة واحدة وهي املصلحة  -

 االجتماعية.

د ي يتألف منها املشروع، وهذا أثر له خطره ينفر إن عقد الشركة يدفع إلى الوجود بكائن قانوني يستقل بذاته عن العناصر البشرية واملادية الت -

 به عقد الشركة عن سائر العقود وال تعرفه نظرية االلتزامات والعقود في معرض تنظيمها آلثار العقود.

ول بين داكذلك يبدو واضحا اندحار املفهوم التعاقدي على وجه الخصوص في شركات املساهمة، تلك التي يتجزأ فيها رأس املال إلى أسهم تت -

 أشخاص ال تربط بينهم أية رابطة شخصية أو قانونية إال من حيث كوهم ينتمون إلى الشركة نفسها.

أما في نظر الفقه الحديث فإنه في وجود الشركة عمل إرادي ذو صبغة تعاقدية، إال أن هذا ليس صحيحا إال في مرحلة تكوين الشركة حيث  

شروع املزمع استغالله، وهذه ليست باملرحلة األساس التي يمكن اعتمادها للوقوف على طبيعة الشركة يتدارس املؤسسون الجوانب املختلفة للم

ملؤسسين على اواعتبارها عقدا، وإنما تبدأ تلك املرحلة الحاسمة في تعرُّف طبيعة الشركة من وقت بدء اجتياز الشركة لباب الحياة القانونية، إذ يجب 

 ني الذي رسمه املشرع وليس إلرادتهم سلطان في ذلك، ومن ثمة فاألمر ال يتعلق بعقد بقدر ما يتعلق بنظام.أن يفرغوها في اإلطار القانو 

ى ما يبدو لومهما يكن األمر، فألن االنتصار إلحدى هاتين الفكرتين اللتين تبحثان في الطبيعة القانونية للشركة ليس باألمر اليسير وقد كان ذلك ع

 إقامة نوع من التصالح بينهما تفاديا لتغليب إحداهما على األخرى.سببا في محاوالت الفقه 

، ص. 9110، نونبر 9وملزيد من التفصيل يراجع: فؤاد معالل، شرح القانون التجاري املغربي الجديد، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط 

وما بعدها؛ رضوان أبو زيد،الشركات التجارية في القانون  71، 92، ص. وما بعدها؛ محمد اإلدريس ي العلمي مشيش ي، خصائص الشركات...، م.س 992
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وأن الترتيبات العقدية لسير شركة املساهمة، تعيش في األصل صراعا مع القواعد غير املكتوبة لقانون الشركات، التي تعتبر 

غة األحكام اآلمرة التي ال يجوز للشركاء مخالفتها، السيما ، وتتخذ صب(139)في األساس قواعد نظامية نابعة من جوهر هذا القانون 

ومصلحيا؛ يسمى الشركة. ومع ذلك، يمكن التساؤل بخوص هذا الكائن؛  عضويا( 140)أنه تعاقدهم ينش ئ كائنا قانونيا مستقال عنهم

 قد لكنه عقد من نوع خاص؟إذ أال يعد هذا الكائن القانوني مجرد تجمع، يخضع لشروط معينة، ال يمكن أن تنفي عنه صفة الع

ومن االنتقادات التي ُوجهت إلى نظرية العقد، هي أن الشركة وما تتمتع به من شخصية اعتبارية؛ تفرض نوعا من التعاون 

الوثيق بين مكوناتها لتحقيق هدف مشترك، في حين أن العقد يقوم على نوع من التناقض املصلحي بين طرفي العالقة 

لة تداول األسهم الناتجة عن تقسيم رأسمال شركة املساهمة، تؤدي إلى إضعاف فكرة العقد عبر استقالل ، وأن سهو (141)الرضائية

فكرة تداول األسهم عند املساهم عن فكرة مساهمته في إدارة الشركة، لتتسع بذلك الهوة بين إرادة الشخص االعتباري وإرادة 

دة املساهمين ارتضت مند البداية )أثناء تأسيس الشركة( االنتقال . لكن أال يمكن دفع هذا االنتقاد بكون إرا(142)مساهميه

مستقبال )بعد التأسيس( من التعبير اإلرادي املباشر للمساهمين إلى نظيره غير املباشر؛ عبر شخص آخر قانوني يمثلهم يسمى 

 مساهميها؟ الشركة؟ بل إن الشركة نفسها تقتض ي من يمثلها من أشخاص ذاتيين في الغالب ما يكونون أحد

من ظ.ل.ع واضحا من حيث ظاهره  239وسيرا في االتجاه الرافض تبني النظرية العقدية للشركة؛ حيث إنه إذا كان الفصل 

في تبني هذه النظرية، فإن قراءة هذا الفصل في عالقته بباقي النصوص ذات املنظمة للشركة إنما تثير الريبة حول مدى ارتباط 

ية بشكل عام وبشركات املساهمة خصوصا. وبعبارة أخرى؛ فإن األمر ال يعدو مجرد تنظيم قانوني املسألة بالشركات التجار 

املتعلق بشركات  02.27للشركات املدنية وأن ما عدا ذلك ينبغي النظر إليه من زاوية القوانين التجارية وعلى رأسها القانون رقم 

املتعلق بمدونة التجارة  07.27شركات التجارية مع استحضار القانون رقم املتعلق بباقي ال 7.21املساهمة إلى جانب القانون رقم 

 .(143)الذي يتحدث عن التاجر بشكل عام

ويبدو في نظر البعض أنه في ظل أحكام التشريع املنظم للشركات التجارية، ال يمكن للعقد أن يكون أساسا لتفسيرها، وال 

بت عندهم أن قصور التفسير العقدي، وهو السبب الحقيقي الذي جعل أن يستوعب جميع مسائل الشركة، لذا أصبح من الثا

                                                           

في  9220وما بعدها؛ عبد اللطيف مشبال، تعليق على قرار املجلس األعلى، ع.  90، ص. 0233املصري واملقارن، مطبعة دار الفكر العربي، القاهرة، 

 وما يليها. 131، م.س، ص. 0222ماي  12

139 - M-Ch. MONSALLIER, L’aménagement contractuel du fonctionnement de la société anonyme, LGDJ, Paris, 1998, P. 376. 

عبد الرحيم بوعيدة، مفهوم مصلحة الشركة كضابط لتحديد اختصاصات ومسؤولية مجلس اإلدارة والجمعيات العامة، دراسة تحليلية  - 140

. ، ص. 9119-9110الحقوق، رسالة لنيل الدكتوراه في الحقوق، عين شمس، القاهرة، مصر، س.ج مقارنة، رسالة لنيل الدكتوراه في الحقوق، كلية 

21. 

 21عبد الرحيم بوعيدة، م.س، ص. - 141

 .22عبد الرحيم بوعيدة، م.س، ص.  - 142

 ".جاروالتينظم هذا القانون القواعد املتعلقة باألعمال التجارية  "من مدونة التجارة على أنه:  0تنص املادة  - 143
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أو الطابع النظامي أو  .(144)املشرع يجنح إلى مفاهيم النظام العام والقواعد اآلمرة في تنظيم الشركات أي إلى فكرة النظام القانوني

 ، بدل األخذ بنظرية العقد.(145)املؤسساتي للشركة

يدخل في إطار األحكام العامة املنصوص عليها في ما يسمى  239ن رد؛ فصحيح أن الفصل وال يخلو هذا االنتقاد بدوره م

بالقانون املدني مما يفترض معه تنظيم الحياة املدنية ال التجارية، فيبدو من الوجاهة إخراج الشركات التجارية بشكل عام من 

من مدونة التجارة  9ل على تطبيق القانون املدني بصريح املادة دائرة التطبيق املدني، إال أن مقتضيات القانون التجاري ذاتها تحي

 . (146)ما لم يوجد ثمة تعارض على مستوى املبادئ األساسية للقانون التجاري 

نص صراحة، عند تنظيمه أحكام الشركة في  وموازاة مع هذا الدفع، وبالرجوع إلى قانون شركات املساهمة ذاته؛ يتبين أنه

. أما في حياة الشركة، فإن األمر يختلف (147)االحتكام إلى القانون املدني لتنظيم العالقات بين املساهمينمرحلة تأسيسها، على 

سواء من حيث ظهور الشخصية االعتبارية للشركة إلى الوجود أو من حيث عدم وجود نص صريح في قانون شركات املساهمة 

من مدونة التجارة  9مبرر للرجوع مرة أخرى إلى اإلحالة الواردة في املادة يحيل على املبادئ املطبقة على االلتزامات والعقود، وهو 

التي تمكن من االحتكام إلى قواعد القانون املدني طاملا ال تتعارض ومبادئ القانون التجاري بشكل عام وقانون شركات املساهمة 

 بشكل خاص.

من ظ.ل.ع(  239ون املدني الجزائري )يقابله الفصل من القان 101ومن جهة أخرى، هناك من اعتبر أن تأويل نص املادة 

عبارة العقد املنصوص عليها في هذا النص ال يمكن إسقاطها على  املكرس للطبيعة العقدية للشركة قد تجاوز حدود النص؛ ألن

 . (148)أقرب إلى أن تكون تصرفا من جانب واحد لكنه تصرف جماعي الشركة بكامل معناها، فالشركة

بهذا الدفع أيضا، أال ينبغي إثارة االنتباه إلى أن قرارات الشركة يحكمها قانون األغلبية أصال واإلجماع استثناء،  ومع التسليم

وأنه في كلتا الحالتين ال بد من استحضار إرادة املساهمين املكونة لإلرادة الجماعية التي بدونها يعطل سير الشركة بل وينهي 

 وجودها؟ 

حديث عن إرادة الشركة ال ينبغي تغييب الفاعلين األساسيين في التعبير عن هذه اإلرادة من قبل ومن ثم؛ فحتى في ظل ال

املساهمين ليس بصفتهم هذه لكن بصفتهم أعضاء في أجهزة الشركة، كما لو تعلق األمر ببعض حاالت الزيادة في رأسمال الشركة 

                                                           

 .029محمد البشير بالطيب، م.س، ص.  - 144

 .99فؤاد معالل، م.س، ص.  - 145

يفصل في املسائل التجارية بمقتض ى قوانين وأعراف وعادات التجارة أو بمقتض ى القانون من مدونة التجارة على أنه: " 9تنص املادة - 146

 ."املدني ما لم تتعارض قواعده مع املبادئ األساسية للقانون التجاري 

"إلى غاية تقييد الشركة بالسجل التجاري تبقى العالقات بين املساهمين خاضعة لعقد الشركة من ق.ش.م على أنه:  3تنص املادة - 147

 وللمبادئ العامة للقانون املطبقة على االلتزامات والعقود".

148- J. FLOUR, J. AUBERT, Les obligations, T 1, l’acte juridique, 7eme éd., Paris ,1996, p. 200. 
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كل عام وما يستلزمه من احتكام لقانون األغلبية من حيث أو بتغير النظام األساس ي بش (149)وما يستلزم تحققه من إجماع

 .   (150)املبدأ

ويرى كذلك منتقدو نظرية العقد، أن هذا األخير ال يسمح بمفهومه املعتاد بتفسير جوانب عديدة من الشركة بحسبانها 

 كذلك الكتمالها القيام بإجراءاتاعتباريا؛ من منطلق أن إنشاء الشركة ال يتوقف فقط على إرادة الشركاء، وإنما يتطلب  شخصا

موازية كالشهر بالسجل التجاري، وأن هذا اإلجراء هو الكفيل بأن يمنح للشركة وجودها القانوني في مواجهة  شكلية وإدارية

فسه نتعجز عن تنظيم كثير من مسائل الشركة نفسها؛ ألن املشرع تولى ذلك ب -بما فيهم املساهمين-إرادة الشركاء  الكافة، كما أن

  ، وعلى رأسها شركات املساهمة.(151)فوضع أحكاما آمرة في أغلبها، يشتد أثرها في أشكال محددة من الشركات كشركات األموال

ويستدعي هذا الدفع إثارة االنتباه كذلك إلى أن املشرع نفسه يعترف بالشركة حتى في ظل غياب اإلجراءات الشكلية املتحدث 

، كما أن نظرية العقد بشكل عام ال تخلو من بعض اإلجراءات (152)بالنسبة لشركة املحاصة عنها، وهذا ما نص عليه صراحة

. وأن تدخل (154)أو عقد الزواج (153)الشكلية املقيدة إلرادة األشخاص، كما هو الحال بالنسبة للتصرفات املتعلقة بنقل امللكية

كما هو الحال في القواعد املنظمة في الكتاب الخامس  املشرع لفرض أحكام خاصة إنما تمليه طبيعة النظام العام االقتصادي

                                                           

من ق.ش.م على أنه: "تستلزم الزيادة في رأس املال، بواسطة رفع القيمة االسمية لألسهم، قبول املساهمين باإلجماع، إال  031املادة تنص -149

 إذا تمت تلك الزيادة بإدماج االحتياطي أو األرباح أو عالوات اإلصدار".

 على أنه: "تبت الجمعية بأغلبية ثلثي أصوات املساهمين الحاضرين أو املمثلين". من ق.ش.م 001تنص الفقرة الرابعة من املادة  -150

151-A. KEVORKIAN, Quelques critiques pragmatiques de la loi de 1996, Gaz pal., 1968,p. 97. 

 ة إذا كان غرضها تجاريا"."تعد شركة املحاصة شركة تجاريعلى أنه:  7.21من القانون رقم  0تنص الفقرة الثانية من املادة  - 152

"ال تخضع ألي تقييد فيا لسجل التجاري وال ألي إجراء من إجراءات الشهر، من القانون نفسه على أنه:  33وتنص الفقرة الثالثة من املادة 

 ويمكن إثبات وجودها بكافة الوسائل".

جميع  -تحت طائلة البطالن–قوق العينية على أنه: "يجب أن تحرر بمثابة مدونة الح 22.13من القانون رقم  1تنص الفقرة األولى من املادة  -153

حرر رسمي، أو مالتصرفات املتعلقة بنقل امللكية أو بإنشاء الحقوق العينية األخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وكذا الوكاالت الخاصة بها بموجب 

 ام محكمة النقض ما لم ينص قانون خاص على خالف ذلك.بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أم

 يجب أن يتم توقيع العقد املحرر من طرف املحامي والتأشير على جميع صفحاته من األطراف ومن الجهة التي حررته.

املحكمة س كتابة الضبط بتصحيح إمضاءات األطراف من لدن السلطات املحلية املختصة ويتم التعريف بإمضاء املحامي املحرر للعقد من لدن رئي

 االبتدائية التي يمارس بدائرتها".

من القانون رقم  12إلى  17وقد خصص املشرع قسما بحاله تحت مسمى "اإلجراءات اإلدارية والشكلية إلبرام عقد الزواج" في املواد من  -154

 بمثابة مدونة األسرة. 21.12
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، بل إن املشرع يتجاوز في بعض (156)أو النظام العام االجتماعي كما هو الحال بالنسبة بمدونة الشغل (155)من مدونة التجارة

ا هو الحال كمالحاالت مجرد التنصيص على بعض الشروط الشكلية املتطلب تحققها في العقد ليلزم الشخص بالتعاقد أصال، 

، مع العلم أن املشرع فتح باب (157)في عقود التأمين اإلجبارية؛ إذ ال خيار ملن يبتغي سياقة السيارة من التعاقد مع مقاولة التأمين

االتفاق بين املساهمين في شركات املساهمة من أجل تنظيم عدة مجاالت تهمهم وإن كانت لها عالقة بشركتهم، سواء بخصوص 

 .(161)أو التصويت (160)، والتي يكون موضوعها الرأسمال االجتماعي(159)أو الخاصة (158)ة لصحة اتفاقاتهمالشروط العام

وهناك من حسب أن املشرع حدد للشركاء قوالب مفصلة وما عليهم سوى اختيار أحد أشكالها املالئمة لنشاطهم التجاري 

لق فإن الشركة عقد مسمى جاء بإرادة من املشرع ال من وحجم التمويل املرصود من طرفهم للشروع في تنفيذه. ومن هذا املنط

صنع الشركاء، إال أن هذا الرأي اكتفى باستحضار التاجر االعتباري من حيث الشكل، كما تم تنظيمه بالنسبة إلى املغرب في 

ن أشخاص اعتبارية ، مغيبا بذلك التاجر االعتباري من حيث املوضوع؛ إذ يمكن الحديث ع(163)7.21ورقم  (162)02.27قانوني رقم 

ال تتخذ ال شكل شركة مساهمة وال شكل شركة تضامن أو توصية بسيطة أو توصية باألسهم أو شركة ذات مسؤولية محدودة، 

                                                           

في نظام مساطر صعوبات املقاولة، يراجع سعيد وحي، أزمة القواعد العامة في ظل ملزيد من التفصيل النظام العام االقتصادي وأثره  -155

حسن جامعة الإجراءات الوقاية واملعالجة من صعوبات املقاولة، ماستر قانون املقاولة، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، املحمدية، 

 .9103-9102الثاني، الدار البيضاء، السنة الجامعية 

ملزيد من التفصيل بخصوص النظام العام االجتماعي، تراجع ربيعة ماموني وتسعديت حدوش، النظام العام االجتماعي، مذكرة لنيل شهادة  -156

 .9102شتنبر  92ماستر في القانون، تخصص القانون االجتماعي، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

املتعلق مدونة التأمينات الكتاب الثاني منها للحديث عن التأمينات اإلجبارية وهي التأمين التي قوض فيها املشرع  02.22ون رقم خصص القان -157

( أو استعمال العربات 002إلى  007إرادة الشخص في التعاقد من عدمه؛ حيث ألزمه بالتعاقد كلما تعلق األمر برغبته في ممارسة القنص )املواد من 

التي  2(. كما جعلت املدونة األحكام املضمنة بها أحكاما آمرة تبعا للمادة 97-072إلى  0-072وما يليها(  أو البناء )املواد من  091محرك )املواد من ذات 

 29و 01و 07و 2ي املواد جاء فيها  أنه: "ال يمكن تغيير مقتضيات هذا الكتاب بموجب اتفاق، باستثناء تلك التي تمنح لألطراف حرية التعاقد والواردة ف

 من هذا القانون". 31و 32و 30و 22و 12و 11و 12و 10و 71و 79و 70و 12و 12و 17و 11و 12و 11و

املصطفى بوزمان، خصوصية االتفاقات الجارية بين املساهمين في شركات املساهمة، املجلة املغربية للدراسات القانونية واالقتصادية  -158

REMEJE،071-070، ص. 9101دار النشر األحمدية، الدار البيضاء، يناير  ، العدد االفتتاحي. 

 .072-071املصطفى بوزمان، خصوصية االتفاقات...،م.س، ص.  -159

ه مويتعلق األمر باتفاقات ملكية األسهم والحقوق املالية املرتبطة بها؛ باتفاقات شرط قبول التنازل عن األسهم أو أفضلية اكتسابها من عد -160

 .012-073أي اتفاقات منع التنازل عنها أو اكتسابها. وللتفصيل في ذلك، يراجع املصطفى بوزمان، خصوصية االتفاقات ...، م.س، ص. أو العكس 

وترتبط املسألة باالتفاقات املقيدة لحق التصويت أو بالتي تستهدف التنازل عنه. وللتفصيل في ذلك، يراجع في املصطفى بوزمان، خصوصية  -161

 .012-012...، م.س، ص. االتفاقات 

 شركة املساهمة شركة تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها".من ق.ش.م على أنه: " 0تنص الفقرة األولى من املادة  -162

ات "تعتبر الشركات موضوع األبواب الثاني والثالث والرابع من هذا القانون شركعلى أنه:  7.21من قانون  0تنص الفقرة األولى من املادة  -163

انوني قتجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها. وال تكتسب الشخصية املعنوية إال من تاريخ تقييدها في السجل التجاري. وال يترتب عن التحويل ال

 للشركة إلى شكل آخر، إنشاء شخص معنوي جديد. ويسري نفس الحكم في حالة التمديد".
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ومع ذلك يمكن تعدادها تاجرا؛ طاملا أنها تمارس لحسابها عمال تجاريا على سبيل االعتياد أو االحتراف، بل حتى وإن لم تكن تتوفر 

 .(164)العتبارية بحكم القانون على الشخصية ا

 الفقرة الثانية: حدود االعتبار الشخص ي لشركات املساهمة

لقد استطاع االعتبار الشخص ي أن يجد له موقعا من حيث تبرير األخذ بمفهوم الطبيعة العقدية لشركة املساهمة، إال أن 

 02و 03لك في أوج الرأسمالية خالل القرنين هناك من ربط ظهوره ومكانته بشكل مكثف في العهد الروماني، ليتراجع بعد ذ

. وهذا الدفع ال يتعارض مع خاصية االجتماعية في القاعدة القانوني؛ بمعنى أنها تؤثر وتتأثر (165)العتبارات فكرية اقتصادية أوروبية

تها ارية في عالقبسلوك املجتمع، خصوصا عندما تكون سمته األساسية هي التغير النوعي البين، كما هو حال الشركات التج

إلى  0221بمحيطها االقتصادي، وهذا ما يثبته حجم ونوع التعديالت التي عرفها قانون شركات املساهمة مثال ابتداء من سنة 

 .(166)9190غاية 

ومما يمكن أن يعرض أهمية االعتبار الشخص ي في شركات املساهمة للنقض؛ تلك املظاهر التي تميزه عن غيره من املؤسسات 

هة له على عدة مستويات من بينها: عدم قابلية حصة الشريك للتداول؛ مسؤولية الشخص املعتبر مسؤولية تضامنية؛ املشاب

اكتسابه صفة تاجر؛ ارتباط اسم الشركة باسمه بحيث ينبغي أن يحمل اسم الشركة أسماء الشركاء صراحة أو ضمنا وأن يكون 

سواء من حيث فقده ألهليته أو إفالسه أو منعه من ممارسة التجارة أو وفاته  مطابقا لحقيقة الواقع؛ ارتباط انقضاء الشركة به

أو عزل الشريك املدير. إال أن املتمعن في هذه املظاهر يالحظ أنها مظاهر تتعلق بما يسمى فقها بشركات األشخاص وليس بشركات 

خاصة بها؛ سواء على مستوى اكتساب األسهم من  األموال، وهذا ال يعني أن لهذه الشركات األخيرة مظاهر اعتبار شخصية أخرى 

قبيل شرط املوافقة أو شرط األفضلية في إحالة األسهم أو على مستوى التخلي عنها من قبيل شرط عدم التنازل عنها أو شرط 

 استردادها جبرا.

ة، الداخلي للشرك وعالقة بما سبق؛ الحظ البعض أن التمييز بين شركات األموال وشركات األشخاص يرتكز على الشكل

؛ إذ إن عدم ثبات الشركاء وتغيرهم باستمرار في الشركة هو الذي دفع إلى اإلقرار (167)وهو ما ال يعكسه لزوما شكلها الخارجي

بوجود شخصية اعتبارية للشركة تمثل مساهميها في عالقاتها الخارجية، وتتوارى هذه الشخصية في إطار العالقات الداخلية؛ 

                                                           

نفسه على أنه: "تعد شركة املحاصة شركة تجارية إذا كان غرضها تجاريا". على الرغم من من القانون  9تنص الفقرة الثانية من املادة  -164

 .7.21من القانون رقم  33للفقرة الثانية من املادة  عدم توفرها على الشخصية املعنوية تبعا

 .02زهير بونعامية، م.س، ص.  - 165

 ت إلى غاية كتابة هذا املقال.املتعلق بشركات املساهمة ستة تعديال  02.27عرف القانون رقم  - 166

167 - G. CAMERLYNCK, op.cit., P. 80.  
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. ومن هنا كانت حرية (170)والرقابية( 169)واإلدارية (168)الرتباط الحاصل بين املساهمين وأجهزة الشركة التقريريةنظرا إلى ذلك ا

 .(171)تداول األسهم مميزا لشركة املساهمة، بل واملبدأ الجوهري الذي يحكمها

ي عن شركات األموال، ففومن جانب آخر، هناك من الحظ أن الفقه بالغ في تقدير الفروق التي تميز بين شركات األشخاص 

حضور الصراع االقتصادي، شهدت املمارسة العملية اتجاها نحو تضمين األنظمة األساسية، لكل من شركات األموال وشركات 

األشخاص، مقتضيات مستمدة من النظام األساس ي للصنف اآلخر، بغية االستفادة من االمتيازات التي يوفرها، وهو ما أحدث 

كمعيار حاسم يميز -. بل إن هناك من حسب أنه من شأن تهميش االعتبار الشخص ي، وإضعاف دوره (172)نتقاربا بين الصنفي

أن يدفع باتجاه وجوده حتى في النوع األول من الشركات، وإن كان ذلك ال يتم وفق  -شركات األموال عن شركات األشخاص

َوُوصف بالحرباء ، (173)شركات املساهمة له طابع خاص الصورة التي هو عليها في شركات األشخاص، فإن االعتبار الشخص ي في

                                                           

 "تكون الجمعيات العامة إما عادية أو غير عادية، وتمثل مجموع املساهمين".من ق.ش.م على أنه:  013تنص املادة  - 168

 ة إما جمعيات عامة أو خاصة.: "تكون جمعيات املساهمين التي تنعقد خالل قيام الشركمن ق.ش.م على أنه 012وتنص املادة 

 ال تضم الجمعيات الخاصة سوى أصحاب نفس الفئة من األسهم".

"يجب على كل متصرف أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة يحدده النظام األساس ي. وال يمكن  من ق.ش.م على أنه: 11تنص املادة  -169

 للمساهمين حق الحضور في الجمعية العامة العادية، إن اقتض ى الحال".أن يقل هذا العدد عن املفروض بموجب النظام األساس ي املخول 

 .يعين املتصرفون من طرف الجمعية العامة العاديةمن ق.ش.م على أنه: " 11وتنص املادة 

 .20دة ايتم تعيين املتصرفين األولين بموجب النظام األساس ي أو بموجب عقد منفصل يشكل جزءا من النظام األساس ي املذكور وفقا للم

 .غير أنه في حالة اإلدماج أو االنفصال،يمكن أن تتولى الجمعية العامة غير العادية هذا التعيين

 ".45يعد باطال كل تعيين تم خرقا لألحكام السابقة ماعدا التعيينات التي يمكن إجراؤها وفق الشروط املنصوص عليها في املادة 

ن يكون كل عضو من أعضاء مجلس الرقابة مالكا لعدد من أسهم الشركة يحدده النظام "يجب أمن ق.ش.م على أنه:  31تنص املادة  -170

 .األساس ي. وال يمكن أن يقل هذا العدد عن الذي يفرضه النظام األساس ي ملنح املساهمين حق حضور الجمعية العامة العادية

سهم املفروض أو إذا لم يعد مالكا له خالل مدة انتدابه، عد إذا لم يكن أحد أعضاء مجلس الرقابة، إلى غاية يوم تعيينه، مالك العدد األ 

 مستقيال بصفة تلقائية ما لم يسو وضعيته داخل أجل ثالثة أشهر".

 ."يعين مجلس الرقابة أعضاء مجلس اإلدارة الجماعية ويوكل ألحدهم صفة الرئيسمن ق.ش.م على أنه:  22وتنص املادة 

 .بمجلس اإلدارة الجماعية يكتسب لقب مدير عام وحيد حينما يزاول شخص واحد املهام املناطة

يكون أعضاء مجلس اإلدارة الجماعية أو املدير العام الوحيد من األشخاص الطبيعيين تحت طائلة بطالن التعيين. ويمكن أن يتم 

 .اختيارهم من خارج املساهمين. ويمكن أن يكونوا من أجراء الشركة

دارة الجماعية، يتعين على مجلس الرقابة ملؤه داخل أجل شهرين. وإال، فيمكن لكل ذي مصلحة عند شغور مقعد أحد أعضاء مجلس اإل 

أن يطلب من رئيس املحكمة بصفته قاض ي املستعجالت القيام بهذا التعيين بصفة مؤقتة. يمكن تعويض الشخص املعين بهذه الطريقة في أي 

 وقت من طرف مجلس الرقابة".

171 - G. BOURCART, Op.cit., P. 519.  

172 - P. JEANDEL, L’intuitus personae dans les sociétés commerciales, Thèse, Nancy, 1932, P. 8.  

 .02زهير بونعامية، م.س، ص.  - 173
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التي يتغير لونها بحسب اللون السائد في محيطها؛ من حيث مالءمة مظهره ونتائجه للبيئة القانونية التي تحيطبه، لكي يتخذ في 

 .(174)شركة املساهمة شكل اعتبار شخص املساهم

ء من حيث الدفاع عنه أو من حيث دحضه، فقد حسب البعض وعالقة بدور االعتبار الشخص ي في الشركات التجاري، سوا

ال ترتكز على رغبة األفراد في االتحاد انطالقا من االعتبار الشخص ي، "أن العالمة الفارقة بين شركات األموال وشركات األشخاص، 

ان واقع معين وهو ما إذا كفهذا العنصر يتعذر ضبطه، وهو فضال عن ذلك يقبل التلطيف إلى حد كبير، إن املعيار يرتكز على 

الشركاء يمنحون لألغيار كضمان، مسؤوليتهم الشخصية أو مجرد رأسمال اجتماعي، أو بعبارة أخرى ما إذا كانت الشخصية 

 .(175)"املعنوية كافتراض، تحجب أشخاص الشركاء أو ال تحجبهم إال جزئيا

 ساهمين املشتركةاملطلب الثاني: حدود اعتبار الشركة مجرد أداة لتحقيق مصلحة امل

سبقت اإلشارة إلى الدور املهم الذي تلعبه نية املشاركة بحسبانها عنصرا معنويا مؤسسا للشركة وضامنا الستمراريتها، 

ويهدف إلى تحقيق مصلحة املساهمين املشتركة. وأنه على الرغم من تعدد التعاريف التي أعطيت لهذه النية، فإنها لم تحل دون 

 القتها بالشركاء بما فيهم املساهمون من جهة وبالشركة بما فيها شركة املساهمة من جهة أخرى.  تقويض دورها في ع

وال يعني ذلك أن هذا املفهوم لم يتعرض لالنتقاد أو أنه مفهوم مطلق، بل توجد ثمة مجموعة من االعتراضات عليه أو في 

قييمه عبر الحديث عن حدود األخذ بنية املشاركة ركنا مؤسسا عالقته بالشركة والشركاء فيها، وهذا ما يتطلب الوقوف عنده وت

 للشركة وكاشفا ألهدافها )الفقرة األولى( ثم حدود ربطها بمصلحة املساهمين املشتركة )الفقرة الثانية(.

 الفقرة األولى: حدود األخذ بنية املشاركة

ث عن مفهوم نية املشاركة املتعدد األوجه بصرف النظر عن ارت ِ
ُحد 

ُ
باطه بنوع معين من الشركات التجارية، مع العلم أنه ت

لكل واحد منها من الخصوصيات ما يميزه عن غيره أو يميز الشركاء فيه عن بعضهم البعض؛ تبعا الختالف مقاصد نية املشاركة 

ق؛ تقدم بها كل فريعند كل واحد منهم حتى وإن تعلق األمر بتنوع الواحد من هذه الشركات. وبصرف النظر عن التبريرات التي 

 إلبراز مفهوم نية املشاركة وغايتها، إال أن ذلك ال يحول دون تحليلها وتقييمها. 

 وتبعا لذلك؛ يمكن الحديث عن حدود األخذ بكل من املفهوم املوحد لنية املشاركة )أوال( واملفهوم املتعدد لهذه النية )ثانيا(.

 ةأوال: حدود تبني املفهوم املوحد لنية املشارك

يحتوي املفهوم املوحد لنية املشاركة على ثالث وجهات نظر يتطلب الوقوف عند حدودها، تتمثل في تعداد نية املشاركة 

( أو عن مشاركتهم الجماعية في تدبير شؤون الشركة 9(  أو عن اتحادهم وتحملهم املخاطر )0تعبيرا إراديا عن تعاون الشركاء )

(2.) 

 ها تعبيرا إراديا عن التعاون : حدود نية املشاركة بحسبان1

                                                           

174 - A.MORIN, Intuitus personae et les sociétés cotées, RTD com. 53 (2), avr-Juin, 2000, P. 302. 

175 - G. CAMERLYNCK, op.cit., P. 74. 
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من النقد مع ما قدمته من تبريرات؛ من منطلق صعوبة تطبيقها  نية املشاركة تعبير إرادي عن التعاون"لم تسلم نظرية "

على جميع أنواع الشركات باستثناء شركات التضامن، وأنه في ما عداها ال يكون التعاون بين الشركاء ال إيجابيا وال متساويا من 

. وبذلك؛ يغيب تعاون (176)ث الواقع، فمنهم من ُيَعُد فاعال في إدارة الشركة وتسييرها ومنهم من ال تكون لديه هذه اإلرادةحي

الشريك في الحالة األخيرة، وباملبرر نفسه يغيب التعاون عند الشريك املوص ي؛ نظرا إلى غياب مشاركته في اإلدارة. كما أن عنصر 

تحقق في كثير من الحاالت؛ إذ ال مساواة بين الشريك املتضامن والشريك املوص ي، وال بين حامل السهم املساواة بين الشركاء ال ي

 .(177)املمتاز وحامل السهم العادي في شركات املساهمة

وفي مقابل ذلك؛ هناك من يؤكد على وجود التعاون إال أنه ال يكون بدرجة واحدة في جميع أنواع الشركات؛ حيث يزيد 

ية املشاركة واملساهمة الفعالة على قدم املساواة في تسيير أمور الشركة والعمل املشترك في شركات األشخاص خصوصا الشعور بن

أمام تحملهم املسؤولية الشخصية والتضامنية في جميع مراحل الشركة، خالفا لشركات األموال حيث يسود االعتبار املالي، فتقل 

الشركاء؛ إذ تهتم فئة منهم بممارسة أعمال اإلدارة على أساس أن تراقبها الفئة األخرى،  درجة التعاون، السيما عند ارتفاع عدد

 .(178)مع خضوع تسيير الشركة لقانون األغلبية

وبخصوص التمييز الحاصل على مستوى شركات املساهمة نفسها؛ فإن تلك التي يكون فيها االكتتاب مغلقا غالبا ما يظهر 

همين وإرادة التعاون نحو تحقيق غرض الشركة وقدر مهم من املساواة فيما بينهم؛ تبعا لقلة عددهم، فيها االعتبار الشخص ي للمسا

، كأن تشترط موافقة أغلبية معينة (179)وهذا ما قد يظهر جليا على مستوى مضامين األنظمة األساسية لهذا النوع من الشركات

 أسهمه إلى شخص من غير املساهمين.أو موافقة مجلس اإلدارة في حالة تنازل أحد املساهمين عن 

وبخصوص فكرة املساواة؛ فهي كذلك موجودة في كافة الشركات وإن اختلفت أهميتها باختالف أنواع الشركات، وهي األخرى 

التامة  ةال تعني تطابق أدوار الشركاء فيها، بل إن األمر يفرض اختالفها دون أن ينفي فكرة املساواة؛ إذ من غير املقبول مثال املساوا

بين شريك متضامن مسؤول مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة وشريك موص ي مسؤول في حدود مساهمته في 

. وهو الحكم ذاته عندما يتعلق األمر بشركات املساهمة؛ حيث إن تقسيم األسهم إلى أسهم عادية وأخرى (180)رأسمال الشركة

 . (181)ع األسهم؛ ألن املساواة املقصودة هي تلك التي تمنحها أسهم النوع واحدممتازة ال يعد مناقضا ملبدأ املساوة بين جمي

 : حدود نية املشاركة بحسبانها تعبيرا إراديا عن االتحاد وتحمل املخاطر2

                                                           

176  - Yves GUYON, Affectio societatis, Juris-classeur, op.cit., n° 12. 

 .011، األحكام العامة للشركة، م.س، ص. 0إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، ج.  - 177

 .219-210، ص. 9111ية، مصر، ، الشركات التجارية، دار النهضة العرب9مصطفى البنداري، مبادئ قانون املعامالت التجارية، ج.  - 178

 .3عبد الرحمن السيد قرمان، الخالف بين الشركاء كسبب لحل الشركة وفصل الشريك منها، دار النهضة العربية، القاهرة، ص.  - 179

 .210مصطفى البنداري، م.س، ص.  - 180

 .022، ص. 9113، 2زائر، ط. نادية فوضيل، شركات األموال في القانون التجاري، ديوان املطبوعات الجامعية، الج - 181
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تعد فكرة نية االتحاد وتحقيق توازن املصالح قاصرة لوحدها عن تحديد مفهوم نية املشاركة؛ طاملا ُيتصور وجودها في 

ى، كما هو الحال في عقد القرض أو عقد العمل املضمن باستفادة العمال بجزء من األرباح، مما يقتض ي إلى جانب عقود أخر 

 .(182)ذلك؛ اعتماد فكرة قبول املخاطر املشتركة، حينها يمكن التسليم بوجود نية املشاركة ومن تم الحديث عن الشركة

ال تتعارض معه أحكام العقد الصريح منها والضمني، فتقتض ي االتحاد وبهذا؛ تعد نية املشاركة موقفا نفسيا لدى الشركاء، 

وقبول املخاطر الناجمة عن املشروع بشكل مشترك؛ إذ إن هذه الحالة النفسية هي التي تؤثر في الشركاء فتدفعهم إلى تكوين 

 لشركة وما يمكن أن يعترضهاالشركة من أجل تحقيق غرض معين وعبره مصلحتهم املشتركة، وتستمر هذه الحالة طيلة حياة ا

من مخاطر يتطلب تحملها بشكل مشترك الشركاء من قبل كذلك، الذين يمكن تصور تحقق االختالف بينهم، ليستحيل معه 

، وتنتهي معها غايات الشركاء (183)استمرارية اتحادهم املؤسس للشركة والضامن الستمراريتها. ومن ثم؛ تنتهي الشركة كذلك

 ه في طياتها من مظاهر الربح والخسارة.املشتركة بما تحمل

ومع كل االنتقادات التي تبدو متكاملة في ظاهرها، إال أن ذلك ال يتطابق تماما وواقع الحال؛ إذ إن فكرة توازن املصالح قد 

ة ستغيب أحيانا، من منطلق وجود من الشركاء من تنصرف إرادتهم نحو الحصول على أرباح منتظمة، وهو ما يتعارض مع سيا

التمويل الذاتي التي يبتغيها شركاء آخرون قمة اهتمامهم هي تطوير الشركة عبر رسملة القيم الزائدة بدل توزيعها بين الشركاء، 

، وبعبارة أخرى؛ فإن الخالف الحاصل بين الشركاء (184)فيكفي في ظله الحديث عن مجرد املصلحة املشتركة في حدودها الدنيا

 كة التامة.يقوض مفهوم املصلحة املشتر 

وعالقة بسياسة التمويل الذاتي، فإن الشركة قد تعمد إلى توسيع مشروعها أو مواجهة الخسائر التي تعترضها عبر إصدار 

أسهم جديدة وهي مسألة غير مفضلة؛ ألن اعتماد قواعد األفضلية في االكتتاب في النظام األساس ي يؤدي إلى هيمنة واحتكار 

الشركة والتي يمكن عوض ذلك؛ مواجهة خسائرها عبر تخفيض رأسمالها بقدر ما أصابها من خسائر،  املساهمين األوائل على أمور 

إضافة إلى مكنة االقتراض التي تبقى بدورها غير مفضلة؛ نظرا إلى ما ترتبه من فوائد قد تزيد من حجم الصعوبات التي تعترض 

ى املساهمين حال مناسبا في العديد من الحاالت ملواجهة عجز السير العادي للشركة، ليبقى االمتناع عن توزيع األرباح عل

 .   (185)الشركة

 

 

 

                                                           

182 - Yves GUYON, Affectio societatis, Juris-classeur, op.cit., n° 13. 

 .922مصطفى البنداري، م.س، ص.  - 183

184 - Yves GUYON, Affectio societatis, Juris-classeur, op.cit., n° 12. 

، ص. 9113ية املساهم في شركة املساهمة، دار الكتب القانونية، مصر، ملزيد من التفصيل، يراجع عماد محمد أمين السيد رمضان، حما - 185

910-911. 
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 : حدود نية املشاركة بحسبانه تعبيرا إراديا عن املشاركة الجماعية9

تعد املشاركة في تسيير أمور الشركة مسألة ضرورية في عالقتها بنية املشاركة، إال أنها تبقى غير كافية لتمييز عقد الشركة في 

. وفي هذا الصدد؛ هناك من جعل من كل املقاربات السابقة املوحدة ملفهوم نية املشاركة لم تسعف وهي مستقلة (186)د ذاتهح

 . (187)عن بعضها البعض في وضع تعريف جامع لنية املشاركة

 ق وال املجديوموازاة مع ذلك؛ هناك من شكك في نية املشاركة من أساسها، محتسبا إياها مفهوما تقليديا من غير الالئ

االحتفاظ به في القوانين الحديثة، خاصة في عالقته بشركات األموال؛ حيث يغيب هذا العنصر النفس ي لدى أغلب املساهمين، 

 .(188)السيما وأن النظرية الرومانية املؤسسة لنية املشاركة تطرقت حينها إلى شركات األشخاص دون شركات األموال

جهات الفقه الحديث؛ فعمد إلى دمج نية املشاركة في عنصر التراض ي، فباتت هذه النية في وقد أثرت هذه االنتقادات في تو 

نظرهم مجرد تراض ي وليست عنصرا قانونيا مستقال بذاته، مما يعدم دورها في وجود الشركة؛ مادام أن التراض ي الذي يحتويها 

، ليجعل البعض بذلك من نية املشاركة (189)يع العقودال يعد في حد ذاته عنصرا مميزا لعقد الشركة، بل يتطلب وجوده في جم

 .(190)مجرد مفهوم التيني تقليدي ليس له أي دور في قانون الشركات الحديث

وعلى الرغم من هذه االنتقادات، إال أن أصحابها لم ينكروا بعدها كون عقد الشركة يتميز عن العقود األخرى أساسا 

وتحقيق مصالح مشتركة، وهو ما دفعهم إلى اقتراح مفهوم متعدد يعترف بنية املشاركة  باحتوائه على إرادة الشركاء في التعاون 

 .(191)من جهة، ويتجاوز االنتقادات املوجة إلى الرأي املوحد ملفهوم هذه النية من جهة أخرى 

 ثانيا: حدود تبني املفهوم املتعدد لنية املشاركة

م باملفهوم املتعدد لنية املشاركة؛ بهدف ت ٍّ
ُقد 

ُ
وحد لها، ليقر بوجود أشكال ومظاهر متعددة تسمح بالكشف ت

ُ
جاوز نظيره امل

عن وجود نية املشاركة التي يجب أن توجد في كل شركة ولدى كل شريك. ومن األسس التي اعتمدت في ذلك؛ هي محاولة النظر 

سريع النية، خصوصا أمام التطور املستمر والإلى نية املشاركة برؤية حديثة تتجاوز الطرح التقليدي الذي تبناه الرأي املوحد لهذه 

                                                           

186 - Yves GUYON, Affectio societatis, Juris-classeur, op.cit., n° 12. 

 .97حنان مهداوي، م.س، ص.  - 187

188 - Yves GUYON, Affectio societatis, Juris-classeur, op.cit., n° 01. 

189 - G. RIPPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, T. 1, V. 2, les sociétés commerciales,  19 éd., LGDJ, Paris, 2009, P. 24. 

190 - Paul DIDIER, Le consentement sans l’échange, contrat de société, RJC , 1995, n° 77. 

191 - Yves GUYON, Affectio societatis, Juris-classeur, op.cit., n° 01. 
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، السيما أن القضاء ذاته حاول (192) الذي يعرفه النظام القانوني للشركات التجارية بشكل عام وشركات املساهمة بشكل خاص

 .(193)تكريس هذا التوجه كما سبقت اإلشارة إلى ذلك

قته بنوع الشركة، إال أنه ال ينفي في جميع األحوال وجود وعلى الرغم من إمكانية األخذ بتعدد مفهوم نية املشاركة في عال

عنصر مشترك في جميع أنواع الشركات التجارية؛ يتمثل في املعطى النفس ي الذي وجه الشريك نحو اختيار نوع الشركة، ومن تم 

ركاء، تحت تجمعه بباقي الشاالنخراط في تأسيسها واملشاركة في إدارتها من أجل ضمان استمراريتها؛ بغية تحقيق مصلحة مشتركة 

 إطار قانوني اسمه الشركة.

وال يتعارض هذا األمر مع طابع املرونة الذي يمكن أن توصف به نية املشاركة من حيث اختالف حدوده حسب نوع كل 

شتركة م شركة على حدة؛ طاملا أن القضاء نفسه يربط املسألة بتعاون الشركاء اإليجابي من أجل االستثمار نحو تحقيق مصلحة

. ودون أن يتعارض ذلك أيضا مع تخويل القضاء سلطة مراقبة (194)وبنوع من املساواة في االستفادة من األرباح واقتسام الخسائر

 مفهوم نية املشاركة.

رية اوسواء تعلق األمر باملفهوم املوحد لنية املشاركة أو املتعدد لها؛ ال بد من االعتراف بأهميتها في كل أنواع الشركات التج

سواء أثناء مرحلة التأسيس باعتبارها ركنا موضوعيا خاصا لعقد الشركة أو في حياة هذه األخيرة اعتبارا ملا يتطلبه بقاؤها من 

وجود إرادة مشتركة للشركاء منبعها نية املشاركة التي في ظلها تمارس أجهزة اإلدارة إدارتها وأجهزة الرقابة رقابتها في تفاعل تام 

ديمقراطية الذي يتطلب توزيع السلطات بين أجهزة تقريرية وأخرى تنفيذية وأخرى رقابية وهذا ما يتحقق على مع مفهوم ال

مستوى الشركات التجارية خصوصا شركات املساهمة، وتظهر تجليات ذلك بشكل واضح عندما تربط تسيير الشركة بمفهوم 

 .    (195)الحكامة

 

 

 

                                                           

192  - Lamy sociétés commerciales, L’affectio societatis, élément spécifique du contrat de société, Septembre 2005, n° 309.  

193 - Cass. 1er civ., 01.10.1996, CA Paris, 28.01.1999, cité sur l’article Incidences L’affectio societatis sur l’existence même de la 

société, Lamy sociétés commerciales, n° 312. CA Poitiers, 25.03.1992, cité sur l’article Incidences de L’affectio societatis sur la situation 

des associés, Lamy commerciales, op.cit., n° 313.  

Cass. Com., 03.06.1986, voir dans le même sens Cass.com., 09.04.1996 cité par Yves GUYON, Affectio Societatis, Juris-classer, 

op.cit., n° 11. 

194  - Cass. Com., 03.06.1986, voir dans le même sens Cass.com., 09.04.1996 cité par Yves GUYON, Affectio Societatis, Juris-classer, 

op.cit., n° 11. 

 -ن بعدع-بوزمان، دور الحكامة في حماية املصالح املتنازعة في قانون األعمال، مداخلة في الندوة العلمية الدولية الرابعة  يراجع املصطفى - 195

 . 9191يوليوز  02بعنوان االتجاهات الحديثة في حوكمة الشركات، منشورة بموقع مجلة القانون واألعمال القانونية، ملنتدي القانون التجاري، 
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 ساهمين املشتركة غاية الشركةالفقرة الثانية: حدود اعتبار مصلحة امل

تستند نظرية الطبيعة العقدية للشركة إلى اعتبار املصلحة املشتركة للمساهمين الغاية األساسية من إنشاء الشركة؛ بمبرر 

االرتباط الحاصل بين املساهمين والشركة مند بدء تأسيسها، هذا االرتباط يتقوى عند اكتساب الشركة للشخصية املعنوية، 

 .(196)تم حينها االنتقال من االهتمام بشخصية املساهم املجرد إلى التركيز على حقوقه داخل الشركةلكن ي

، (198)؛ مراعاة للحصة املقدمة من قبله  للشركة(197)فهل يتحول بذلك الحق الشخص ي للشريك من حق عيني إلى حق مركب

الشركة إلى مفهوم السلطة املوكلة إلى الشركة واملمارسة  أم أن األمر أبعد من ذلك؛ حيث يتم االنتقال من مفهوم حق املساهم في

 عبر أجهزتها التي يعتبر املساهمون فيها مجرد أعضاء، عليهم حماية مصلحة الشركة ابتداء وانتهاء؟

ومن االنتقادات التي ُوجهت إلى نظرية العقد، هي أنه إذا كانت الشركة وما تتمتع به من شخصية اعتبارية؛ تفرض نوعا 

التعاون الوثيق بين مكوناتها لتحقيق هدف مشترك، فإنه في مقابل ذلك؛ يقوم العقد على نوع من التناقض املصلحي بين من 

، وأن سهولة تداول األسهم الناتجة عن تقسيم رأسمال شركة املساهمة، تؤدي إلى إضعاف فكرة (199)طرفي العالقة الرضائية

م عن فكرة إدارة الشركة، لتتسع بذلك الهوة بين الشخص املعنوي وإرادة العقد عبر استقالل فكرة التداول عند املساه

. والبد في (201)، في اتجاه تبرير استقاللية مصلحة الشركة عن مصالح مساهميها بما فيها استقاللية الذمم املالية(200)املساهمين

واألسهم العينية  (202)حال أسهم الضمان هذا الخصوص من استحضار االتفاقات القانونية الواردة على تداول األسهم؛ كما هو 

، وأسهم العمل أو تداول األسهم (204)وشهادات االكتتاب وشهادات أسهم زيادة رأس املال واألسهم النقدية (203)وأسهم التأسيس

                                                           

 .212حير، م.س، ص. رشيد ب - 196

197- P. ROUBIER, Droits subjectifs et situation juridiques, Dalloz, Pris, 1963, P. 386.  

 .21عبد اإلاله الحكيم بناني، م.س، ص.  - 198

 .21عبد اإلاله الحكيم بناني، م.س، ص.  - 199

 .22عبد اإلاله الحكيم بناني، م.س، ص.  - 200

بتاريخ  221/9؛ قرار محكمة النقض عدد 0737/2/9/9109في امللف عدد  9102.01.91بتاريخ  711/9قرار محكمة النقض عدد  - 201

في امللف عدد 9101.12.10بتاريخ  0290؛ قرار محكة االستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 709/2/9/9102في امللف عدد  9101.11.09

 .07و 02زوكار، املرجع السابق، ص.  ، وتراجع حيثيات هذه القرارات عند عمر أ2072/3929/9107

، ص. 9113ملزيد من التفصيل، يراجع عماد محمد أمين السيد رمضان، حماية املساهم في شركة املساهمة، دار الكتب القانونية، مصر،  - 202

272-217. 

 .220-212ملزيد من التفصيل، يراجع عماد محمد أمين السيد رمضان، م.س، ص.  - 203

 .221-222صيل، يراجع عماد محمد أمين السيد رمضان، م.س، ص. ملزيد من التف - 204
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وشرط  (206)، من جهة، إضافة إلى القيود االتفاقية كشرط املوافقة على تداول األسهم(205)أثناء انعقاد الجمعية العامة

 ، من جهة أخرى، وفي الحالة األخيرة هناك جنوح نحو تبني االعتبار الشخص ي في شركات املساهمة.(207)ردادهااست

وعالقة بما سبق؛ فإن الحديث عن الشركات التجارية يفض ي إلى االنتقال من املفاهيم الخاصة بالقوانين املدنية إلى قوانين 

صية االعتبارية؛ تكتسب صفة إدارة وتسيير ومراقبة األموال، لتنطبق عليها ، وأنه بتخويل الشركة صفة الشخ(208)املال واألعمال

، وهو ما يخرج الحصة املقدمة من لدن الشريك لفائدة الشركة من دائرة البيع أو التفويت، كما (209)بذلك صفة املقاول الجماعي

 .(210)يخرج الشركة من دائرة املال املشاع أو الحق املشترك بين املساهمين

اة مع االنتقادات املوجهة لفكرة اعتماد القانون املدني سندا لتبرير الطبيعة العقدية لشركات املساهمة وما تستهدفه ومواز 

من  711من حماية للمصلحة املشتركة للمساهمين، فإنه يمكن ألحكام القانون التجاري عينها أن تعزز هذا الطرح؛ إذ إن املادة 

عدم إعطاء األولوية ملصلحة املساهمين؛ نظرا لتزاحم ذلك مع ضرورة ضمان استمرارية  مدونة التجارة تشكل دفعا في اتجاه

نشاط املقاولة والحفاظ على مناصب الشغل بها وتسديد خصومها، بل إن مصلحة املساهمين لم يتم التطرق إليها في هذه املادة. 

ة املساهمين؛ ألنه في استمرارية الشركة ضمانة لحماية وعلى الرغم من هذا اإلغفال، فإنه يبقى من غير املقبول استثناء مصلح

مصالحهم، خصوصا وأن إنشاءها جاء ليجعل منها أداة لتحقيق هذه الغاية، لو ابتغوا غير ذلك التجهت إرادتهم نحو إنشاء 

 شخصية اعتبارية أخرى ال تستهدف تحقيق مصالحهم كم هو الحال بالنسبة إلى الجمعيات. 

من ق.ش.م تمثل أحد األسس املعتمدة لالعتداد بفكرة مصلحة املساهمين املشتركة؛ من حيث منع أي  011وإذا كان املادة 

زيادة في أعباء املساهمين، إال أنه بالرجوع إلى باقي نصوص هذا القانون، يتبين بأن نطاق الحماية يتسع ليشمل مصالح أخرى 

أو  (212)تارة، و"مصلحة الشركة" (211)؛ عبارة " كل ذي مصلحة"وذلك بشكل صريح؛ إذ إن املشرع يستعمل في أكثر من موضع

تارة أخرى. وتعد العبارة األولى وحدها كفيلة لكي يكون مفهوم املصلحة في قانون شركات  (213)"املصلحة االقتصادية للشركة"

 املساهمة مفهوما شامال يحتوي جميع املصالح. 

ية العالقات الداخلية للشركات وعالقاتها الخارجية؛ إذ إن قيام وقد يبدو هذا الدفع وجيها، لكنه لم يميز بين خصوص

الشركة ال يمكن أن يتم بمعزل عن العالم الخارجي الذي في ظله تجري تصرفاتها وتبرم عقودها مع األغيار؛ ضمانا الستمراريتها 

                                                           

 .231-222ملزيد من التفصيل، يراجع عماد محمد أمين السيد رمضان، م.س،  ص.  - 205

 .221-239ملزيد من التفصيل، يراجع عماد محمد أمين السيد رمضان، م.س، ص.  - 206

 .111-220ن، م.س، ص. ملزيد من التفصيل، يراجع عماد محمد أمين السيد رمضا - 207

208- J-P. GASTAUD, Personnalité morale et droit subjectif, Essai sur l’influence du principe de personnalité morale sur la nature et 

le contenu des droits des membres des groupements personnifiés, LGDJ, Pris, 1977, P. 32.  

209- J. PAILLUSSEAU, Entreprise, société, actionnaires salaries, quels rapports? D. 1999 Chron.,, P. 158. 

 .217رشيد بحير، م.س، ص.  - 210

 من ق.ش.م. 191و 212؛ 273؛ 272؛ 212؛ 32؛ 22؛ 12؛ 90؛ 07؛ 09تراجع في ذلك املواد  - 211

 من ق.ش.م. 277و 279؛ 011تراجع في ذلك املواد  - 212

 من ق.ش.م. 192و 231في ذلك املواد  تراجع - 213
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ألساس ي القائم مند البداية على نظام وتحقيقا للغايات التي أسست من أجلها، وهذه الغايات حددها سلفا مساهموها في نظامها ا

التعاقد الرامي إلى تحقيق األرباح، في ظل إطار قانوني تحكمه مجموعة من القواعد؛ منها ما يتصف بالنظام النظام العام كما 

 .(215)، ومنع اقتسام األرباح ما لم يختصم منها االحتياطي القانوني(214)هو الحال بالنسبة لبطالن شرط األسد

تقادات التي يمكن أن تواجه تبني فكرة مصلحة املساهمين؛ هي أنه إذا كان من املمكن قبولها نظريا إال أنه يصعب ومن االن

تحققها عمليا؛ إذ كيف يمكن أن تتحقق مصلحة املساهمين دفعة واحدة السيما عند ارتفاع عددهم، وهذا ما بات يطرح أمام 

. ومع ذلك، فإن هذا االنتقاد يقتض ي أن يقابل بنوع (217)أو تعسف األقلية (216)القضاء من دعاوى ترمي مواجهة تعسف األغلبية 

إنما تتعلق بمصلحة املساهمين املشتركة وليس  -أخذا بالطبيعة العقدية للشركة-من التحفظ؛ ألن املصلحة املتحدث عنها 

اهمة احدة. لذلك؛ تقوم شركات املسبمصلحة املساهمين، مما يعني التسليم ضمنيا بصعوبة تحقق مصالح كل املساهمين دفعة و 

على ما يسمى بقانون األغلبية الذي ال تلزم نتائجه األغلبية فقط، بل يشمل كذلك األقلية بما تشمله من مساهمين مصوتين 

                                                           

يقصد بشرك األسد استئثار من قبل أحد الشركاء أو بعضهم بجميع األرباح أو أن اشتراط أحدهم حصوله على نسبة معينة من حصته - 214

بطالن عقد الشركة، عز بصرف النظر عن تحقيقه الشركة ربحا من عدمه مع إعفائه من الخسارة، ويعد هذا الشرط شرطا باطال دون أن يؤدي إلى 

. وملزيد التفصيل يراجع فؤاد معالل، شرح القانون 21، مطبعة النجاج الجديدة، الدار البيضاء، ص.9101الدين بنستي، الشركات في القانون املغربي، 

 .23-21، ص.9101، 7، الشركات التجارية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط. 9التجاري الجديد، ج. 

"يتم، تحت طائلة بطالن كل مداولة مخالفة، اقتطاع نسبة  من ق.ش.م على أنه على أنه: 292تنص الفقرتان األولى والثانية من املادة  - 215

خمسة في املائة من الربح الصافي للسنة املالية يخصص لتكوين صندوق احتياطي يدعى االحتياطي القانوني، على أن ينقص من هذا الربح 

 ات املنصرمة، إن كانت هناك خسارات.خسارات السنو 

 يصبح هذا االقتطاع غير إلزامي إذا تجاوز مبلغ االحتياطي القانوني عشر رأسمال الشركة".

من القانون عينه على أنه: "ال يمكن أن يترتب عن تملك أسهم الشركة تخفيض الوضعية  922كما تنص الفقرتان الثالثة والرابعة من املادة 

 إلى حد يقل عن رأس املال بزيادة االحتياطي غير القابل للتوزيع. الصافية للشركة

 يجب أن تتوفر الشركة على احتياطي، غير االحتياطي القانوني، ال تقل قيمته عن قيمة مجموع األسهم التي تملكها".

 يمكن ربط املرحلة الظاهرة للوقوف على مظاهر تعسف األغلبية بالقرار اآلتي:- 216

Cass.com du 18 avril 1961 , arrêt, Sté des anciens établissement Piquard frères. C/ Schumain et autres, Rev. Soc, 1961 ,p 403. 

 وهذا ما أكده: 

Daniel Tricot: Abus de droit dans les sociétés, abus de majorité et abus de minorité, RTD com. 47 (4), oct-déc, p 619. 

التفصيل في تعسف األغلبية، يراجع عبد الواحد حمداوي، تعسف األغلبية في شركة املساهمة، دراسة مقارنة، مطبعة األمنية، الرباط، وملزيد من 

 ،؛ املصطفى بوزمان، حماية املصلحة االجتماعية في شركات املساهمة، مجلة القضاء املدني، سلسلة أعمال جامعية، دار نشر املعرفة، الرباط9102

 وما يليها.291وما يليها  992ص.  ،9101

 وعلى رأس هذه القرارات يوجد:- 217

Cass.com  du 14 janvier 1992, n° 90-13-055, Pub. Bull IV n° 19, p 17; Cass.com du 15 juillet 1992, rejet 05 novembre 1991,n° 90-

12-933, WWW.legifrance.gouv.fr. 

لية، يراجع املصطفى بوزمان، تعسف األقلية ...، م.س؛ املصطفى بوزمان، حماية املصلحة االجتماعية ملزيد من التفصيل بخصوص تعسف األقو 

 وما يليها. 222...م.س، ص. 
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، وهذا التداخل بين مصلحة (218)معارضين وآخرين غير مصوتين لصالح املشروع املطروح على أنظارهم في جمعية املساهمين

ين من جهة ومصلحة الشركة أو مصلحة األغيار من جهة أخرى، هو الذي أثار بشكل كبير الحديث عن مفهوم املصلحة املساهم

 . (219)االجتماعية في الشركات التجارية

وعالقة بما سبق؛ يمكن تمثيل املصلحة بالظل، إذ ال يظهر إال بعد تسليط الضوء على صاحبه وهو الشريك في عالقته 

 تمثل املصلحة االجتماعية تقاطع هذه الظالل، لتجسد بذلك مصلحة الشركاء املشتركة.   بالشركة، على أن

؛ إذ (220)ويعد االعتراف بوجود ما يسمى بتعسف األغلبية كفيال لجعل مصلحة االجتماعية تختلف عن مصلحة املساهمين

نظرية مصلحة املساهمين كيف يمكن تصور أن يتعسف صاحب املصلحة ضد مصلحته. ومن جانب آخر؛ هناك من حسب 

، واستبعد جعل املصلحة االجتماعية مصلحة املساهمين املشتركة ؛ (221)نظرية تحررية متطرفة؛ لكونها ال تراعي مصلحة املقاولة

مادامت هذه األخيرة ال تمثل النقطة املحورية التي يجب أن تتجه نحوها املصلحة الجماعية، السيما مع وجود فرضية تضارب 

 .(223)، مما يجعل املصلحة االجتماعية تتميز عن مصلحة املساهمين(222)ركاء الشخصيةمصالح الش

وإذا كان مقبوال التبرير الذي ال يجعل من املصلحة االجتماعية مصلحة لألغلبية، فإنه ليس مقنعا رفع هذه الصفة عن 

ون والتي يقتض ي تحقيقها االرتكان إلى قاناملصلحة املشتركة للمساهمين، والتي ال يبررها وال يفندها وجود مصالح متضاربة، 

 األغلبية من حيث األصل، وإلى قانون اإلجماع استثناء.

كما يعد بدوره قاصرا، التبرير الذي يرفض ترتيب صفة املصلحة االجتماعية عن مصلحة املساهمين، بدعوى عدم تحقق 

بة يميز بين انعدام مبدأ املساواة ومسألة تقييده؛ فاملساواة متطلاملساواة بين املساهمين في توزيع األرباح والخسائر، وهو تبرير ال 

 وإمكانية تقييدها ممكنة في الحدود التي ال تتعارض مع قواعد النظام العام لشركات املساهمة.

                                                           

 وما يليها. 007ويراجع بخصوص حجية قرارات جمعيات املساهمين: املصطفى بوزمان، تعسف األقلية ...، م.س، ، ص. - 218

االجتماعية في الشركات التجارية، دراسة مقارنة، مجلة القضاء املدني، العدد الخامس، شتاء/ربيع املصطفى بوزمان، مفهوم املصلحة  - 219

 وما يليها. 20، ص. 9107

 .21و 27وجدي سلمان حاطوم،م.س، ص.  - 220

221  - J-P.BERTEL, Liberté contractuelle et sociétés, Essai d’une théorie du juste milieu en droit des sociétés, RTD com. 1996, P. 625 

et 626.  

خرى في مع اإلشارة إلى أن الكاتب نفسه انتقد نظرية املشروع التي تجعل املساهمين أحد مركبات املصلحة االجتماعية وتساويها بباقي املصالح األ 

 املشروع، مما جعله يعتبر أن املصلحة االجتماعية هي مركب من مصلحتين: 

«une harmonieuse synthèse temporelle de l’intérêt des associés et de celui de l’entreprise». 

 من ق.ل.ع املغربي على أن:"الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر ...". 239وينص الفصل  -

 .23وجدي سلمان حاطوم: م.س، ص.  - 222

223- Parmi eux : J. PAILLUSSEAU, Entreprise, société, actionnaires salaries, op.cit., P. 176 ; I. PASCUAL: La prise en considération de 

la personne physique dans le droit des sociétés, RTD com. 1998, P. 279. 
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؛ يكرس فكرة تدخل إرادة املشرع ويعصف (224)وإذا اعتبر البعض أن إسباغ قانون شركات املساهمة بفكرة القواعد اآلمرة

، وتبعا له؛ فصل املصلحة االجتماعية عن مصلحة املساهمين، فإنه على الرغم من ذلك؛ هناك من جعل التراجع (225)فكرة العقدب

، وهذا ما يبرره ظهور مفهوم جديد يتمثل في حكامة شركات املساهمة، التي ال يمكن أن (226)عن فكرة العقد مجرد هدوء مؤقت

 .(227)لحة املساهمين، أو بتعبير أدق عن مصلحة املساهمين املشتركةتحيد عبرها املصلحة االجتماعية عن مص

 الخاتمة

تبين أن تعريف املؤسسات القانونية من قبل املشرع ال يزال محط اختالف فقهي، وأن تعريف الشركة استنادا إلى الفصل 

مادام أنه يدخل ضمن نطاق ظهير من ظ.ل.ع لم يزد األمر إال تعقيدا؛ فمن جهة هناك من ربط األمر بالشركة املدنية  239

االلتزامات والعقود، وهناك من عمم مفهومه ليشمل الشركات التجارية أيضا؛ بحجة أن هذا الظهير يشكل مصدرا من مصادر 

 من مدونة التجارة.  9املادة التجارية عمال باملادة 

القانونية للشركات التجارية بشكل عام  وقد كان اختالف هذه املنطلقات سببا في االختالف حول تحديد مفهوم الطبيعة

من  239وشركات املساهمة بشكل خاص، وقد حاول البعض التخفيف من حدة هذا االختالف عبر ربط مقتضيات الفصل 

ظ.ل.ع بالشركات التجارية لكن في شقها املتعلق بشركات األشخاص دون شركات األموال وعلى رأسها شركات املساهمة. ومع 

هذه األخيرة ترتبط هي األخرى باالعتبار الشخص ي مما يدحض التسليم املطلق بالتمييز القائم بين شركات  ذلك؛ تبين بأن

األشخاص وشركات األموال، فظل التشبث باملقاربة العقدية قائما في تعريف الشركات التجارية بمختلف أشكالها، على الرغم 

ن مفاهيم من قبيل؛ مبدأ سلطان اإلرادة ونية املشاركة واملصلحة املستهدفة من االنتقادات التي وجهت إليها وإلى ما ارتبط بها م

 من إنشاء الشركة.

ويمكن االعتراف للمشرع بتعريف الشركة مادام هذا األخير يحافظ على االنسجام بين املفهوم ومحيطه إعماال ملبدأ "القاعدة 

قانونية كيفما كان محتواها أن تستجيب لحركية تطور املجتمع القانونية قاعدة اجتماعية". وبعبارة أخرى؛ ال بد للنصوص ال

تأثيرا وتأثرا، تحقيقا ملسألة األمن القانوني، مع استحضار مرونة النص وما ينبغي أن يتيحه للقاض ي من سلطة التقدير التي 

عض قتضيه من استحضار بتتطلبها طبيعة البت في أنواع معينة من القضايا، خصوصا تلك املرتبطة بقانون األعمال، وما ت

املفاهيم مثل مفهوم الحكامة أو من التدخل غير الحيادي للقاض ي كما هو الحال في قضايا صعوبات املقاولة أو ما بات يعرف 

 بالقاض ي االقتصادي.

                                                           

القانون ، أن "مقتضيات 2221/9119، ملف رقم 9112دجنبر  00بتاريخ  01239/9112جاء في حكم املحكمة التجارية بالدار البيضاء، رقم  - 224

ة ..."، ياملنظم لشركات املساهمة هي مقتضيات آمرة ملا لها من عالقة بالنظام العام االقتصادي وما تقتضيه من حماية حقوق املساهمين خاصة األقل

 .222، ص 9117، أكتوبر 2مجلة امللف، ع. 

 .202رشيد بحير، م.س، ص.  - 225

 .22عبد الرحيم بوعيدة، م.س، ص.  - 226

وما يليها، ثم ص.  011ن ضمان حقوق املساهمين في الشركة وتعزيزها، ويراجع في ذلك رشيد الطاهر: الحكامة ...، م.س، ص. انطالقا م - 227

 وما يليها.  027
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إلرادة ا وتفاعال مع مفهوم النظام العام في شركات املساهمة وأثره في الحد من نظرية العقد وما يرتبط بها من مبدأ سلطان

واالعتبار الشخص ي ونية املشاركة، فإن األمر في حقيقته ال يخلو من الحديث كذلك عن تواجد هذا النظام في مختلف أوجه 

الحياة التشريعية، ولكن بدرجات مختلفة؛ نال عقد الشركة نصيبه منها، وجعل غايته تتجاوز حدود حماية مصلحة املساهمين 

ة، تفاعال مع مفهوم املساهم النموذجي، بدل نظيره األناني؛ الذي يرمي تحقيق مصلحته الخاصة لتشمل مصلحتهم املشترك

 الخاصة حتى وإن كانت على حساب مصالح باقي املساهمين في الشركة.

ويالحظ أن الطبيعة العقدية لشركات املساهمة بقيت صامدة، على الرغم من وجاهة االنتقادات التي اعترضتها؛ خصوصا 

املعززة باألحكام  -الواردة في القانون املدني-ات التي تقدم به مناصرو هذه النظرية استنادا إلى القواعد العامة أمام الدفوع

الخاصة املنصوص عليها في مدونة التجارة وفي قانون شركات املساهمة عينه، سواء عند الحديث عن الشركة في مرحلة تأسيسها 

 ركة الشخصية االعتبارية أو بعده.أو بعد ذلك. أي؛ سواء قبل اكتسابها الش

وقد ظل مبدأ العقد شريعة املتعاقدين حاضرا في الشركات التجارية بما فيها شركات املساهمة؛ إذ لم يقف عند حدود 

تأسيسها بل شكل في هذه اللحظة اتفاقا نحو االحتكام مستقبال إلى قانون األغلبية من حيث املبدأ؛ ضمانا لبقاء الشركة وتحقيقا 

صلحة املساهمين املشتركة. وملا كان من املمكن لقانون األغلبية أن يؤدي إلى تفضيل مصالح فئة أغلبية املساهمين على حساب مل

مصالح فئة األقلية منهم، فقد ظهر إلى الوجود ما يسمى بتعسف األغلبية حماية ملصالح األقلية التي يمكن لها أيضا أن تتعسف 

هر إلى الوجود كذلك ما يسمى بتعسف األقلية، وفي كلتا الحالتين تعد مصلحة املساهمين املشتركة فُتضر بمصالح األغلبية، ليظ

 ضابطا لكشف هذا التعسف.

ويمكن تبني مفهوم مصلحة املساهمين املشتركة تأثرا بمفهوم الطبيعة العقدية للشركة وما يرتبط بها هي األخرى من مفاهيم 

املغربي  02.91تبار الشخص ي ونية املشاركة، السيما وأن املستجدات التي جاء به قانون من قبيل مبدأ سلطان اإلرادة واالع

تستحضر كل هذه املعطيات بما في ذلك املستحدث الجديد املسمى "شركة األسهم املبسطة"، وهي إشارة إلى أن تطور مجال 

 ارية في عمومها.    األعمال ال يقوض املفاهيم التي تقوم عليها النظرية العقدية للشركات التج

وإذا كان للطبيعة العقدية للشركات التجارية بشكل عام وشركات املساهمة بشكل خاص ما يبررها، فإن ذلك ال يمنع بل 

يستلزم طرح باقي النظريات التي ناقشت املوضوع؛ للوقوف عند مؤيداتها دون إغفال ما اعترضها من أفكار، استكماال للتفصيل 

لمي، وذلك عبر الحديث عن الطبيعة النظامية لهذه الشركات أخذا بمفهوم النظام العام أو عبر التطرق إلى في هذا النقاش الع

    طبيعتها املقاوالتية أخذا بالبعد االقتصادي للشركة، وهذا ما يشكل مشروع دراسة الحقة.
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 مدخل األدوات املجتمعية ملواجهة الجرائم الخرضاء
Entrance to societal tools to confront green crimes 

   إيهـــاب الحجـــاوي    :الدكتور                                                                خلفان خميس الشامس ي لدكتور :ا 

                             كلية الشرطة ة التدريسعضو هيئ                                                      كلية الشرطةعضو هيئة التدريس       

 

 امللخــــص

يستخدم علماء التنمية املستدامة مدخلين فقط ملواجهة الجرائم الخضراء، وتحقيق اإلصحاح البيئي هما، مدخل السيطرة 

 والتحكم، ومدخل األدوات االقتصادية. والواقع أن املدخالن مكمالن لبعضهما البعض.

  ،
ً
كلما زادت صــــــــرامة أســــــــاليب إنفاذ القوانين الجبرية كلما زادت ســــــــرعة اإلصــــــــحاح البيئي.  ولكن تكمن اإلشــــــــكالية هنا أن نظريا

 هذان املدخالن قد يصطدمان بعقبات تشغيلية واقتصادية وإدارية، خاصة عند التطبيق الفعلي على املنشآت االقتصادية.

 وهو اال  
ً
 ثالثا

ً
ــــات البيئية عند وبالتالي يقترح الباحث مدخال ــ ــ ــ ــ ـــــياسـ ــ ــ ــ ـــعوا الســ ــ ــ ــ ــ عتماد على األدوات املجتمعية التي قلما ينتبه لها واضــ

 تصميم سياسات تستهدف تحقيق التنمية املستدامة. 

هذا البحث يهدف لعرض نموذج قانوني شــــــــــامل الســــــــــتخدام األدوات املجتمعية كقواعد إطارية يندرج تحتها العديد من املداخل 

 إلـــــــــــــــــــــــــى واألســــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــب بـــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــدف إنـــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــاذ اإللـــــــــــــــــــــــــ
ً
 زام الـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــئـــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــري وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال

 االلتزام البيئي الطوعي.

 ألدوات اإلنفــاذ البيئي الحــاليــة، ولكنــه ســــــــــــــيكون أحــد شــــــــــــــروط االلتزام البيئي، من خالل 
ً
ويعتبر هــذا النموذج ليس فقط مكمال

ـــميم الســــياســــات واألدوات القانونية التقليدية ودمجها بالتســــويات امل البيئية،  بتكرة للقضــــاياوضــــعه ملعايير واقعية ومحدده لتصـ

 للتنميـة املســــــــــــــتـدامـة. ولن يعتمـد ذلـك على األعراف االجتمـاعيـة فحســـــــــــــــب بـل على نموذج قـانوني متكـامـل يضــــــــــــــم معـايير 
ً
تحقيقـا

تنفيـــذيـــة، للموازنـــة بين التشــــــــــــــــدد وقـــابليـــة التطبيق، وتحســــــــــــــين منـــات االلتزام، والـــدقـــة والوضــــــــــــــوح وتحليـــل درجـــة التزام املجتمع 

 ن الشركاء في التخطيط للوفاء باملتطلبات البيئية.املستهدف، وتضمي

ـــاركة فيه. وتقســـــيم املســـــئوليات  ـــ ي لنجاح هذا النموذج، هو تعريف وتحديد ادوار ومســـــئوليات املجموعات املشــ إن العامل الرئيســ

حث نموذجين ويعرض البالبيئية بين املســـــــتويات الحكومية، ويتراوح ما تنتهجه الدول في هذا التقســـــــيم بين املركزية والالمركزية. 

هولنـــدا( حـــاوال الخلط بين االتجـــاهين لـــدمج مزايـــا املركزيـــة والالمركزيـــة. لتحقيق التوازن املنشــــــــــــــود بين ضــــــــــــــرورة -دوليين )أمريكـــا

 التنمية االقتصادية وبين حتمية التنمية املستدامة. 

 مصطلحات الدراسة

 سياسات رد الفعل األلزامي –لتزام األ –اإللزام  –مدخل األدوات املجتمعية  –الجريمة الخضراء 
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Abstract 

Sustainable development scientists use only two approaches to combat green crimes and maintain environmental 

sanitation. These approaches are control and economic tools. In fact، the two approaches are complementary. 

Theoretically، the stricter the methods of enforcing compulsory laws، the faster the environmental sanitation is 

achieved. However، the problem here is that these two approaches may run into operational، economic and 

administrative obstacles، especially when they are actually applied to economic entities. 

Therefore، the researcher proposes a third approach i.e. to rely on community tools that environmental 

policymakers rarely pay attention to when designing policies aimed at achieving sustainable development. 

This research aims to present a comprehensive legal model for the use of community tools as framework rules 

accommodating many approaches and methods to enforce the compulsory environmental obligation until 

voluntary environmental commitment is reached. 

This model is not only complementary to the existing environmental enforcement tools، but will be a prerequisite 

for achieving environmental commitment، through the development of realistic and specific criteria for the 

designing and integration of traditional legal policies and tools with innovative settlement of environmental 

issues، to realize sustainable development. This will depend not only on social norms but also on an integrated 

legal model that incorporates operational standards، balancing strictness and applicability، improving the climate 

of commitment، accuracy and clarity، analysing the degree of commitment by the target community، and 

including partners in planning to meet environmental requirements. 

The key to the success of this model is the definition and determination of roles and responsibilities of various 

groups involved، and the distribution of environmental responsibilities between governmental levels. Various 

countries use centralized or decentralized approach to such distribution of responsibilities. This research presents 

two international models (USA and Netherlands) that attempted to blend the two approaches to integrate the 

advantages of centralization and decentralization. This aims to achieve the desired balance between the need for 

economic development and the imperative of sustainable development. 

Terminology used in this research : 

Green Crime - Community Tools Approach - Obligation - Commitment - Mandatory Reaction Policies  
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 :مقدمة

مدير برنامج  –" ال يمكن أن تتحقق التنمية املستدامة إال إذا ربطنا بين الجوانب القانونية واإلدارية واالقتصادية"  كلوس توبفز 

 األمم املتحدة للبيئة.

وازن مت تتحقق التنمية املستدامة وتستقر عندما تتوافر لها عوامل االستمرار والتواصل. وهذا لن يحدث، إال أذا حدث تفاعل

ط في هو معيار الضب -النظام املجتمعي –بين ثالث أنظمة هي النظام الحيوي والنظام االقتصادي والنظام املجتمعي. وهذا األخير

 توازن هذا التفاعل.

 ىوأداة النظام املجتمعي لتحقيق هذا التوازن هي التشريع من خالل القوانين البيئية كفرع مستقل من فروع القانون العام يعن

بمواجهة جرائم االعتداء على البيئة )الجرائم الخضراء(، وخاصة ما ترتكبه املنشآت االقتصادية من اعتداء على عناصر املنظومة 

 االيكولوجية حال سعيها الدؤوب غير املنضبط لتحقيق النمو االقتصادي.

اف البيئية، تظل نصوص التشريعات البيئية ولكن مع استمرار الحلقة املفرغة في التضارب بين األهداف االقتصادية واألهد 

جامدة وغير فعالة، ما لم ترسم لها سياسات اإلدارة البيئية منهجية متكاملة قائمة على أساليب مبتكرة للتحفيز بااللتزام الطوعي 

لبيئي فعالية اإللزام ا في إطار من املصارحة واملكاشفة واملرونة. مع تمكين القانون باألدوات الفعالة واآلليات الناجزة لتحقيق

الجبري لضمان وفاء الكيانات االقتصادية باملتطلبات البيئية املختلفة، خاصة أن غالبية الجرائم التي يتم ارتكابها ضد البيئة 

 تقع بمعرفة املنشآت الصناعية واملؤسسات التجارية الكبرى. 

حفاظ على البيئة الحيوية وبين السعي لتحقيق النمو وهنا تكمن إشكالية الدراسة حيث يبرز وجود تعارض مصالح بين ال 

االقتصادي املتسارع. ولقد رسخ في الضمير اإلنساني عدم إمكان القبول بالتضحية باملصالح الجماعية والبيئية في سبيل املحافظة 

ما ى ودون افتئات عليها. مما، بل يجب أن تتم هذه الربحية في اتزان مع املصالح اإلنسانية األخر  على مصلحة ربحية اقتصادية

 يفرض حتمية إيجاد آليات وطرق جديدة، تحقق التنمية املستدامة للبيئة بالتوازن مع الحفاظ على التنمية االقتصادية للمجتمع.

إداري( متكامل الستخدام )مدخل األدوات املجتمعية( كقواعد إطارية يندرج تحتها  -ويهدف هذا البحث لعرض نموذج )قانوني

 العدي
ً
د من الطرق واألساليب إلنفاذ القانون ضد مرتكبي الجرائم الخضراء مما يصب في صالح تحقيق االلتزام البيئي طوعيا

 بالتنمية املستدامة. 

وتتجلى أهمية هذه الدراسة في عرض آلية مجتمعية جديدة تبنى على عدد من الدراسات السابقة قام بها متخصصين في املجال 

الدولية لإللزام وااللتزام البيئي، والوكالة األمريكية لحماية البيئة مع استعراض تجارب بعض الدول التي البيئي مثل الشبكة 

 استخدمت أساليب وطرق هذا املدخل للوقوف على مدى فعاليته في إنفاذ اإللزام البيئي الجبري. 

اجهة الجرائم الخضراء محل الدراسة، وتحليل وتتبع الدراسة املنهج الوصفي التحليلي في وصف مدخل األدوات املجتمعية ملو 

 عناصره وبيان أساليب تطبيقه، ومعايير نجاحه، وطرق تصميمه وتنفيذه وضوابط توظيف العقوبات ملواجهة الجرائم الخضراء.

انتقلت إلى  ثموفي إطار سعينا إلى تقديم مقترحنا ملواجهة الجرائم البيئية، قمت بتعريف الجرائم الخضراء، وأركانها، وسماتها، 

تعريف اإللزام وااللتزام وتحديد الفرق بينهما باعتبارهما األساس الذي يبنيني عليه املدخل املقترح، مع تقديم الدراسة ملعايير 

 تصميم، وتنفيذ ونجاح مدخل األدوات املجتمعية. 

ة مدى فعاليته في تحقيق التنمي ثم اختتمت بعرض تجارب بعض الدول التي استخدمت أساليب وطرق هذا املدخل للوقوف على

 املستدامة.

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


             

58 

  ISSN:2509-0291  2022 يونيو/يوليوز  40 اإلصدار
 

 املغرب – تسطا –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

 املبحث األول 

 ماهية الجريمة الخضراء

هو ضمان سالمة العيش املشترك في املجتمع، من خالل إقامة التوازن املشترك بين حريات  -وسبب وجوده -إن دور القانون 

نة ي بالتجريم ألفعال االعتداء على البيئة املكو األفراد املتعارضة ومصالحهم املختلفة املتضاربة. وهو ما يدفع املشرع للتصد

للجرائم الخضراء. وفي هذا املبحث سنمهد لكيفية مواجهة الجرائم الخضراء من خالل بيان املقصود بها في املطلب األول، ثم 

 .الوقوف على أركانها في املطلب الثاني، ونكشف عن ذاتيتها املستقلة في املطلب الثالث

 ريف الجريمة الخضراءاملطلب األول: تع

إن القانون عندما يتدخل ليجرم أفعال االعتداء على البيئة، إنما يعترف بها كقيمة من قيم املجتمع األساسية والجوهرية، وفي 

 فحسب ولكن 
ً
 واحدا

ً
الواقع فهي قيمة تفوق في معظم األحوال القيم األخرى، ذلك الن جرائم االعتداء على البيئة ال تضر فردا

ملجتمع ككل. وهو ما دفع املشرع إلصدار القوانين البيئية التي يمكن تعريفها بأنها "مجموعة القواعد العامة املجردة املتعلقة تضر ا

 .(228)بحماية البيئة من التأثير البشرى والتي يحميها جزاء قانوني"

سالمة الجسم وهذا ما يتعلق بالبيئة، حيث  فالجريمة اعتداء على حق، قد يكون هذا الحق للمجتمع أو للفرد كالحق في الحياة أو 

إن االعتداء على البيئة يحمل اعتداء على الفرد، واملجتمع بصفة عامة وبالتالي فاملشرع عندما يقرر الحماية الجنائية للفرد يضع 

  (.229) نصب عينية قدر أهمية املجتمع

 للفقه التقليدي تعرف الجريمة بأنها "سلوك إنساني، فوف(230) والجريمة بمفهومها القانوني هي محور الدراسات اإلجرامية
ً
 -قا

 من نصوص التجريم" -إيجابي أو سلبي
ً
 بأنها "كل فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية (231)يخالف نصا

ً
. وتعرف الجريمة أيضا

 .(232)يقرر له القانون عقوبة أو تدبير احترازي"

 مع ما سبق فقد ذهب البعض إلى تعريف الجر 
ً
" بأنها " سلوك ايجابي أو سلبي، سواء Environmental Crimeيمة البيئية "واتساقا

كان عمدي أو غير عمدي، يصدر عن شخص طبيعي أو معنوي، يضر أو يحاول اإلضرار بأحد عناصر البيئة، سواء بطريق مباشر 

 .(233)أو غير مباشر " 

بيئة ومواردها الطبيعية سواء وقع من اإلنسان بشكل مباشر وعرفها البعض األخر بأنها "كل تصرف أو سلوك من شأنه اإلضرار بال

"
ً
 غير محسوسا

ً
 أو مؤجال

ً
 أو ملموسا

ً
. وعرفت الجريمة البيئية بأنها "ذلك (234)أو غير مباشر وسواء كان الضرر الناتج عنه حاال

                                                           

 .90(، ص0222)الرياض: دار النشر العلمي واملطابع،  دراسة تأصيلية في األنظمة الوطنية واالتفاقية -قانون حماية البيئة ،أحمد سالمة( 228)

 .7(، ص0232)القاهرة: دار النهضة العربية،  القسم العام -شرح قانون العقوباتمحمود حسني، ( 229)

 .2)القاهرة: دار النهضة العربية، بدون سنة نشر(، ص إجرام العنفمأمون سالمة، ( 230)

 .27(، ص0227ي، لجنة املكتبة والفكر القانون -)القاهرة: نقابة املحامين الجرائم الضريبيةأحمد فتحي سرور، ( 231)

 .02، ص(0220)القاهرة: دار النهضة العربية، الوجيز في علم اإلجرام والعقابحسنين عبيد،  (232)

 .21(، ص9117)القاهرة: مكتبة اآلداب،  بين النظرية والتطبيق -جرائم البيئةأشرف هالل،  (233)

، 0229ديسمبر  02-09، جامعة عين شمس، القاهرة، للقانونين املصرييناألول ( محمود لطفي، "املفهوم القانوني للبيئة في مصر"، في املؤتمر: 234)

 .77ص
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 يحميه املشـرع
ً
 في خ السلوك الذي يخالف به مرتكبه تكليفا

ً
واص البيئة يؤدي إلى اإلضرار بجزاء جنائي، والذي يحدث تغيرا

 .(235)الحية أو غير الحية مما يؤثر على ممارسة اإلنسان لحياته الطبيعية" بالكائنات واملوارد

ولكن هذه التعريفات مثلت الفكر التقليدي، والتي يمكن إجمالها ببساطة في تعريفها للجريمة البيئية بأنها " كل فعل غير مصرح 

 لفكرة سيادة القانون في مجال حماية البيئة. ولكن الفكر القانوني املعاصر  (236)يعات البيئية"به، أو إغفال مخالف للتشر 
ً
استنادا

اتجه إلى األخذ بفكرة املخاطر البيئية. خاصة مع اتسام هذه الجريمة بالعوملة وعبور الحدود الوطنية. وارتباطها بالنشاط 

 على البيئة.
ً
 االقتصادي األشد خطرا

 منهما يدور حول املوارد البيئية، فهي املحور ويمكن تفهم ا 
ً
لعالقة الوثيقة بين النشاط االقتصادي والبيئة حين ندرك أن كال

الرئيس ي الذي يدور حوله تعريف كل من علم االقتصاد والبيئة، فاألول يدور حول "كيفية االستخدام األمثل للموارد املتاحة"، 

 ارد املتاحة". والثاني يعني " بكيفية الحفاظ على املو 

وهو ما دفع البعض للقول بان "زيادة دور القطاع األهلي في السنوات املاضية، من خالل زيادة قوة األجندة البيئية، وما     

 تصميم القوانين البيئية، قد أدى إلى تغير 
ً
صاحبها من إدماج االعتبارات املجتمعية لتصميم السياسات االقتصادية، بل وأيضا

 .(237)دة االقتصادية على مستوى العالم"وتأثر األجن

، وذلك لالستفادة من األحكام (238) وقد ذهب جانب من الفقه للذهاب إلى أن جرائم تلويث البيئة هي من الجرائم االقتصادية

 واإلجراءات الخاصة بهذه الفئة من الجرائم في مجال جرائم االعتداء على البيئية.

 سواء على املستوى الدولي والذي تمثل في وفي حقبة التسعينات شهدت املو      
ً
 ملحوظا

ً
اجهة القانونية للجرائم البيئة نشاطا

عقد العديد من االتفاقيات واملؤتمرات الدولية بشأن حماية البيئة، أو على املستوى املحلي والذي تبلور في إصدار كافة الدول 

 لتشريعات تجرم أفعال االعتداء على البيئة.

في األطر القانونية لزيادة فعالية القوانين البيئية، وظهرت  (239) الحالي تم إدماج املعايير واملتطلبات البيئية وفي بداية القرن 

الحاجة امللحة إلى منهجية جديدة لتشريعات مكافحة جرائم االعتداء على البيئة لتربط االعتبارات االجتماعية والسياسية 

 Greenلبيئية، وقد تبلورت هذه املنهجية الجديدة فيما يعرف بعلم اإلجرام األخضر "واالقتصادية باملفهوم التقليدي للجرائم ا

Criminology"(240). 

خاصة مع سماح الكثير من الدول ملواطنيها  -ومع زيادة دور "حماة البيئة" من جمعيات أهلية وأحزاب الخضر على مستوى العالم 

 Greenمصطلح الجرائم البيئية ليحل محله مصطلح الجريمة الخضراء تطور  -برفع دعاوي مباشرة للضرر العام على البيئة

                                                           

 .901، )االمارات: كلية شرطة أبو ظبي، بدون سنة نشر(، صمادة الجرائم املستحدثةبدون مؤلف، ( 235)

لة ماجستير غير منشورة، جامعة عين إيهاب الحجاوي، "مدى فعالية القوانين واألنظمة اإلدارية في مواجهة األزمات والكوارث البيئية"، رسا( 236)

 .29، ص9112شمس، القاهرة، 

، العدد الثالث والعشرون جامعة عين شمس -مجلة كلية التجارةعمرو صالح، "التكلفة االقتصادية واالجتماعية للتدهور البيئي بمصر"،  (237)

 .79(، ص9112)القاهرة: 

 ،نحو دور فعال للقانون في حماية البيئةبعض االعتبارات االقتصادية ملشكلة اإلخالل بالتوازن البيئي"، في مؤتمر: عبد هللا الصعيدي، "( 238)

 .1ص ،0222أكتوبر  01-2كلية شرطة دبي، اإلمارات، 

 من املنشآت الصناعية للتقليل أو ملنع التلوث البيئي.( (239
ً
 املتطلبات البيئية: هي نشاطات وإجراءات معينة مطلوبة قانونا

(240) Piers Berne, and Nigel South, Issues in Green Criminology- Confronting Harms Against Environments Humanity and Other 

Animals, (Devon, UK: Willian Publishing, 2007), p132. 
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Crime""(241)  مع إضفاء اللون األخضر لكل ما يتعلق بالبيئة مثل العمارة الخضراء، السياحة 
ً
كمترادفين متعادلين )تماشيا

 الخضراء، االقتصاد األخضر...الخ(.

، وكذلك بمراعاة البعد (242) فة أوجه األضرار بالبيئة االيكولوجيةولكن مصطلح الجرائم الخضراء تميز بعمومته وشموليته لكا

الدولي لهذه النوعية من الجرائم املستحدثة، ودمج كافة االعتبارات االجتماعية واالقتصادية والسياسية في األطر القانونية، 

 وتعدد األطراف املرتبطين بحماية البيئة.  

التلوث العابر للحدود الوطنية، وفكرة مجتمع املخاطر. ويرى ، و globalization العوملةفالجريمة الخضراء ترتبط بمفهوم  

Halsey)) (243)  أن الجريمة الخضراء يتم تناولها في نطاق أوسع من الجريمة البيئية، حيث إنها تودي إلى خلق "مخاطرRisks  "

اص قد تضر بعدد أكبر من األشخ بما لها من تبعات قانونية. فالجريمة الخضراء تولد جريمة بيئية ولكن ذات مخاطر ابعد بكثير،

من خالل عنصر "الخطر" املالزم لها. لهذا تناولت دراساته الخاصة بالجريمة الخضراء إدماج التحليالت السوسيولوجية في 

 املعالجات القانونية.

 وتتعدد أنواع الجرائم الخضراء ولكن هناك خمسة أنواع أساسية هي:

 تلوث الهواء. -

 الحة.تلوث املياه العذبة وامل -

 القضاء على الرقعة الخضراء. -

 االعتداء على األصناف املهددة بالفناء. -

 النقـل غير املشـروع للنفـايات الخطــرة. -

وهذه الجرائم هي امتداد للجرائم البيئية، إال أن الجرائم الخضراء تميزت باهتمامها بجرائم االعتداء على البيئة من قبل املنشآت 

يجعل  (244)9113مايو  90ما أيده إصدار االتحاد األوروبي لقانون بشأن )مكافحة الجرائم الخضراء( في  الصناعية والتجارية، وهو 

من إلقاء املنشآت التجارية للنفايات السامة أو نقل املواد الخطرة بطرق غير قانونية جريمة يعاقب عليها القانون في كافة أنحاء 

 االتحاد األوروبي.

جرائم الخضراء ترتكز على منظورين، األول هو منظور مشكالت واهتمامات الشركات باملوارد البيئية، وهو ما يخلص بنا إلى أن ال

 والثاني هو منظور مصالح وسعي جمعيات حماة البيئة وأحزاب الخضر للحفاظ على املوارد البيئية.

 

                                                           

(241) RD White, Green criminology and the pursuit of social and ecological justice (Devon, UK: Willian Publishing, 2009), pp. 32-54. 

 هو عبارة عن املجال البيئي ملساحة محددة من الطبيعة، وما تحويه من مكونات حية وغير حية. النظام االيكولوجي:( (3

، يعتم
ً
 محددا

ً
 د كل منها فيه على اآلخر، وعلىفالكائنات التي تعيش معا في هذا املحيط الحيوي تكون أو تشكل نظاما بيئيا

 الظروف غير الحية املحيطة بها. وأي خلل )بالزيادة أو النقصان( في أحد عناصر هذه املنظومة سيؤثر في باقي عناصر النظام.

(243) Mark Halsey, “Against ‘Green’ Criminology,” Oxford Journals, Vol.44, Issue 6, (Winter 2006), pp. 833-853. 

(244 .0(، ص9113االتحاد األوروبي، قانون محاربة الجرائم الخضراء )بروكسل: منشورات االتحاد األوروبي،  (  

(http://ec.europa.eu/environment/legal/crime/index.htm accessed June 20, 2012.) 
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search%3Fq%3Dgreen%2Bcrime%26hl%3Dar%26biw%3D922%26bih%3D534%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ae&sl=en&twu=1&u=http://www.historylearningsite.co.uk/crime_globalisation.htm&usg=ALkJrhhv2SmT2WYIRXoB0JOnGU8G1gWlTA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search%3Fq%3Dgreen%2Bcrime%26hl%3Dar%26biw%3D922%26bih%3D534%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ae&sl=en&twu=1&u=http://www.historylearningsite.co.uk/crime_globalisation.htm&usg=ALkJrhhv2SmT2WYIRXoB0JOnGU8G1gWlTA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A
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 لهذا جاء علم اإلجرام األخضر ليضع ضوابط توازن مثلث اإلدارة البيئة 

 

 تتمثل أضالعه في شركاء العمل البيئي وهم القطاع املدنيوالذي 

 .(245) القطاع الخاص، وبينهما الدولة 

 

 
ً
 بالتوازن البيئي أو يمثل هدرا

ً
وفي ضوء ما سبق يكون املقصود بالجريمة الخضراء "كل فعل أو امتناع عن فعل يحدث مساسا

ويتقرر عنه جزاء طبقا  باألمن البيئي لإلنسان أو يشكل تهديد له، مباشر البيئية، ينجم عنه حدوث ضرر مباشر أو غير للموارد

 الدولية". وص القانون الوطني أو االتفاقياتلن

 

 املطلب الثاني: ذاتية الجريمة الخضراء

 
ا
 أركان الجريمة الخضراء -أوال

 لتوافر الركن التشريعي. ال يكتمل البنيان القانوني للجريمة الخضراء إال باكتمال ركنيها املادي واملعنوي، إضافة

 الركن الشرعي: -1

ويقصد به وجود النص القانوني الذي يجرم الفعل أو االمتناع عنه، ويقرر له عقوبة، أو الصفة غير املشروعة التي يكتسبها الفعل 

ب توافر هذا أو االمتناع نتيجة لخضوعه لنص تجريم وعدم خضوعه لنص إباحة. وبالرغم من أن أغلب الفقه الجنائي ال يتطل

 بمبدأ انه "ال جريمة وال عقوبة إال بنص"، إال أن جانب من الفقه املعاصر قد أقر بأن للجريمة ركن ثالث هو الركن 
ً
الركن عمال

الشرعي وهو الذي يضفي على السلوك الصفة غير املشروعة لخضوعه لنص تجريمي وعدم خضوعه ألي من أسباب اإلباحة. ونرى 

الركن له سنده من املنطق خاصة في مجال الجرائم الخضراء حيث سنواجه بصعوبة حصر بل وتوقع كافة  أن اشتراط توافر هذا

 أشكال التجريم البيئي.

 الركن املادي: -2

يعد الركن املادي ألي جريمة بمثابة عمودها الفقري الذي ال تتحقق إال به، ويقوم الركن املادي على ثالثة عناصر هي: السلوك، 

 وعالقة السببية بين السلوك والنتيجة. والنتيجة، 

في الركن املادي للجريمة الخضراء في "نشاط ألحد األشخاص الطبيعية أو املعنوية" مؤدى ذلك أن  السلوك اإلجراميوينحصر 

 :األفعال التي تنجم عن فعل الطبيعة ال تدخل في إطار هذا السلوك اإلجرامي. وبذلك فأن الجريمة الخضراء يمكن أن تكون 

                                                           

(245)Mark Halsey, op. cit, p.860  

 القطاع الخاص مدنيالقطاع ال

 الدولة
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إذا تكون ركنها املادي من ارتكاب املخالف لفعل ايجابي ينهي عنه القانون مثل القاء املخلفات الصناعية في مياه  جريمة ايجابية

 األنهار أو البحار رغم حظر القانون ذلك.

ناع أصحاب أحد إذا تكون ركنها املادي من امتناع املخالف عن إتيان فعل يوجب القانون القيام به، مثل امت جريمة سلبية

 املصانع التي ينتج ملوثات هوائية عن تركيب أجهزة تنقية العوادم.

في الجريمة الخضراء في الضرر البيئي الواقع على أحد عناصر املنظومة البيئية، سواء ظهرت النتيجة في  النتيجة اإلجراميةوتتمثل 

 الدولة أو خارجها.الحال أو تأخرت، تحققت في ذات محل حدوثها أو في مكان آخر داخل 

أن يكون الضرر البيئي نتيجة للسلوك اإلجرامي الذي قام به الجاني، ومن ثم يصبح العقاب املقرر  عالقة السببيةتشترط 

 بمقتض ى القانون آمر واجب التطبيق. 

 الركن املعنوي: -9

راك، واإلدراك يستوجب العلم. لذلك فإذا وهو يتمثل في القصد املقترن بالفعل، والقصد يعني االختيار، واالختيار مناطه اإلد

توافر القصد الجنائي وصفت الجريمة بأنها جريمة عمديه، أما إذا اتخذ الركن املعنوي صورة الخطأ )أي إتيان فعل دون قصد 

 اإلضرار بالبيئة( فيتوافر هنا الخطأ غير العمدي، وعندئذ توصف الجريمة بأنها غير عمديه. 

 
ا
 الخضراء:سمات الجريمة  -ثانيا

 للطبيعة الخاصة للجرائم الخضراء فإنها تتميز عمن سواها من الجرائم بعدة سمات أهمها
ً
 :(246) نظرا

 الحداثــة:

 منذ عقد مؤتمر األمم املتحدة 
ً
فاالهتمام العالمي بقضايا البيئة يمكن إرجاعه إلى بداية السبعينات من القرن العشرين، وخصوصا

البيئة اإلنسانية. وقد صدر عن املؤتمر في ختام أعماله ما يعد أول وثيقة دولية عن مبادئ  بمدينة ستوكهولم حول  0229في 

العالقات بين الدول في شئون البيئة وكيفية التعامل معها واملسئولية عما يصيبها من أضرار، ودعوة الحكومات ووكاالت األمم 

من اجل حماية البيئة. وقد تبع ذلك إصدار كافة الدول تشريعات بيئية املتحدة واملنظمات الدولية إلي التعاون في اتخاذ التدابير 

 كنوع من التدابير القانونية لحماية البيئة.

 العالـمية: 

. فلم تعد دولة مهما بلغت قوتها قادرة على أن تحمي 
ً
 كونيا

ً
، بل أضحى هما

ً
فالضرر البيئي لم يعد في حدوثه أو نتائجه أمر محليا

 طار التلوث العابر للحدود الوطنية.نفسها منفردة من أخ

 صعوبة تحديد الجاني 

 في املوارد البيئية، وهي ذات نطاق متسع وغير محدود، ومتاح استخدامها 
ً
 ألن محل االعتداء في هذه الجريمة يتمثل غالبا

ً
وذلك نظرا

 من قبل جميع األفراد.

 صعوبة تحديد الضرر:

                                                           

دراسة مقارنة"، رسالة دكتوراه غير منشورة،  -إيهاب الحجاوي، "دور سلطات الضبط القضائي واإلداري في تفعيل تنفيذ قانون البيئة املصري ( 246)

 .33، ص9113جامعة عين شمس، القاهرة، 
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ة واحدة، عالوة على أتساع هذه األضرار. إلى جانب اإلشكالية الخاصة بكيفية تقدير األضرار فاالعتداء على البيئة قد ال يظهر أثاره مر 

البيئية. فحتى مع افتراض توقف أفعال التعدي على البيئة، فإن اآلثار السلبية املترتبة على هذه الجريمة قد تمتد لفترات طويلة، 

هذا لم تنجح أغلب الدول إلى اآلن في التوصل إلى حلول مرضية حول معايير وقد يتطلب أعادة التوازن البيئي عدة أجيال متعاقبة. ل

 تقدير تكلفة الضرر البيئي.

 
ا
 مسئولية الشخص املعنوي عن الجرائم الخضراء: -ثالثا

مبدأ قرار اتحول الفقه الحديث منذ منتصف القرن العشرين إلى املطالبة بتقرير املسئولية الجنائية لألشخاص املعنوية، ويعتبر 

، إال أن األصل في قانون 0229املسئولية الجنائية لألشخاص املعنوية أحد أهم مالمح قانون العقوبات الفرنس ي الجديد الصادر في 

 
ً
جاء  0221لسنة1. بيد أن قانون حماية البيئة املصري رقم (247)العقوبات املصري ظل عدم جواز مسألة الشخص املعنوي جنائيا

( املشروعات واملنشآت الصناعية )كأشخاص معنويين( بعقوبة جنائية هي 22، 21، 31ل فقد عاقب في املواد )استثناًء على هذا األص

الغرامة، دون شرط علمهم باألفعال املرتكبة، أو إسهامهم فيها. وهو اتجاه محمود لعدم إفالت أصحاب املصلحة الحقيقية في الجريمة 

 .من العقاب

 
ا
 ن فعل الغير في الجرائم الخضراء:املسئولية الجنائية ع -رابعا

إن مفهوم العدالة الجنائية الحق، يأبى أن يتحمل عقوبة الجريمة إال من أدين بها كمسئول عنها. ولكن واقع األمر في الجرائم الخضراء 

يقترف  الفعل املاديفإذا كان  يؤكد أن غالبية جرائم االعتداء على البيئة تقع بمعرفة املنشآت الصناعية واملؤسسات االقتصادية،

من بعض األفراد واألشخاص العاملين بتلك املؤسسات الكبرى، فإن مكمن الفعل ومصدره يتمثل في األمر اإلداري منشأ الفعل 

ضاء وأيده الق -الصادر في قرارات املسئولين املمثلين لهذا الشخص االعتباري أو املعهود إليهم بإدارته. ولتالفي تلك اإلشكالية أقر الفقه 

املسئولية عن فعل الغير في جرائم االعتداء على البيئة، استناد على مقتضيات وحتميات التقدم العلمي والفني والتكنولوجي،  -في ذلك

وغير ذلك من املتغيرات االقتصادية واالجتماعية والثقافية. وهو ما اعتمدته بعض التشريعات البيئية كحل تشريعي للمسئولية عن 

ررت مسئولية املديرين عن أفعال تابعيهم على غرار ما هو مقرر في التشريعات املدنية من تحمل التبعة والغرم بالغنم فعل الغير، وق

من املسئولية الجنائية ملمثلي (248)29في املادة  0221لسنة  1ونظرية املخاطر املدنية. وهو ما قرره قانون حماية البيئة املصري رقم 

 له بإدارتها عن أفعال العاملين املخالفة.  الشخص االعتباري أو املعهود

 
ا
 نفي املسئولية في الجرائم الخضراء: -خامسا

ال يمكن ملرتكب الجريمة الخضراء نفي القصد بناء على الجهل، ألنه ال يشترط في تلك الجريمة أية نية خاصة إلرادة النتيجة. حيث 

رائم االعتداء على البيئة تذوب في مفهوم أرحب هو املسئولية أو املساءلة، إلى أن فكرة اإلثم الجنائي في ج (249) يذهب جانب من الفقه

 قد وقع.
ً
 محظورا

ً
 إلى جانب اإلثم العمدي، وحيث يكون معني اإلدانة مجرد دليل علي أن فعال

ً
وإن  حيث تجد فيها فكرة اإلهمال مكانا

 االستناد إلى القوة القاهرة أو الحادث الفجائي لنف
ً
 (250) ي املسئوليةكان يمكن دائما

                                                           
 .092، 093(، ص9119، )القاهرة: دار الفكر العربي،اهرة غسيل األموال املتحصلة من جرائم املخدراتاملواجهة التشريعية لظ( مصطفى طاهر، 247)
( من هذا القانون يكون ممثل الشخص 21(: " مع مراعاة أحكام املادة )29. املادة )0221"قانون حماية البيئة املصري"، جريدة الوثائق الرسمية،  (248)

 عما يقع من العاملين باملخالفة ألحكام 12ارة املنشآت املنصوص عليها في املادة )االعتباري أو املعهود إليه بإد
ً
( التي تصرف في البيئة املائية مسئوال

 للمعايير واملواصفات الواردة بالالئحة التنفيذية لهذا القانون".
ً
 املادة املذكورة، وعن توفير وسائل املعالجة طبقا

 .022(، ص0223)القاهرة: دار النهضة العربية،  تقلص الركن املعنوي للجريمةاملذهب املوضوعي و أحمد بالل،  (249)

 وما بعدها. 31(، ص 0237)القاهرة: دار النهضة العربية،الحماية الجنائية للبيئة نورالدين هنداوي، ( 250)
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 املبحث الثاني 

 جوهر مدخل األدوات املجتمعية.

، و %91"إذا كانت 
ً
الباقية ستلتزم إذا اعتقدت  %27يحاولون التملص منه، فإن  %7من املستهدفين بالقانون يلتزمون به عفويا

  Durwood  Zaelke  .(251)سيقبض عليها وستعاقب"  %7إن تلك 

املقترح " شحذ املجتمع لكافة طاقاته وأدواته )القانونية، االدارية، االقتصادية، الرقابية،....(  نعني بمدخل األدوات املجتمعية

 لتحقيق )االلتزام البيئي الطوعي( الذي يؤدي إلى تغيير السلوك اإلنساني ألفراد املجتمع 
ً
للحد من ارتكاب الجرائم الخضراء، وصوال

 خالل التركيز على )اإللزام الجبري( كأهم وسيلة تدفع إلى االلتزام"حتى يتناسب مع املتطلبات البيئية، وذلك من 

 من االلتزام واإللزام، ثم أساليب مدخل األدوات املجتمعية،  
ً
 سنتناول في هذا املبحث بيان تعريف كال

ً
ولكي نزيد األمور توضيحا

 ومعايير نجاحه. 

 املطلب األول: طرق وأساليب مدخل األدوات املجتمعية

. ويحدث االلتزام عندما يتم تحقيق التغييرات املطلوبة للوفاء باملتطلبات زامااللتــ
ً
: هو التنفيذ الكامل للمتطلبات البيئة طوعيا

 يصل االلتزام إلى النتائج البيئية املرغوبة. 
ً
 البيئية. لهذا فإذا كانت املتطلبات مصممة جيدا

تخذها سلطات الدولة لتحقيق االلتزام داخل املجتمع املستهدف بالرقابة : هو عبارة عن مجموعة من اإلجراءات التي تاإللـــزام

 .(252) القانونية، لتصحيح أو منع املواقف التي تعرض البيئة أو الصحة العامة للخطر

عن طريق التوعية والحوافز، فإذا لم تحدث االستجابة املرغوبة فيعمل على  االلتزامومدخل األدوات املجتمعية يسعى لترويج 

  "(."الجزرة والعصاضدهم )سياسة  اإللزامالتوصل للمخالفين واتخاذ إجراءات 

ويعتمد مدخل األدوات املجتمعية على استخدام طرق وأساليب عديدة ملكافحة الجرائم الخضراء، وبعض هذه الطرق طوعية 

 : (253) وبعضها جبرية، وأهم هذه األساليب هي

 األساليب االختيارية:  -أ 

ب االختيارية أو تساعد على التغيير وتشمل توعية الجمهور، املساعدة الفنية، اإلدارة البيئية للموارد الطبيعية تشجع األسالي

 للمحافظة على الجودة البيئية. 

 أساليب الفرض والسيطرة:  -ب

تم تناول هذا ملتطلبات. وسيتقوم الحكومة بفرض التغييرات البيئية املطلوبة، وتدفع وتجبر املجتمع املستهدف على االلتزام بهذه ا

.
ً
 األسلوب بش يء من التفصيل الحقا

                                                           

(251) Derwood Zeal, “Making Law Work- Environmental Compliance and Sustainable development,” US Environmental Protection 

Agency, October 10, 2000 (http://www.epa.gov/environmentaljustice/) accessed June 19, 2012. 

(252)Malviya R.A, Environmental pollution and its Control international law, (New Delhi:  Chough Publications, 1987), pp. 462-480. 

(253) The Global Environment, U.N, Nairobi, 1999, pp.303-312. (www.unep.org/PDF/UNEPOrganizationProfile/) accessed June 22, 

2012. 
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 األساليب املبنية على دراسة السوق/ الحوافز االقتصادية:  -ج

هذه األساليب تستخدم قوي السوق إلنجاز التغييرات السلوكية املطلوبة. وقد تكون هذه األساليب مستقلة أو مكملة إليجاد 

 . وتشمل هذه األساليب ما يلي: حلول اقتصادية للمشاكل البيئية

 الذي يحدد الرسوم على االنبعاثات واملخلفات وغيرها من املواد الضارة بالبيئة.  نظام الرسوم )الضرائب(:      

 متاجرة الشركات بحقوق االنبعاثات املمنوحة لها مع الشركات األخرى.  نظام التصاريح القابلة للتداول:     

 يمكن السماح ملنشآت بإطالق كميات أكبر من إحدى املواد الناتجة عن عمليات التشغيل أسلوب التعويض:     

 باملنشآت، إذا قامت بتعويض هذه الزيادة بإنقاص الكميات التي تطلقها من مادة أخري من منتجاتها.     

 بيئة. تبيع الحكومة باملزاد حقوق محددة إلنتاج أو إطالق مواد معينة ملوثة لل املزادات:     

 وضع املصنعين لبطاقات على منتجاتهم تمكن املستهلك من التعرف على التأثيرات البيئية ملنتجاتهم.  التوصيف البيئي:    

 األساليب املبنية على الحد من املخاطر:  -د

تعرض لها صحة ر التي تتقوم هذه األساليب بوضع أولويات للتغيير نحو االلتزام البيئي يتم ترتيبها حسب إمكانية تقليل املخاط

 الجمهور أو البيئة. 

 أساليب منع التلوث:   -هـ 

الهدف من أساليب منع التلوث، هو منع أو تقليل التلوث من املنبع. والتغييرات املطلوبة لتطبيق أسلوب منع التلوث يمكن طلبها 

 كجزء من أساليب الفرض والسيطرة، أو أن تشجع كإجراء تطوعي. 

 ولية القانونية: أساليب املسئ -و

البيئية على القوانين لجعل املشاريع االقتصادية مسئولة عن األضرار البيئية التي  األدوات املجتمعية تعتمد بعض أساليب مدخل

فعال أ تسببها لألفراد اآلخرين أو املشاريع األخرى أو حتى في ممتلكاتهم. ونظام املسئولية القانونية هنا ال يتطلب وجود عالقة سببية بين

 لهذه األساليب القانونية يكفي أن يكون 
ً
 املنشاة وبين نتائج هذا الفعل املتمثلة في الضرر البيئي الحادث )نظرية السببية(، ولكن وفقا

 نشاط املشروع ذاته خطر على البيئة )نظرية املخاطر(. 

 أساليب حظر اإلنتاج واالستخدام:  -ز

 معين أو يمنع فقط بعض االستخدامات لهذا املنتج.  حيث يمنع إنتاج أو بيع أو استخدام منتج

 املطلب الثاني: معايير نجاح مدخل األدوات املجتمعية

 :(254) هناك عدة معايير ومقاييس يمكن أن تدلل على مدى نجاح مدخل األدوات املجتمعية، من أهمها ما يلي

 معايير البيئة املحيطة:  -أ

                                                           

(254) World Society, UNEP, Nairobi, 1992, pp.254-273. (www.unep.org/PDF/UNEPOrganizationProfile/) accessed June 10, 2012. 
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 معايير جودة األوساط، مثل
ً
 )نسبة ثاني أكسيد  وتسمي أيضا

ً
)الهواء، املاء.. الخ( وعادة ما يعبر عن املعايير املحيطة بوحدات التركيز مثال

جزء في املليون(. وفي الواليات املتحدة تستخدم معايير البيئة املحيطة كأهداف للجودة  0.072النيتروجين في الهواء، يجب أال تزيد عن 

 اعتبار معايير ا
ً
لبيئة املحيطة كزناد، بمعني أنه عند رصد تخطي هذه املعايير واملقاييس في منطقة ما، فإن جهود البيئية، ويمكن أيضا

 املراقبة واإللزام ستنطلق لتنسب سبب الخلل في قياسات البيئة املحيطة إلى االنبعاثات واألنشطة في منشأة معينة. 

 معايير األداء )االنبعاثات من املخلفات املخرجة(: -ب

ر األداء من كمية املواد الكيماوية أو النفايات يمكن أن تخرجها املنشأة إلى البيئة في فترة زمنية محددة. وتتمتع معايير تحد معايي

األداء باملرونة ألنها تسمح للمصادر باختيار التقنيات التي تستخدمها لتحقيق املعايير املطلوبة.  وتبني هذه املعايير على أساس 

املتطلبات تقدم مرونة ضافية وذلك بالسماح للمصادر ذات االنبعاثات املتعددة بتغيير انبعاثاتها من األنواع  املخرج النهائي. وبعض

 املختلفة بحيث ال يتجاوز مجموع انبعاثاتها الكلية الحد املسموح به. 

 املعايير التكنولوجية:  -ج

 من التقنيا
ً
ات(. ت )أفضل التقنيات املتاحة في التحكم أو مراقبة االنبعاثهذه املعايير تقتض ي أن يستخدم املجتمع املستهدف نوعا

 وتكون املعايير التكنولوجية مناسبة إذ كان املعروف عن تلك األجهزة أنها تعمل جيدا على مصادر التلوث في املجتمع املستهدف. 

 معايير املمارسة:  -د

علي سبيل املثال يمكن أن تجرم بعض هذه املعايير حمل براميل هذه املعايير تتعامل مع أنشطة معينة لها خطورة بيئية كبيرة. ف

 أو أوعية غير مغطاة إذا كانت مملوءة بسوائل ضارة أو خطرة.

 املتطلبات املعلوماتية:  -ه

تختلف هذه املتطلبات في أنها تتطلب استجابة املجتمع االقتصادي املستهدف إلى تقديم أي معلومات يرى تجميعها عن مصدر 

لتلوث مثل )تجميع املعلومات عن نشاط ملصنع ينجم عنه إنتاج أو تخزين أو معالجة أو التخلص من النفايات الخطرة كامن ل

 بطريقة مخالفة(. 

 املبحث الثالث

 مدخل األدوات املجتمعية كإطار لتفعيل التنمية املستدامة  

 في تطبيقه، واضح، متوقع ومرتقب، منسجم 
ً
ومتناسق، ثابت، منشور للعامة، االلتزام به عملي، " يجب أن يكون القانون عاما

 (255) العناصر املشكلة للقانون". -رابط بين خطاب القانون واإللزام به" لون فلور 

يسعى مدخل األدوات املجتمعية إلى تحقيق التنمية املستدامة باستخدام األساليب والطرق السابق اإلشارة إليها، ويعد أسلوب 

اذ القوانين البيئية( أحد أهم هذه الطرق وأقدمها، ولكن الجديد أن مدخل األدوات املجتمعية يحث على السيطرة والتحكم )إنف

التمسك ببعض املعايير لتصميم، وتنفيذ القوانين البيئية والتي من شأن تطبيقها ضمان الوصول إلى التنمية املستدامة. وبناء 

 ن معايير تصميم األدوات املجتمعية، والثاني عن معايير تنفيذها.على ذلك فسوف نقسم هذا املبحث إلى مطلبين األول ع

 املطلب األول: معايير تصميم األدوات املجتمعية

                                                           

(255) Derwood Zeelie, op.cit, p23.   
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للقوانين البيئية املواجهة للجرائم  (Design) تنجح األدوات املجتمعية في تحقيق التنمية املستدامة حينما تراعي عند تصميمها

 : (256) يلي الخضراء توفير عدة عوامل، أهمها ما

 توافر السلطات امللزمة: –أ 

تنجح القوانين البيئية إذا توفرت فيها السلطات امللزمة. فبدون السلطة الرادعة قد يصبح البرنامج اإللزامي غير قادر على تحقيق 

ومن أهم هذه االلتزام الفعال، كما تتزعزع مصداقيته إذا نجح املخالفون في تحدى السلطة التخاذ مواقف إلزامية معينة، 

 السلطات القدرة على اتخاذ اإلجراءات لفرض عقوبات جنائية على املنشآت مرتكبة الجرائم البيئية 

 توافر إطار للعمل املؤسس ي:  -ب

تنش ئ القوانين البيئية بصفة عامة إطار عمل مؤسس ي لإللزام بها عن طريق تحديد األشخاص املسئولين عن تطبيقها. فبدون 

من الصعب معرفة من سيكون املسئول عن التأكد من تحقيق االلتزام. ويفضل أن تحدد القوانين البيئية أدوار  هذا اإلطار يصبح

 ومسئوليات كل الجهات الحكومية بمختلف مستوياتها 

 التوافق مع القوانين املوجودة:  -جـ

 مع القوانيلكي تصبح القوانين البيئية فعالة البد أن تكون منطقية وغير متضاربة. فعلي أي ق
ً
ن األخرى انون بيئي أن يكون متوافقا

 املوجودة )إال إذا كان الغرض منه هو تصحيح تلك القوانين(. 

 وضوح املتطلبات البيئية املستهدفة: -د

 ومعايير لوضع املتطلبات الجاري إعدادها. هذه 
ً
تحتوي بعض القوانين البيئية على متطلبات معينة، والبعض اآلخر يحدد هيكال

 تطلبات يجب أن تكون واضحة، ومفهومة، وقابلة للتطبيق لضمان فعالية القوانين البيئية. امل

 املطلب الثاني: معايير تنفيذ مدخل األدوات املجتمعية:

على املجتمع املستهدف باإللزام ويمكن أن تستعمل العديد من الطرق واملعايير للتأكد من  بيئية تفرض القوانين عدة متطلبات

 ومنها: ( 257) هذه املتطلبات ستكون قابلة لإللزام  (Implementation)تنفيذ أنه عند

 املوازنة بين التشدد وقابلية التطبيق:  -أ

تؤثر سهولة االلتزام وتكلفته على درجة االلتزام البيئي، فعلى سبيل املثال يمكن أن يرغب مديرو املنشآت في االلتزام، ولكن يعوقهم 

ت أو نقص اإلمكانيات، لذلك يحتار واضعو املتطلبات البيئية بين إيجاد متطلبات صارمة وطموحة، وبين ارتفاع تكاليف املتطلبا

 العبء الذي ستسببه هذه املتطلبات على أصحاب الصناعة. 

، كلما زادت صرامة املتطلبات كلما زادت سرعة حماية البيئة وإصحاحها. ولكن إذا ظهرت هذه الصرامة في مرحلة مبكر 
ً
 ةنظريا

من البرنامج فقد تتسبب في عدم االلتزام باملتطلبات، ولهذا فإن املتطلبات املثالية بشكل زائد أو غير العملية قد تعرقل مسيرة 

 اإللزام، مما قد يهدد مصداقية البرنامج اإللزامي. وللتغلب على ذلك يمكن تطبيق الصرامة في املتطلبات البيئية بطريقة مرحلية. 

                                                           

(256) Rapport sur l’état de l’environnementale, UNEP, Nairobi, 1999, pp.215-227.  

(257) David Hughes, Environmental Law For better world (London: Cambridge University Press, 2000), pp.65-84.  
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 ح: الدقة والوضو  -ب

ستنجح القوانين البيئية )التشريعات، اللوائح التنفيذية، القرارات التنظيمية، التصاريح والرخص( إذا عكست الحقائق العملية 

 ملتطلبات اإللزام. على سبيل املثال إذا: 

 كانت واضحة ومفهومة لدرجة أن تكون قاعدة للمحكمة القضائية )أقوى األعمال اإللزامية(.. 

 ا هي املصادر أو النشاطات الخاضعة للمتطلبات. أوضحت بدقة م

 أوضحت بدقة املتطلبات مع تعيين طرق االختبار وإجراءاته.

 كانت مبنية على أساس تكنولوجي، وحددت املوعد النهائي لاللتزام. 

 التوازن بين التحديد واملرونة:   -جـ 

مح باملرونة االقتصادية التي تشجع على االلتزام. لذا يحتاج صانعو قد يسهل اإللزام باملتطلبات العامة املحددة، ولكنها قد ال تس

السياسات إلى املوازنة بين ميزة التحديد مع الحفاظ على املرونة النسبية للتعامل مع العوامل االقتصادية املحيطة باملنشاة. 

 على املجتمع املستهد
ً
 ما تففاآلثار االقتصادية تحدد كيف يمكن للمتطلبات أن تصبح عبئا

ً
وض بعض ف بالرقابة القانونية. وغالبا

البرامج البيئية )كتلك املوجودة في الواليات املتحدة ألمريكية( جهات معينة إلجراء دراسات مستقلة الختبار التأثير االقتصادي 

 الذي ستسببه املتطلبات العامة على املجتمع قبل التنفيذ.

 تحسين مناخ االلتزام:  -د

 دان في الحصول على توافق املجتمع االقتصادي املستهدف على املتطلبات البيئية: هناك عامالن يساع

 إيضاح املردود: 

 في البيئة. 
ً
 عن طريق استخدام مسئولي اإللزام بعض الطرق العلمية لعرض كيف يمكن لاللتزام البيئي أن ينتج تحسنا ملحوظا

 عرض البدائل والجدوى: 

علومات الفنية عن أنواع التكنولوجيا املختلفة املمكن استعمالها لاللتزام والجدوى االقتصادية عن طريق توفير مسئولي البيئة امل

 الستخدامها. 

 إشراك مسئولي اإللزام:  -هـ

فيجب إشراك موظفي الحكومة املسئولين عن تطبيق املتطلبات في إصدار القوانين البيئية، فاملشرعين قد ال تتوفر لديهم الخبرة 

 دى املوظفين القانونيين والتقنيين املشتركين في اإللزام. املوجودة ل

 :(258) إشراك كافة أطراف املجتمع -و

                                                           

 

(258)Vasilinda P.A., Environmental pollution and control (United States: Butterworth Publishers, Stoneham, MA, 2008), pp.12-

15. 
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يساعد إشراك املجتمع املستهدف بالرقابة القانونية في وضع املتطلبات العامة في خلق املساندة والدعم، وتقليل املقاومة أو 

ومن ثم أكثر قابلية لإللزام. ويمكن إشراك املجتمع االقتصادي ككل. املعارضة، كما يمكنه جعل املتطلبات العامة أكثر عمليه 

 باإلضافة إلى إشراك املجتمع غير الخاضع للرقابة القانونية )املواطنين واملؤسسات غير الحكومية(.

 : (259) التنسيق مع متطلبات البرامج البيئية األخرى  -ز

التزام ناجح تحت قانون آخر. على سبيل املثال، طلبت اللوائح  يمكن للمتطلبات البيئية تحت قانون معين أن تتداخل مع

التنظيمية من شركات اإللكترونيات في الواليات املتحدة األمريكية إيقاف تسرب الكيماويات املذيبة )املستخدمة داخل الخزانات( 

لق لكيماويات إلى الهواء مما أدى إلى خإلى املياه الجوفية، فقامت بعض الشركات بااللتزام بهذه اللوائح عن طريق تسريب تلك ا

مشكلة في نوعية الهواء. أما في هولندا، فإن معالجة الغازات للتقليل من االنبعاثات الهوائية الضارة أدى إلى تسريبات مائية 

 ملوثة. ولتجنب تلك التأثيرات الجانبية لتطبيق القانون يمكن اللجوء لالتي:

 
ا
 لبيئية من عدم حدوث مثل تلك التأثيرات.: مطالبة واضعي املتطلبات اأوال

 
ا
 : على الخبراء في املناطق البيئية مراجعة كافة املتطلبات البيئية.ثانيا

:
ا
 دراسة املجتمع املستهدف بالرقابة القانونية للتأكد مما إذا كان االلتزام سيحول التلوث من وسط بيئي آلخر.  ثالثا

:
ا
 يئية في وقت واحد.تحديد متطلبات لكل األوساط الب وأخيرا

 املبحث الرابع

 استخدام األدوات املجتمعية ملواجهة الجرائم الخضراء. 

أظهرت الخبرات املكتسبة من دراسة البرامج البيئية في العديد من الدول أن اإللزام مكون أساس ي للوصول إلى االلتزام. ألن عددا 

 من الناس في أي مجتمع لن يلتزموا بالقانون إال إ
ً
. هنا يوظف مدخل األدوات كبيرا

ً
ذا كانت عواقب عدم االلتزام واضحة لهم تماما

يمكن فرض  -القوانين البيئية-املجتمعية أسلوب السيطرة والتحكم، فعن طريق تفعيل إحدى أدوات اإللزام البيئي األساسية 

 االلتزام البيئي. 

يحفز املستهدفين بالرقابة القانونية على االلتزام. الن الغرض  ويسعى اإللزام عن طريق العقوبات إلى إزالة املخالفات وخلق منات

من العقوبة هو بيان أن املجتمع أظهر استعداده للتدخل عند اكتشاف حالة غير التزاميه.   لذا فإن استخدام العقوبات 

 وسيلة فعالة ملعاقبة غير امللتزمين،  -املستمدة من األعراف االجتماعية -املجتمعية
ً
مثل حالة الجمهور الذي يقرر يعد أيضا

 مقاطعة منتجات معينة صانعوها يضرون بالبيئة.

في هذا املبحث سنستعرض كيفية توظيف مدخل األدوات املجتمعية للعقوبات البيئية، وكذلك شرح األنظمة املختلفة التي 

 األنظمة. يسلكها هذا املدخل للتعامل مع املخالفات البيئية، وننتهي ببيان إجراءات تنفيذ هذه 

 املطلب األول: توظيف العقوبات البيئية.

                                                           

(259)Stephen Stansfield, and Mark Matheson, “Pollution: non-auditory effects on health,” British Medical Bulletin, Vol. 68, Issue 1. 

(2003), pp.243-255. 
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رغم حيوية دور اإللزام، إال إن اإللزام ممكن أن يكون موضع جدل الرتفاع القيم االقتصادية التي يتعرض لها. لهذا يثار هنا 

 "(260) " متى يجب استخدام العقوبات )الجنائية، اإلدارية، املدنية(؟تساؤل هام هو 

 العتمادها على القوانين املدنية أو اإلدارية أو وتحديد هذا املوضو 
ً
ع على جانب كبير من األهمية ويختلف من دولة ألخرى طبقا

الجنائية للوصول إلى إلزام املجتمع. فعلي سبيل املثال في الواليات املتحدة األمريكية، ال تستخدم اإلجراءات اإللزامية الجنائية 

ج إلى عقوبة أكثر من التصحيح، مثال )عندما تكون املخالفة مقصودة وبمحض اإلرادة(. وفي إال كرد أخير على األفعال التي تحتا

هولندا وضعت عقوبات جنائية وإدارية على مخالفات القوانين البيئية. وان كان املدعين العامين يرون وجوب تطبيق العقوبة 

 الجنائية على الكيان االقتصادي في حالة مخالفته للمرة الثانية. 

وتستفيد كل البرامج اإللزامية من السلطات وأنظمة التعامل مع املخالفات املوجودة بالدولة. والتي يجب توافرها في أي دولة 

 ترغب في أن يكون لديها برنامج ناجح لإللزام البيئي.

 سلطات اإللزام البيئي: -أ

إلى حد كبير على عدد ونوع السلطات املعطاة ( Response mechanismsيعتمد مدى ونوعية أنظمة التعامل مع املخالفات )

للبرنامج اإللزامي عن طريق القوانين البيئية والقوانين املرتبطة بها، وهذه السلطات تتراوح من سلطة طلب املعلومات إلى سلطة 

 فرض العقوبـــات.

 أنظمة التعامل مع املخالفات: -ب

لعقوبات الجزائية لحماية حقوق األفراد. ولبتي قد تكون إدارية )مفروضة تساند قوة القانون أنظمة اإللزام الرسمية وتدعمها ا

 لسلطة الضبط اإلداري املخولة لهم(، أو قضائية )أي تفرض عن طريق 
ً
مباشرة بواسطة موظفي البرنامج اإللزامي، استنادا

 السلطة قضائية(.

 -تي ذكرها في الشكل التالي: تنقسم بشكل عام إلى الفئات اآل ونرى أن أنظمة التعامل مع املخالفات

 طرق التعامل اإللزامي مع املخالفات

 

 اإللزام اإلداري                                            اإللزام القضائي               

 

 

 

 

 

                                                           

(260) Johnson Reef, "International Environmental Law," Canadian Journal of Political Science, Vol. 30, Issue 01. (March 1997), pp. 3 - 

29. 

 المخالفات الفورية  -5
 القضاء الجنائي -21

 باشرةالم األوامر اإلدارية -3 القضاء المدني -2 التفتيش  -4

 إخطارات المخالفات  -1

 

 خطابات اإلنذار
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 املطلب الثاني: إجراءات تنفيذ مدخل األدوات املجتمعية

ة لتحقيق التنمية املستدامة، والسبيل لذلك هو وصول املجتمع املستهدف بالرقابة إلى االلتزام يهدف مدخل األدوات املجتمعي

ل مدخ -البيئي، ويستخدم لحث هذا املجتمع على االلتزام العديد من أساليب وإجراءات اإللزام البيئي. إال انه بالرغم من أنه

إال أنه يراعي النظم التي تكفل حماية حقوق اإلنسان األساسية وذلك  يساند قضايا اإللزام لحماية البيئة، -األدوات املجتمعية

 .(261)من خالل:

 مراعاة حقوق املواطنين األساسية: -أ

في مجال الحفاظ على التنمية املستدامة لدى كل دولة نظامها التشريعي والثقافي املميز لها. لكن العامل املشترك يجب أن يكون هو 

ي حماية ف شعبد والجماعات في النمو االقتصادي، وبين رغبة الحكومة في التصرف بسرعة للنيابة عن الاملوازنة بين حقوق األفرا

 البيئة. وهناك إجراءات عديدة لضمان عدالة ردود الفعل اإللزامية منها.

 اإلخطــار:

املخالف فرصة لـ: )التعرف على  تتطلب بعض البرامج اإللزامية إصدار إخطار باملخالفة قبل اتخاذ أي إجراء إلزامي. وهذا يعطي

 وجود املخالفة، تصحيح املخالفة في وقت محدد لتجنب أي إجراء قانوني(

 االعتراض:

عند نقاط محددة من اإلجراءات اإللزامية يمكن للمخالف أن يستأنف ويعترض على قيامة باملخالفة، أو على اإلجراء التصحيحي 

 لى شدة العقوبة املفروضة.املطلوب من قبل البرنامج اإللزامي، أو ع

 املفاوضات:

 لإللزام، حيث تعمل على حل املنازعات التي تنشب بين موظفي اإللزام واملخالفين أو ممثليهم. وفي 
ً
تعتبر املفاوضات جزًء متمما

تيح اوضات تالواليات املتحدة األمريكية تحل معظم القضايا اإللزامية عن طريق املفاوضات وليس بالقرارات األحادية. فاملف

الفرصة للوصول إلى حل يرض ي جميع األطراف. ويمكن للمفاوضات أن تحسن من االلتزام عن طريق إرسال إشارة للمجتمع 

املستهدف بالرقابة القانونية تفيد بأنه بينما تواصل الحكومة اتخاذ اإلجراءات اإللزامية، فإنها على استعداد للتجاوب مع املخاوف 

هها هذا املجتمع للوصول إلى االلتزام.  وقد تزداد فعالية املفاوضة بشكل عام إذا بقي احتمال اللجوء والصعوبات التي يواج

 حتى ال تتخذ املنشآت من املفاوضات ذريعة لتأجيل االلتزام. فعلى موظفي 
ً
. فيجب اإلبقاء على عامل التهديد ظاهرا

ً
للقضاء ساريا

 عن طريق، وضع جدول زمني للمفاوضات، مع اتخاذ اإلجراءات إلمكانية اللجوء  املؤسسة املعنية باإللزام إبقاء هذا التهديد
ً
واضحا

 في نفس الوقت للقضاء.

 ما يسمى في الواليات املتحدة األمريكية 
ً
والنتيجة املأمولة للمفاوضات هي الوصول إلى "تسوية" )أي حل رسمي موثق للموقف( مثال

تسوية املنازعات للوصول إلى مثل هذه التسويات ولكن في مجاالت مختلفة. إال أن  "أمر إداري بالتراض ي"، وفى مصر تعمل لجان

هناك نوعان من اإلجراءات اإللزامية ال يتم عادة التفاوض عليهما. أولهما هو طلب املعلومات من املخالف بواسطة موظفي 

لحماية البيئة والصحة العامة، ففي هذه الحالة قد ال  اإللزام. وثانيهما هو اإلجراءات الطارئة التي قد يتخذها البرنامج اإللزامي

 يكون هناك وقت للتفاوض.

                                                           

(261) Environmental Protection Agency (EPA)، Annual Report، Washington، 2005، P62. 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


             

72 

  ISSN:2509-0291  2022 يونيو/يوليوز  40 اإلصدار
 

 املغرب – تسطا –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

 مساندة القضية اإللزامية: -ب

 يصاحب أي إجراء إلزامي اعتراضات ونزاعات قضائية عديدة، لذا يجب على موظفي اإللزام ما يلي: 

 إثبات وجود مخالفة بيئية معينة.

 ت بعدالة ومساواة. إثبات أن اإلجراءات والقوانين قد طبق

 شرح فداحة الضرر الذي لحق بالصحة العامة والبيئة كنتيجة لفعل املخالف العمدي أو السلبي.

 إظهار قدرة املخالف على الدفع، مثل إظهار ملكية الشركة األم الغنية للمنشأة الصناعية الفقيرة. 

  دور املواطنين في ضمان املساءلة: -جـ

نين التعليق على االتفاقات واألوامر والقرارات اإللزامية قبل أن تصبح نهائية. فتدخل املواطنين هو في بعض الدول يحق للمواط

أحد طرق التأكد من أن املخالفين يعاملون بصورة عادلة ومتساوية. كما يمكن للمخالفين أنفسهم القيام بمراجعة اإلجراءات 

 تخدامها خالل املفاوضات كسوابق إذا كانت في صالحهم. اإللزامية السابقة التي اتخذت مع غيرهم، ويحاولون اس

 عدالة سياسات رد الفعل اإللزامي: -د

غالبا ما يكون التزام املنشأة باملتطلبات البيئية غير واضح. ولهذا تظهر الحاجة إلى وجود إرشادات ومعايير للتعرف على االلتزام 

 ملنشأة البد أن تواجه برد فعل إلزامي.من عدمه. وعندما تدل هذه املعايير على عدم التزام ا

واملقصود بسياسات رد الفعل اإللزامي هو " كيف تستخدم األنواع املتعددة من السلطات اإللزامية للرد على األنواع املختلفة 

 بالنسبة إ
ً
اقية لى مصدمن املخالفات البيئية ". حيث أن تلك السياسات هامة للتأكد من العدالة. وتعتبر العدالة مبدأ حيويا

 البرنامج اإللزامي، وهو أمر هام لبيان كيف أن املجتمع عاقد العزم على اإللزام بالقوانين البيئية. 

 -ويمكن حصر ردود الفعل اإللزامي تجاه املخالفات البيئية في: 

: التسويات البيئية املبتكرة للمخالفات 
ا
 :(262)أوال

وظفي اإللزام حرية التصرف لوضع أساليب مبتكرة لحل املشاكل البيئية، اعتمادا تضمن التسويات املبتكرة للمخالفات البيئية مل

على التفويض القانوني املمنوح لهم. فيمكن أن تتسم ببعض التخفيض املحدود في العقوبات املالية، أو في االتفاق على مد 

و حالة منفردة للحصول على مكاسب بيئية أكبر أالجداول الزمنية لاللتزام. كما يمكن استخدام التسويات املبتكرة لرفع مستوي 

 :(263) ردع أكبر. ومن أهم صور هذه التسويات املبتكرة ما يلي

 تسويات منع التلوث:  -1

تتضمن تسويات منع التلوث اتفاقا مع املنشأة املخالفة للتحول إلى النشاطات أو اإلجراءات التي تقلل/تمنع إنتاج امللوث أو املخلفات 

 يتضمن منع التلوث نشاطات مثل تبديل املواد من املنبع. في
ً
مكن منع التلوث عندما تقل كثافة وسموميه امللوث. ففي التصنيع مثاال

                                                           

(262) Christine Rosen, "The Essential Guide to Managing corporate crisis", Oxford   University press (2004), pp.208-222. 

(263) Levin A., the protection of the human Environment procedures and principles for preventing and resolving (Devon, UK: Willian 

Publishing, 2009), pp.184-188. 
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الكيميائية، إعادة تشكيل املنتجات، تعديل عمليات التشغيل، تحسين نظام املصنع، إعادة التصنيع في املوقع. وذلك للتقليل من 

 ة للبيئة.الخسارة الكلية التي تسببها املنشأ

 تخفيض التلوث إلى أقل من مستوى االلتزام: -2

يمكن التفاوض على التسويات، بحيث يتعهد املخالف بتقليل التلوث العام إلى مستوى أقل من املستوى املطلوب من خالل 

فعالية والتي تقلل  ر املتطلبات البيئية في االلتزام. على سبيل املثال يمكن أن يوافق املخالف على تركيب تكنولوجيات حديثة أكث

 من االنبعاثات امللوثة املخرجة من املنشأة بشكل عام.

 املراجعة البيئية: -9

املراجعة البيئية هي مراجعة دورية، منهجية، ومدعمة بالوثائق، كما أنها تعتبر مراجعة إيجابية للمنشأة املستهدفة بالرقابة 

ورة البيئية بصفة عامة. وقد شجعت املراجعة من قبل دول عديدة املنشآت للوقوف على حالتها االلتزامية، ونظمها اإلدارية والخط

 لاللتزام البيئي. وفي أمريكا يتم استخدام املراجعة 
ً
املستهدفة بالرقابة على االلتزام وإدارة الخطورة البيئية بصورة فعالة وصوال

 من أشكال املخالفة والت
ً
 واضحا

ً
، ي تشير إلى وجود مشكلة في اإلدارة. في مثل تلك الحاالتالبيئية عندما تظهر أحدي املنشآت شكال

 على أن تدفع املنشأة تكلفة إجراء املراجعة البيئية، للتعرف على املشاكل اإلدارية الداخلية التي 
ً
يمكن أن تتضمن التسوية اتفاقا

 أدت إلى املخالفات املتكررة وتصحيحها.

 اإلصحاح البيئي: -4

يئي فقط على إصالح الخسائر التي تصيب البيئة بسبب املخالفة، ولكنها تحسن كذلك البيئة ال تقتصر تسويات اإلصالح الب

 املحيطة باملنشأة. أو أن تطلب التسوية من املنشأة إصالح بيئة مماثلة في موقع آخر.

 

 الترويج والدعاية: -9

وصول ستهدف بالرقابة بأهمية االلتزام وطرق الفي تسويات اإلعالن للعامة، يوافق املخالف على القيام بنشاطات إلعالم املجتمع امل

 يمكن للمخالف أن يقوم برعاية )تمويل( عدد من الندوات أو اإلعالنات العامة ملهاجمة املخالفات ولوصف كيفية 
ً
إليه. مثال

هو من ضمن  تصحيحها )في الواليات املتحدة األمريكية، ينص القانون على أنه يجب على املخالف أن يذكر بأن هذا اإلجراء

 شروط التسوية املطلوبة منه عن طريق الحكومة(. 

 التدريــب: -4

يمكن استخدام التسويات التدريبية لتصحيح املشاكل االلتزامية بداخل أي شركة أو مؤسسة. فاملخالفون الذين يعتبرون من 

 جموعة الصناعية. قادة الصناعة يمكنهم أن يقوموا بتقديم دورات تدريبية عن االلتزام ملن هم في نفس امل

  صكوك املصادر غير القادرة علي دفع الغرامات: -4

هذه الطريقة مناسبة للمنشآت غير القادرة علي دفع الغرامات املالية التي تقع على األنواع العادية من املخالفات. في مثل تلك 

 صالحات البيئية.الحاالت توافق املنشأة على وضع أموال ملدة معينة في صكوك تستخدم في تمويل اإل 

: السياسات العقابية للمخالفات البيئة:
ا
 ثانيا
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عندما تظهر أهمية الردع في إستراتيجية االلتزام باملتطلبات البيئية فان العقوبات هي أفضل وسيلة إلرسال تلك الرسالة. غير أنه 

خالفات الطفيفة. لذلك يجب وزن هذه في بعض األحيان تكون العقوبات غير مناسبة للمخالفات التي ال يمكن منعها، أو امل

 االعتبارات عند تقرير وضع العقوبة. 

 ويثار هنا تساؤل هو هل يجب أن يتضمن أول رد فعل إلزامي عقوبة؟

هناك اتجاهان في هذه املسألة. أول اتجاه ال يضع العقوبة على أول مخالفة ولكنه يضع عقوبات متشددة إذا تكرر عدم االلتزام. 

تجاه على مبدأ إعطاء كل منشأة فرصة واحدة على األقل لتصحيح مشاكلها قبل توقيع عقوبة معينة. أما االتجاه يقوم هذا اال

 الثاني فيقوم على وضع العقوبة عند أول مخالفة. وهذا االتجاه يعتقد أن عدم وجود العقوبة يمكن أن يشجع املنشأة على املخالفة.

 للتوازن بين حماية البيئة والتنمية االقتصادية، خاصة أن موظفي اإللزام يمكن أن والباحث يري األخذ باالتجاه األول تحق
ً
يقا

 يستخدموا أنواع عديدة من العقوبات مثل:

 الدعاية السلبية. -0

 الحرمان من التمويل الحكومي. -9

 الغرامة املالية. -2

 إغالق العمليات. -1

 إلغاء التصاريح أو الرخص. -7

 عقوبة الحبس. -1

   

 املبحث الخامس

 الدراسة التطبيقية –عراض تجارب بعض الدول الرائدة است 

 

تشترك في اإللزام عادة مؤسسات حكومية عديدة ومختلفة. ومن املعلوم أن العامل الرئيس ي ألي إستراتيجية، هو تعريف وتوضيح 

 أدوار الجهات املشاركة، لتوزيع وتقسيم املسئوليات. 

ؤوليات اإللزامية على املستوى املركزي أو الالمركزي فهناك مزايا وعيوب لكليهما. وهو ما يعني تحديد إلى أي مدي يجب تركيز املس

فالحضور القومي في اإللزام يساعد على التأكد من االلتزام على األقل بالحد األدنى ملعايير املتطلبات البيئية، ومن أن البرنامج 

جودة ملساندة البرامج اإللزامية أو عند الحاجة إلى خبرة متفردة ال متكامل وعادل في كل أنحاء البالد، ومن أن املوارد القومية مو 

 توجد إال على املستوي القومي.

 لقربها من املشاكل البيئية الفعلية وقدرتها على تحديدها  
ً
 نظرا

ً
كما أن تدخل الحكومة املحلية واإلقليمية في اإللزام هام جدا

ويل معظم برامج اإللزام البيئي إلى الالمركزية لالستفادة من: املعرفة املحلية وتصحيحها. وهو ما دفع العديد من الدول إلى تح

 باملنشآت وعملياتها، والعدد الكبير من املصادر املتاحة. 

وقد تتطور األدوار والعالقات بين الحكومة القومية والحكومة املحلية بطرق متعددة تتراوح من املركزية إلى الالمركزية إلى الخلط 

التجاهين. في هذا املبحث األخير سنستعرض نموذجان لدولتين حاوال دمج بعض مزايا املركزية مع مزايا الالمركزية وذلك من بين ا

 خالل املطلبين التاليين: 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


             

75 

  ISSN:2509-0291  2022 يونيو/يوليوز  40 اإلصدار
 

 املغرب – تسطا –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

 

 املطلب األول: التجربة األمريكية

 مع تفويض الدور األولي -املسئولية املتوازية 

 على البرنامج البيئي للوالية طاملا كان تبدأ معظم البرامج البيئية في الواليات املت
ً
حدة األمريكية بموافقة الحكومة القومية رسميا

يفي باملواصفات التي جاءت باللوائح التنفيذية للقوانين البيئية االتحادية. ومن هذه النقطة يحصل برنامج الوالية على الدور 

 تحتفظ بالسلطة واملسئولية املتوازية التي تمكنها من التدخل إذا لماألولي في تطبيق البرنامج اإللزامي، ولكن الحكومة القومية 

 .(264) يحقق البرنامج البيئي املستهدف منه سنويا

 

 املشاركة:

هي الجهة الفيدرالية املناط بها تنسيق املشاركة بين كل املستويات الحكومية، ولترسيخ  E.P. Aتعد الوكالة األمريكية لحماية البيئة 

شخصا يمثلون الواليات والحكومة الفيدرالية، لرسم  21لجنة إشرافية خاصة مكونة من  0231فقد شكلت عام  هذه املشاركة

سياسة تنفيذية للبرامج القومية للواليات. وتهدف هذه السياسة إلى التأكد من وجود إلزام حازم وعادل وفعال ببرامج الواليات، 

كية في اإلشراف على برامج الوالية وفي اتخاذ اإلجراءات اإللزامية املباشرة لحماية والتأكيد على استخدام املوارد القومية األمري

 البيئة إذا اقتض ى األمر. وتطبق هذه السياسة من خالل اتفاقيات سنوية. كما تراجع اللجنة اإلشرافية تقدمها بصورة دورية. 

 اإلشراف: 

واضحة لتقييم أداء برامجها وبرامج الواليات. وتراجع الوكالة األمريكية يوجد لدي الوكالة األمريكية لحماية البيئة اآلن مقاييس 

لحماية البيئة أداء الوالية بصورة دورية وتستخدم هذه املقاييس للتعرف على املناطق التي ال يعمل بها البرنامج بصورة دقيقة 

لكل والية بعين االعتبار. كما يقترح إطار عمل  على مستوى الوالية أو املستوى املحلي. ويأخذ تقييم البرنامج الظروف الخاصة

لتحسين األداء. ويتضمن هذا اإلطار تبادل املعلومات، واملساعدة الفنية، واملنح اإلضافية. كما تنشر املعلومات عن برامج الواليات 

تخذ مريكية لحماية البيئة أن تالناجحة، وفي بعض الحاالت النادرة يمكن سحب املوافقة على برنامج الوالية أو يمكن للوكالة األ 

 إجراءات فيدرالية إلزامية مباشرة.

 (:265اإللزام الفيدرالي املباشر )

لقد وضعت الوكالة األمريكية لحماية البيئة مقاييس واضحة عن كيف ومتى ستتدخل مباشرة في اإللزام. مثل تهديد املخالفات 

 . للصحة العامة في الوالية ذاتها أو في الواليات األخرى 

وتنص هذه السياسة على ضرورة احترام الوكالة األمريكية لحماية البيئة لبرنامج الوالية وضرورة مراعاتها لشكلها االجتماعي في 

 حالة تدخلها. 

ولكن تبقي أكبر نقطة خالف بين الواليات والوكالة األمريكية لحماية البيئة، هي اعتماد األخيرة على الجداول الزمنية املحددة 

وة ردود الفعل، بينما الوالية تفضل استخدام ردود الفعل غير الرسمية بسبب قلة تكاليفها كما أنها حريصة على وضع وقس

                                                           

(264) John p., Our polluted World، Can Man Survive? (N.Y, USA: Franklin Watts,1999), pp56-60. 

(265) Federal Environmental Laws, (USA: West publishing Company, 1991). 
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 قلت هذه الفجوة، فالوكالة األمريكية لحماية البيئة تقوم بتشجيع الواليات على وضع غرامات مالية 
ً
غرامات مالية، ولكن حاليا

 ألقل.الستعادة منافع عدم االلتزام على ا

 املميـــزات:

 هذا النظام ذو املسئولية املتوازية، مع تفويض الدور األولي، له عدة مزايا:

 نوعية البرنامج: -1

يحافظ النظام على حضور مستمر للحكومة القومية. وهذا يساعد على التأكد من استيفاء الحد األدنى من مقاييس البرنامج عبر 

 الواليات الفردية.  البالد بغض النظر عن املوارد أو قدرات

 القدرات الفنية: -2

 يمكن للوكالة األمريكية لحماية البيئة أن توفر للواليات القدرات الفنية الغير متوفرة على مستوى الوالية ألنها وكالة قومية. 

 العدالة القومية: -9

 عبر البالد. يساعد التدخل على املستوى القومي على التأكد من أن اإللزام يمارس بصورة عادلة ومتطابقة

 الــردع: -4

 بمجرد معرفة إمكانية تدخل الحكومة القومية في بعض األعمال اإللزامية، فإن ذلك يساعد على خلق جو من الردع.

 خلق املنافسة: -9

تقوم الحكومة القومية باإلشراف على تقدم ونجاح الواليات، وتقديم التقارير عن ذلك بصورة روتينية. ويمكن مقارنة النتائج في 

 لواليات بسهولة، وينتج عن هذا، نوع من املنافسة الصحية بين الواليات والتي تساعد علي نجاح البرنامج. ا

 تحسن فعالية البرنامج: -4

يساعد نقل املسئولية األولية ملراقبة االلتزام واإللزام من املستوى القومي إلى املستوى املحلي علي تحسين فعالية البرنامج. فكلما 

 شكلة كلما سهل تحديدها وحلها في الوقت املناسب. اقترب من امل

 املشاركة في العبء املادي: -4

 يساعد تفويض الحكومات املحلية والواليات على تخفيف العبء املالي للبرامج اإللزامية على كاهل الحكومة القومية. 

 .: يمكن للمسؤولية املتوازية أن تؤدي إلى تكرار املجهودات وتعارض األدوارالعيـوب

 

 املسؤوليات املوزعة: -املطلب الثاني: التجربة الهولندية

في هولندا، تنظم املتطلبات البيئية عن طريق نظام تراخيص مفوض من خالل قوانين بيئية متعددة. وتقسم املسؤوليات 

ة ية وأماكن معالجللترخيص واإللزام على ثالثة مستويات حكومية هي، الحكومة املركزية وهي مسئولة عن محطات الطاقة الذر 

 171(املخلفات الكيميائية. والحكومة املحلية وهي مسئولة عن املشاريع الصناعية الكبيرة )املصادر األساسية للتلوث(. البلديات 

 بلدية( هي مسئولة عن بقية املؤسسات املستهدفة بالرقابة القانونية. 
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متعاونة لتصميم ومراجعة البرامج اإللزامية. ووفرت الحكومة القومية  عملت تلك املستويات الحكومية الثالثة بطريقة 0221منذ عام 

املوارد ملساعدة األقاليم أو البلديات على تنفيذ برامجها بفعالية. وقد وضحت املستويات الحكومية الثالث أدوارها ومسئولياتها وطورت 

 . (266) العديد من الطرق لتشجيع التعاون بين البلديات

 توضيح األدوار:

بقا للبرنامج اإللزامي الجديد، الحكومة املركزية هي املسئولة عن وضع األولويات وتتشاور في ذلك مع الحكومات املحلية والبلدية. ط

وتؤثر تلك األولويات على تخطيط البرنامج البيئي املسئول عنه املستوى املحلي. وتحتفظ كل بلدية باملسئولية اإلدارية عن أي إجراءات 

 ذ ضد املخالفين. تصحيحية تتخ

 

 تشجيع التعاون:

قامت الحكومة املركزية بتبني ورش عمل من أجل تقييم فعالية البرنامج اإللزامي البيئي. وقد جمعت تلك ورش مختلف األفراد 

 ل. كاملشتركين في البرامج البيئية، وكان الغرض من تلك الورش هو تبادل الخبرات ومناقشة االستراتيجيات والتعرف على املشا

وكانت أهم مشكلة تم التعرف عليها هي نقص املوارد املالية. لذا قامت الحكومة املركزية بزيادة تمويل البرامج البيئية في البلديات. 

ويجب على البلديات عند طلب املعونة املالية، أن تبين كيف ستصل ملقاييس الترخيص املطلوب في اإللزام. ولهذا فعلي البلديات 

يرا سنويا للمجلس املحلي عن التطور وعن حالة البرنامج اإللزامي. كما يجب علي املفتش املحلي املسئول عن حماية أن تقدم تقر 

البيئة التأكد مما جاء بالتقرير. وعلى مندوب الحكومة املركزية أن يبدي مالحظاته على طلب الدعم املالي وعلى مسودة التقرير 

 السنوي. 

 مشاركة الشرطة املحلية:

 من ذلك االستعانة بالشرطة املحلية، التي تج
ً
ادلت السلطات القومية حول تنظيم قوة بوليسية خاصة بالبيئة، ثم قرروا بدال

ساعة يوميا، فهي خبيرة في اإللزام الجنائي. وعن طريق االعتمادات املالية  91تقوم بالخروج في دوريات ملراقبة البيئة املحلية 

ية على اإللزام البيئي، وزودت بمعدات أخذ العينات، وبمساندة فنية من خبراء البيئة، وبمعونات القومية، دربت الشرطة املحل

مالية ألداء التفتيش. وتعمل الشرطة املحلية بالتعاون مع السلطات البيئية املحلية كما قامت بخلق فرق متخصصة في الجرائم 

. 0221ة. ومنذ البيئية. وقد أدي هذا إلي زيادة ضخمة في القضايا البيئي
ً
 ودور الشرطة البيئي ال يزال مستمرا

 مساندة الصناعة:

تنفذ الحكومة املركزية مشاريع إلدخال مفهوم توفير مستشارين بيئيين ملساعدة املؤسسات في وضع نظم املراجعة البيئية الذاتية. 

البيئية ال يتوافق مع السلوكيات واملبادئ وتعمل الحكومة على إرساء مبدأ أخالقي في مجتمع الصناعة وهو: أن خرق اللوائح 

 املتوقع أن تحترمهم املؤسسات ذات اإلدارة الجيدة. 

 املشاركة املؤسساتية:

                                                           

(266) Rete Jr., the law of pollution control, (N.J., USA: Prince- Hall, 2002), pp.166-209.  
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 على تصميم 
ً
 واضحا

ً
وقد بين نجاح هذا البرنامج حقيقة واقعة مفادها أن املؤسسات الحكومية وغير الحكومية يمكن أن تؤثر تأثيرا

 كثر هذه املؤسسات تأثير هي: وتنفيذ البرنامج اإللزامي. وأ

 املؤسسات القضائية                        املؤسسات التشريعية               

 الشرطـة     املؤسسات التنفيذية                  

 املؤسسات واالتحادات االقتصادية     املنظمات غير الحكومية             

 الجامعـات واملراكز البحثية           النقابات العمالية واملهنية        

 من هذه املؤسسات قد تؤدي منفردة أو مجتمعة إلى تشكيل جماعات ضغط إلنجاح أو إفشال البرنامج اإللزامي، كما يمكن 
ً
فكال

 منهما )التضارب املؤسس ي(. وعلى ال
ً
كس فإن عأن يؤدي التنافس أو التعارض بين جهتين بسب تداخل العمل إلى إضعاف تأثير كال

التعاون البناء يمكن أن يقوي البرنامج اإللزامي عن طريق زيادة الكفاءة، وتحديد الثغرات املوجودة في البرامج التنظيمية للوصول 

 باملجتمع املستهدف إلى االلتزام البيئي لتحقيق التنمية املستدامة.

 

 الخاتمة

الخضراء، وهو مدخل األدوات املجتمعية الذي يسعى لحث املجتمع قدمنا في هذا البحث نموذج قانوني إداري للحد من الجرائم 

 في ذلك أساليب وطرق االلزام الجبري.
ً
 على االلتزام البيئي الطوعي مستخدما

 وقد خلصت الدراسة الي عدد من النتائج والتوصيات نجملها فيما يلي:

 النـتـائـج

 

بكثير، قد تضر بعدد أكبر من األشخاص من خالل  الجريمة الخضراء تولد جريمة بيئية ولكن ذات مخاطر ابعد -

 عنصر "الخطر" املالزم لها. وهذا الخطر الشديد هو ما دعي لظهور علم اإلجرام األخضر.

 للسلوك اإلجرامي املكون للركن املادي، ويمكن  -
ً
الجريمة الخضراء قد تكون جريمة سلبية أو جريمة ايجابية وفقا

 لتوافر القصد الجنائي املكون للركن املعنوي فيها.أن تكون جريمة عمديه أو جريمة غ
ً
 ير عمديه وفقا

حلت نظرية املخاطر محل نظرية السببية إلثبات العالقة بين السلوك والنتيجة في بحث تحقق وتوافر الركن  -

 املادي للجريمة الخضراء.

 عما يرتكبه من جرائم خضراء، وممثلي الشخص االعت -
ً
باري أو املعهود لهم الشخص املعنوي مسئول جنائيا

 عن أفعال العاملين املخالفة للتشريعات البيئية وال يمكن ملرتكب الجريمة الخضراء نفي القصد 
ً
بإدارته مسئولين جنائيا

 بناء على الجهل.

 باملتطلبات  -
ً
يسعى مدخل األدوات املجتمعية للحد من الجرائم الخضراء وذلك بتحفيزه للمجتمع لاللتزام طوعيا

 في ذلك عدد من أساليب اإللزام البيئي الجبري االختيارية واإلجبارية.البيئية، 
ً
 مستخدما

ترشدنا العديد من املعايير واملقاييس إلى مدى فعالية استخدام مدخل األدوات املجتمعية في تحقيق االلتزام  -

 باملتطلبات البيئية.
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ئية تضمن لها توافر عوامل نجاحها، وكذلك يرسم مدخل األدوات املجتمعية معايير محدده لتصميم القوانين البي -

 معايير واضحة لضمان قابلية القوانين البيئية لإلنفاذ.

يوظف مدخل األدوات املجتمعية العقوبات البيئية، وأنظمة التعامل مع املخالفات البيئية بتدرج يتناسب مع  -

 منهجية محددة تضمن التوازن 
ً
بين مصالح املجتمع ككل، تعتمد على فداحة الجرائم الخضراء املرتكبة، مستخدما

 التسويات البيئية املبتكرة وغير التقليدية ملواجهة الجرائم الخضراء املستحدثة.

 أثبتت تجارب بعض الدول فعالية استخدام األساليب واألدوات املجتمعية في مواجهة الجرائم الخضراء. -

 

 التوصيات

جرائم الخضراء، توص ي الدراسة الباحثين بالكشف عن ذاتية إزاء ندرة املراجع العربية التي ناقشت موضوع ال -

 هذا النوع من الجرائم املستحدثة بالتعمق في الدراسات القانونية املتعلقة بعلم اإلجرام األخضر.

يجب ان تعتمد معايير تصميم القوانين البيئية وتفعيل األداء البيئي على مبادئ االلتزام الطوعي، وليس فقط  -

 إللزام الجبري حتى ال ترتفع التكلفة القانونية.على محددات ا

كفاءة إنفاذ القوانين البيئية ال يمكن أن تعتمد فقط على السلطات النافذة للمؤسسات الحكومية، ولكن البد  -

 على املجموعات غير الحكومية واألطراف األهلية املعنية. ومن هنا توص ي الدراسة بإدخال مبدأ الشراكة
ً
 من االعتماد أيضا

 املجتمعية بصورة مؤسسية في أداء هيئات إنفاذ القانون البيئي.

إن الجرائم الخضراء جرائم غير تقليدية، لذا توص ي الدراسة بإيجاد تسويات وطرق مبتكرة ملواجهتها والحد منها،  -

 منح منفذي القانون البيئي التفويض الالزم الستخدام املرونة الكافية لالختيار 
ً
دائل بين عدة ب وهو ما يستلزم أيضا

 لكل حالة عدم التزام بيئي على حدة.
ً
 متدرجة وفقا

إن االعتماد على الغرامات في القانون قد يزيد من حصيلة إيرادات الدولة وقد يساعد على زيادة إيرادات املوازنة  -

جوء تهدفين على اللالعامة، ولكن حين ترتفع قيمة الغرامة وال تتناسب مع الجرم البيئي املرتكب، فان ذلك يشجع املس

للقضاء للطعن على الغرامات، هو أمر ضد تفعيل مبدأ " االلتزام الطوعي" بل ويزيد من وقت وتكلفة اإللزام البيئي. لذلك 

توص ي الدراسة باستخدام الغرامات املالية كوسيلة وليس كهدف في حد ذاته حيث إن استخدامها بمرونة يحقق للقانون 

 االقتصادي املستهدف إلى االلتزام الطوعي.القدرة على دفع املجتمع 

-  
ً
توص ي الدراسة بتطبيق آليات وأساليب مدخل األدوات ملجتمعية للحد من ارتكاب الجرائم الخضراء، وصوال

 لتحقيق التنمية املستدامة.
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 املراجع واملصادر
 
ا
 قائمة املصادر واملراجع العربية: -أوال

 

ارنة"، دراسة مق -ط القضائي واإلداري في تفعيل تنفيذ قانون البيئة املصري الحجاوي، إيهاب. "دور سلطات الضب (0

 .9113رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عين شمس، القاهرة، 

الحجاوي، إيهاب. "مدى فعالية القوانين واألنظمة اإلدارية في مواجهة األزمات والكوارث البيئية"، رسالة ماجستير  (9

 .9112س، القاهرة، غير منشورة، جامعة عين شم

 بدون مؤلف، مادة الجرائم املستحدثة، )االمارات: كلية شرطة أبو ظبي، بدون سنة نشر(. (2

 (.0223بالل، أحمد. املذهب املوضوعي وتقلص الركن املعنوي للجريمة )القاهرة: دار النهضة العربية،  (1

 (.0232العربية،  القسم العام )القاهرة: دار النهضة -حسني، محمود. شرح قانون العقوبات (7

 (.0227لجنة املكتبة والفكر القانوني،  -سرور، أحمد. الجرائم الضريبية )القاهرة: نقابة املحامين (1

 سالمة، مأمون. إجرام العنف )القاهرة: دار النهضة العربية، بدون سنة نشر(. (2

)الرياض: دار النشر العلمي  دراسة تأصيلية في األنظمة الوطنية واالتفاقية -سالمه، أحمد. قانون حماية البيئة (3

 (.0222واملطابع، 

، جامعة عين شمس -صالح، عمرو. "التكلفة االقتصادية واالجتماعية للتدهور البيئي بمصر"، مجلة كلية التجارة (2

 (.9112العدد الثالث والعشرون )القاهرة: 

بعض االعتبارات االقتصادية ملشكلة اإلخالل بالتوازن البيئي"، في مؤتمر: نحو دور فعال الصعيدي، عبد هللا. " (01

 .0222أكتوبر  01-2للقانون في حماية البيئة، كلية شرطة دبي، اإلمارات، 

ى. املواجهة التشريعية لظاهرة غسيل األموال املتحصلة من جرائم املخدرات، )القاهرة: دار الفكر طاهر، مصطف (00

 (.9119العربي،

 (.0220عبيد، حسنين. الوجيز في علم اإلجرام والعقاب )القاهرة: دار النهضة العربية، (09

ن املصريين، جامعة عين شمس، لطفي، محمود. "املفهوم القانوني للبيئة في مصر"، في املؤتمر: األول للقانوني (02

 .0229ديسمبر  02-09القاهرة، 

 (.9117بين النظرية والتطبيق )القاهرة: مكتبة اآلداب،  -هالل، أشرف. جرائم البيئة (01

 (.0237هنداوي، نورالدين. الحماية الجنائية للبيئة )القاهرة: دار النهضة العربية، (07

 

 
ا
 قائمة املصادر واملراجع األجنبية: -ثانيا

 

0) A.، Levin. the protection of the human Environment procedures and principles for preventing and 

resolving (Devon، UK: Willian Publishing، 2009). 

9) Berne، Piers. and South، Nigel. Issues in Green Criminology- Confronting Harms Against 

Environments Humanity and Other Animals، (Devon، UK: Willian Publishing، 2007). 

2) Environmental Protection Agency (EPA)، Annual Report، Washington، 2005. 
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 املؤلفات:
ة وتطبيقية، سلسلة دراسة تأصيلي -أصوله التاريخية مرجعياته الدستورية –عبد اإلله فونتري، العمل الترشيعي باملغرب  -

 الرباط؛ –،  مطبعة املعارف الجديدة 2002، الطبعة  األوىل، سنة 2 –دراسات وأبحاث جامعية 
 ؛2002رب ماليك ... ملاذا، منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، اململكة املغربية، محمد الرويك، املغ -
األحباس اإلسالمية يف اململكة املغربية، منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، مطبعة فضالة، امليك النارصي،  -

 م؛2992املحمدية، 
 ؛2992زس للنرش، الدار البيضاء، الطبعة األوىل، مارس محمد املعتصم، النظام السيايس املغريب، مؤسسة إي -
دراسة –مجيدة الزياين، مدونة األوقاف املغربية  -

 م؛2022، الطبعة األوىل، -الرباط  –منهجية يف األسس واألبعاد، مطبعة الكرامة 
 مقاالت يف مجاالت:

يدة الندوة العلمية يف موضوع الجر بهيجة سيمو، نظم الدولة املغربية وآليات ترصيف أحكامها، مقال ضمن أشغال -
 ؛2022الرسمية مائة سنة يف خدمة القانون، األمانة العامة للحكومة، 

عبد الرزاق اصبيحي، الخطة املنهجية لتطوير قوانني األوقاف مدونة األوقاف منوذجا"، النظام القانوين القانوين  -
 ألوقاف، الجزء األول؛دراسات وأبحاث يف ضوء املدونة الجديدة ل–لألمالك الوقفية 

، عدد خاص بعيد العرش املجيد، 204عبد السالم فيغو، مفهوم إمارة املؤمنني وامللكية يف املغرب، دعوة الحق، ع :  -
 م؛2022يوليوز  –ه  2222السنة السادسة والخمسون، رمضان 

 مساهامت يف ندوات:
ة من ملغرب،الندوة الوطنية حول موضوع "وحدة اململكعبد السالم فيغو، الفقه املاليك ومساهمته يف وحدة القضاء يف ا -

 خالل القضاء"، 
 ندوات : -

نونرب  22، و22، 22"الترشيع الحبيس : الواقع واملستجدات"، املنظمة من طرف وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، أيام 
 مبقر املجلس العلمي للرباط وسال، ندوة غري منشورة . 2991

 مواقع الكرتونية :
والساعة  22:22، بالتوايل عىل الساعة 2020-20-22وقع االلكرتوين الرسمي لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، بتاريخ امل

 عىل بوابة األنشطة امللكية باملوقع، عرب الرابط اآليت : 22:21
http://www.habous.gov.ma 

 : مراجع باللغة الفرنسية
Ahmed ZEJJARI, Techniques d’élaboration des projet de textes législatifs et réglementaires, 2éme 

édition, imprimerie RABAT N ET, rabat, 2009 ; 
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 .دعوى تحصيل واجبات االشرتاك يف الصندوق الوطني للضامن االجتامعي

Legal action for collection of contributions by the Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) (National 
Social security Fund). 

 

  : عاليل محمداألستاذ 

 املغرب –خريج معهد الدراسات العليا االقتصادية واالجتماعية بالدار البيضاء 

 إطار محاسب

 

  ملخص:

للضمان االجتماعي إشكاالت قانونية تجعل من لجوء املؤسسة يثير سلوك مسطرة التحصيل الجبري من طرف الصندوق الوطني 

املذكورة لآلليات املنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية غير مؤسس قانونا باعتبار أن املديرية العامة للصندوق 

املدونة. وباملقابل، يتوفر كل  املتخلذة في ذمة املشغلين في إطار هذه الوطني للضمان االجتماعي ال تمتلك الصفة لتحصيل ديونها

من الصندوق املذكور واألجراء املسجلين فيه على آلية إجرائية أخرى للمطالبة تتمثل في تفعيل املقتضيات الجنائية ذات الصلة 

 بتحصيل واجبات االشتراك، وذلك في إطار دعوى التحصيل التابعة للدعوى العمومية. 

 الكلمات املفاتيح:

دعوى التحصيل التابعة للدعوى  -دعوى التحصيل املنفصلة عن الدعوى العمومية -املؤسسات العمومية -الديون العمومية

 العمومية.

 

Abstract: 

The institution of a proceeding for the (National Social Security Fund)   forced collection of contributions to the fund 

raises some legal issues, which make recourse of the said institution to the mechanisms provided for in the 'Code for 

Collection of Public Debts' legally unfounded on account of the fact that the General Directorate of National Social 

Security Fund has no standing to collect its debts owed by the employers within the framework of this Code. 

Alternatively, the said CNSS Fund and its affiliated members have another procedural claim mechanism which 

consists in invoking the penal provisions that are applicable to the collection of contribution dues as part of an action 

for collection of contribution dues and which is subsidiary to the public prosecution.  

Key words:  
Public debts- public institutions – action for collection that is separate from public prosecution- action for 

collection that is subsidiary to public prosecution. 
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 مقدمة

  

في امللف اإلداري رقم  01/12/9102الصادر بتاريخ  9102-0-1-0091رقم   267تفاعال مع قرار محكمة النقض

، ارتأينا في مرحلة أولى القيام بتسليط الضوء على اإلشكاالت القانونية التي تطرحها مطالبة الصندوق 9 2119/1/0/107268

ار مسطرة التحصيل املنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية. في الوطني للضمان االجتماعي بديونه املستحقة في إط

ُه املشرع للصندوق املذكور أو لألجراء املسجلين فيه بمقتض ى الفصل 
َ
ل وَّ

َ
 29مرحلة ثانية سنتطرق لخيار الطريق الجنائي الذي خ

 االجتماعي.املتعلق بنظام الضمان  0229يوليوز  29من ظهير  27والفقرة الثانية من الفصل 

 ولإلملام بمختلف عناصر هذا املوضوع، عمدنا إلى تقسيمه إلى ثالثة محاور:

  ُرها في ديون املؤسسات العمومية لكي تكون لهذه املؤسسات الصالحية في
ُّ
َوف

َ
في املحور األول، سنتناول الشروط التي ينبغي ت

 تحصيلها وفق أحكام مدونة تحصيل الديون العمومية. 

 ِل إليها على حالة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي من حيث في املحور ال َتَوصَّ
ُ م
ثاني، سنقوم بتطبيق عناصر النتيجة ٱمل

هو مؤسسة عمومية، وذلك بهدف الجواب عن السؤال املتعلق بمدى قانونية سلوكه ملسطرة التحصيل الجبري في عملية 

 استخالص الديون التي هي بذمة منخرطيه.

 من الظهير املحدث للصندوق  21ث، سنحاول استجالء املقصود بعبارة "دعوى التحصيل" الواردة في الفصل في املحور الثال

الوطني للضمان االجتماعي مع بيان غياب سندها القانوني في إطار مدونة تحصيل الديون العمومية، ثم سنتطرق بعد ذلك 

 لنفس الدعوى في تبعيتها للدعوى العمومية.

  ون املؤسسات العمومية في إطار مدونة تحصيل الديون العمومية.دي املحور األول:

 

 
َ
َرة

َ
ط ِتماَد الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ِمسم إذا كان قرار محكمة النقض املشار إلى مراجعه أعاله قد اعتبر اعم

سٍّ قانونا، فإنه اعتبر باملقابل  avis à tiers détenteurاإلشعار للغير الحائز
سَّ

َ
أن ديون الصندوق املذكور هي ديون عمومية  غير ُمؤ

بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية يستوفيها طبقا للمدونة املذكورة، وهو الش يء  07-22بمقتض ى املادة الثانية من القانون 

ا بمعزل عن ي قراءتهالذي يستدعي الدخول في مناقشة حوله باعتبار أن املادة الثانية التي يشير إليها قرار محكمة النقض ال ينبغ

 املادة الثالثة من ذات املدونة. 

وبناء على قراءة مقتضيات املادتين املذكورتين بشكل متكامل، تعتبر ديون مؤسسة عمومية ما ديونا عمومية بمفهوم 

 مدونة تحصيل الديون العمومية متى تم استيفاء الشرطين التاليين:

                                                           

 07-22رقم إن الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وإن كان مؤسسة عمومية وتعتبر ديونه ديونا عمومية بمقتض ى املادة الثانية من القانون  " 267

ر الحائز لم يبشأن مدونة تحصيل الديون العمومية يستوفيها طبقا للمدونة املذكورة، إال أن ذات املدونة في الباب الخامس املنظم ملسطرة اإلشعار للغ

من ظهير  93وأن املادة   اتمنحه إمكانية ممارسة املسطرة املذكورة املحددة في الفصول اآلنفة الذكر لعدم تمتيعه بامتياز الخزينة العامة، سيم

قرار نتوفر على صورة ".  …املتعلق بنظام الضمان االجتماعي تنص صراحة على أن امتيازه يباشر مباشرة بعد االمتياز العام للخزينة 0229/12/92

 شمسية منه.

إليها قرار  أن خلص إلى نفس النتيجة التي انتهىقاض ي املستعجالت باملحكمة االبتدائية بالدار البيضاء في نهاية سبعينيات القرن املاض ي لسبق  268

 .  والتعليق على هذا األمر االستعجالي2119/1/0/9107في امللف اإلداري رقم  01/12/9102الصادر بتاريخ  9102-0-1-0091محكمة النقض رقم 

 . 011-20، الصفحات 1581أبريل -، مارس18العدد  مجلة "املحاماة"،منشور في  والذي قام به األستاذ عبد اللطيف مشبال
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 لعمومية للمحاسب املكلف بالتحصيل.الشرط األول: أن يعهد بقبض ديون املؤسسة ا .أ

 

 تنص املادة الثانية من مدونة تحصيل الديون العمومية بهذا الخصوص على ما يلي:

 " تعتبر ديونا عمومية بمقتض ى هذا القانون:

............................. 

يعهد بقبضها للمحاسبين املكلفين سائر الديون األخرى لفائدة الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية التي  -

 . بالتحصيل،...."

وان "األعوقد حددت املادة الثالثة من ذات املدونة على سبيل الحصر املحاسبين املكلفين بالتحصيل ومن ضمنهم 

 املحاسبون باملؤسسات العمومية".

الدين العمومي بمفهوم مدونة غير أن هذا الشرط ال يكفي في حد ذاته للقول بأن دين مؤسسة عمومية ما يكتس ي صفة 

 تحصيل الديون العمومية، بل البد من توفر الشرط الثاني.

الشرط الثاني: التنصيص بشكل صريح في النص املحدث للمؤسسة العمومية على تطبيق أحكام  .ب

 مدونة تحصيل الديون العمومية.

 

 ما يلي:تنص املادة الثالثة من مدونة تحصيل الديون العمومية بهذا الخصوص على 

 " يكلف بتحصيل الديون العمومية املحاسبون اآلتي ذكرهم:

 ......... 

  األعوان املحاسبون باملؤسسات العمومية بالنسبة إلى ديون هذه املؤسسات عندما يتم التنصيص صراحة على

 تطبيق أحكام هذا القانون )أي مدونة تحصيل الديون العمومية( في النصوص املحدثة لها".

 بكونه دينا عموميا بمفهوم مدونة تحصيل الديون تأسيسا عل
َ

ِصف ى ذلك، فإن دين مؤسسة عمومية ما ال يمكن أن َيتَّ

العمومية إال إذا تم التنصيص بشكل صريح في النص املحدث لها على تطبيق أحكام  مدونة  تحصيل الديون العمومية )الشرط 

 بتلك املؤسسة )الشرط األول(. agent comptableالثاني( ومتى عهد بقبض الدين للعون املحاسب

 تطبيق عناصر النتيجة على حالة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.  املحور الثاني:

 

سنحاول تطبيق العناصر التي تم تحديدها في املحور السابق على حالة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، وذلك من           

هينا إليها واملترتبة عن القراءة التقاطعية للمادتين الثانية والثالثة من مدونة تحصيل الديون خالل مواجهة النتيجة التي انت

 :العمومية
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الصادر عن مديرية املقاوالت العمومية  0223يناير  1املؤرت في  9.1119من القرار رقم  10و 90بمقتضيات املادتين  -

 )ألف(. 269والخوصصة التابعة لوزارة االقتصاد واملالية

 )باء(. 92/12/0229املؤرت في  031-29-0من الظهير رقم  93بمقتضيات الفصل و  -

 ذات االختصاص الحصري بخصوص العمليات املتعلقة بتحصيل ديون ص و ض جالجهة  .أ

 

املتعلق بالتنظيم املالي والحسابي للصندوق الوطني للضمان  0223يناير  11املؤرت في  9.1119بالرجوع إلى القرار رقم 

منه على أن الجهة ذات االختصاص الحصري بخصوص العمليات املتعلقة  90270عي، نجده ينص صراحة في املادة االجتما

 agentبتحصيل ديون الصندوق الوطني للضمان االجتماعي التي هي بذمة منخرطيه  يعود للمديرية العامة وليس للعون املحاسب

comptable رُِج بصريح العبارة عملية تحصيل الديون املذكورة من من ه 10271، كما أن الفقرة الثانية من املادة
م
خ

ُ
ذا القرار ت

نطاق اختصاصات العون املحاسب للصندوق الوطني للضمان االجتماعي وذلك بتنصيصها على أن عمليات التحصيل التي 

ر.  عالوة على ذلك، فإنه باالطالع من القرار املذكو  90ُيباِشُرها العون املحاسب يجب أن تراعي املقتضيات املنصوص عليها في املادة 

التي يوجهها الصندوق للمدينين، نجدها صادرة عن املديرية العامة للمؤسسة وليس عن   272commandementsعلى اإلنذارات

ني توقيع القابض 
م
 ضعلى هذه اإلنذارات للقول بغير ذلك باعتبار أن القابض يوقعها بتفويpercepteur العون املحاسب بها، وال ُيغ

ِدَرِة لها وباعتبار أن جهة تعيين القابض هو الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بخالف العون املحاسب الذي  صم
ُ م
من الجهة ٱمل

 يتم تعيينه من طرف الوزير املكلف باملالية.

والتنصيص على تطبيق أحكام مدونة تحصيل الديون  النص املحدث للصندوق الوطني للصندوق للضمان االجتماعي .ب

 العمومية.

 

 نجدها تنص على ما يلي: 92/12/0229املؤرت في  031-29-0من الظهير رقم  93بالرجوع إلى الفقرة األولى من الفصل 

" يباشر االستخالص وتجري املتابعات عند االقتضاء كما هو الشأن في الضرائب املباشرة خالل أجل أربع سنوات يبتدئ من 

 لة للتنفيذ إلى امللزم باألداء ".تاريخ تبليغ قائمة املداخيل القاب

                                                           

 نجامع النصوص القانونية والتنظيمية املتعلقة بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي املنشور على املوقع اإللكتروني للصندوق الوطني للضما  269

  .9107مارس  02االجتماعي. نتوفر على نسخة الكترونية من هذا الجامع قمنا بتحميلها من هذا املوقع بتاريخ 

270 Article 21 : « A l’exception des recettes générées par l’activité des polycliniques et toutes autres recettes diverses, les 

opérations afférentes au recouvrement des créances et au règlement des prestations servies conformément au dahir 

n°1.72.184 du 15 Joumada II 1392 (27 juillet 1972), sont assurées sous la seule responsabilité de la direction générale ».  Arrêté 

n° 2.0042 du 6 ramadan 1418 (6 janvier 1998), portant organisation financière et comptable de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. 

271 Article 41 : « Sous réserve des dispositions prévues à l’article 21, l’agent comptable est responsable du recouvrement des 

ordres de recettes émis par la direction générale de la CNSS. Il dresse pour chaque exercice un état des créances irrécouvrables 

et expose les motifs de non recouvrement. Les admissions en non-valeur sont prononcées par le ministre chargé des finances 

sur demande du directeur général de la CNSS et après accord du conseil d’administration ».  Arrêté n° 2.0042 du 6 ramadan 1418 

(6 janvier 1998), portant organisation financière et comptable de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. 

  .من مدونة تحصيل الديون العمومية 22أول إجراء من إجراءات التحصيل الجبري. املادة   le commandementيعتبر اإلنذار 272
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بسن نظام  0227غشت  90على أساس أنه يحيل على الظهير الصادر في  93ويتم تفسير هذا املقتض ى من الفصل 

الصادر  0.11.012للمتابعات في ميدان الضرائب املباشرة واآلداءات املماثلة لها حسبما وقع تغييره وتتميمه بمقتض ى الظهير رقم 

 منه على ما يلي:  20والذي ينص في الفصل  0219273يونيو  97بتاريخ 

" تنطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا على استيفاء ديون املؤسسات العمومية أو املصرح بأنها ذات مصلحة عمومية وكذا 

يف الصادر ر على املتابعات التي تتناول هذا االستيفاء إذا كان هذا التطبيق منصوصا عليه بكيفية صريحة في الظهير الش

 les fonctionsبإحداث املؤسسات املذكورة ولو كانت مهام العون املحاسب أو أمين الصندوق ال يقوم بها قابض الضرائب

d’agent comptable ou de trésorier ne sont pas assurées par un percepteur  وفي هذه الحالة فإن االختصاصات

ف هذا تخول إلى العون املحاسب أو إلى أمين الصندوق وتناط اختصاصات رئيس املنوطة بالقابض بمقتض ى ظهيرنا الشري

إلى رئيس املصلحة أو إدارة الوصاية التي ينتمي إليها العون املحاسب  chef du service des perceptions  مصلحة القباضات

 chef du service ou de l’administration de tutelle dont relève l’agent comptable ou le trésorierأو أمين الصندوق 

." 

غشت  90غير أن الش يء الذي ال يتم االنتباه إليه هو أن تخويل االختصاصات الذي يشير إليه هذا املقتض ى من ظهير 

، ال يقابله أي مقتض ى مماثل 0219يونيو 97الصادر بتاريخ  0.11.012، حسبما وقع تغييره وتتميمه بمقتض ى الظهير رقم 0227

. وغني عن 07-22ي مدونة تحصيل الديون العمومية، وبالتالي فهو يعتبر من األحكام املخالفة لألحكام الواردة في القانون رقم ف

منه.  عالوة على ذلك، فإن العون  019البيان أن ما يخالف األحكام التي وردت في هذا القانون يعد منسوخا طبقا للمادة 

َرِة تحصيل الديون التي هي بذم ذلك، ال يملك اختصاص بيان االجتماعي، وكما سبقاملحاسب للصندوق الوطني للضمان 
َ

ة ُمباش

 املنخرطين بالصندوق. 

يصبح غير  92/12/0229املؤرت في  031-29-0من الظهير رقم  93وعليه، فإن ما تنص عليه الفقرة األولى من الفصل 

َهَد ذي معنى في غياب توفر الشرط املنصوص عليه في املادة ا لثانية من مدونة تحصيل الديون العمومية الذي يقض ي بأن  ُيعم

 بقبض ديون املؤسسة العمومية للعون املحاسب باعتباره محاسبا مكلفا بعملية التحصيل.

وترتيبا على ذلك، فإن الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ال يعد مخاطبا بمقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية 

يناير  11املؤرت في  9.1119تخالص ديونه التي هي بذمة منخرطيه، وذلك باعتبار أن الجهة التي يخول لها القرار رقم في عملية اس

 عملية تحصيل الديون املذكورة ال تمتلك الصفة للقيام بذلك في إطار إجراءات التحصيل الجبري، أي في إطار ما  0223
َ
َرة

َ
ُمباش

ُح عليه "بدعوى التحصيل ا
َ
ل
َ
ط  Action en recouvrement indépendante de l’action "ملنفصلة عن الدعوى العموميةُيصم

publique  "تمييزا لها عن "دعوى التحصيل التابعة للدعوى العموميةAction en recouvrement accessoire à l’action 

publiqueل القضائي والفقه حينما حاوال تحديد املعنى .  وينبغي املالحظة في هذا السياق أن األمر قد التبس على كل من العم

فما مصدر هذا االلتباس و ما املقصود حقيقة بهذه  . 274 املراد من عبارة "دعوى التحصيل املنفصلة عن الدعوى العمومية "

 العبارة وما الذي يميزها عن "دعوى التحصيل التابعة" ؟ 

                                                           

 . 11/12/0219الصادر بتاريخ  9722الجريدة الرسمية عدد   273

 نشير إلى املقالين التاليين:بخصوص األبحاث التي تناولت هذا املوضوع،   274

  9199، أبريل 92عزوزي عبد االله، تحصيل اشتراكات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي املغربي ، سلسلة دراسات وأبحاث، العدد ،

 912-920ي، الصفحات املنازعات الضريبية وتحصيل الديون العمومية،  منشورات مجلة القضاء املدن

   9191، يونيو 21وبال البشير، تقادم ديون الصندوق الوطني للضمان االجتماعي،  مجلة املنارة للدراسات القانونية واإلدارية، العدد ،

 07-0الصفحات 
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 : دعوى تحصيل ديون ص و ض ج. املحور الثالث

 يل املنفصلة عن الدعوى العمومية:دعوى التحص .أ

 

من ظهير  21الستجالء املقصود بعبارة "دعوى التحصيل املنفصلة عن الدعوى العمومية" الواردة في الفصل 

ثارِ بخصوص 92/12/0229
ُ م
ٌض من العمل القضائي في هذا الشأن في سياق رده على الدفع امل َمُه َبعم دَّ

َ
، سننطلق من الجواب الذي ق

 قادم أو واقعة السقوط والذي يتم االستناد فيه إلى مقتضيات الفصل املذكور التي تنص على ما يلي:واقعة الت

" تتقادم دعوى التحصيل املقامة منفصلة عن الدعوى العمومية بمض ي أربع سنوات تبتدئ من اليوم األول من الشهر 

لضمان االجتماعي إلى املدين وفقا للشروط الذي يلي صدور البيان الحسابي السنوي الذي يوجهه الصندوق الوطني ل

 املحددة في النظام الداخلي.

 91ومن أجل تطبيق أحكام الفقرة السابقة يجب على الصندوق الوطني للضمان االجتماعي أن يوجه إلى املدين قبل يوم 

ية فيما يخص السنة املالديسمبر من كل سنة، وإال سقط حقه، بيانا حسابيا يتضمن العمليات املتعلقة بما له وما عليه 

 السابقة ".

من الظهير املذكور، وذلك في الفقرة الثانية  21والجدير بالذكر هنا أن املشرع قد أعاد التأكيد على تطبيق أحكام الفصل 

 التي تنص على ما يلي: 275 22.07من القانون  71من املادة 

يون املستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان "كما تطبق فيما يخص تقادم دعوى تحصيل الديون املذكورة )=الد

 ".1.42.184من الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون  44االجتماعي( أحكام الفصل 

 92/12/0229من ظهير  21وترى محكمة النقض أن إثارة الدفع بالتقادم أو بسقوط الحق باالعتماد على أحكام الفصل 

 21/1/9107الصادر بتاريخ  231مدعى عليه. وقد تجسد ذلك من خالل القرار رقم تقتض ي أن يكون ص.و.ض.ج طرفا مدعيا ال 

 الذي قض ى بما يلي:   0322/1/0/9109276في امللف اإلداري رقم 

املنظم للصندوق  24/04/1542من ظهير  44"حيث صح ما عاب به الطاعن القرار املطعون فيه، ذلك أن مقتضيات الفصل 

إلى غاية  1585حتج به في القرار لسقوط حق الصندوق في استخالص االشتراك عن السنوات الوطني للضمان االجتماعي امل

تتصل بدعوى التحصيل التي يرفعها الصندوق الستخالص ديونه بحسب ما نص عليه في الفقرة األولى وبسقوط  2004

لى املحكمة فإن الصندوق ليس حقه في استخالص الدين بحسب ما نص عليه في الفقرة الثانية، وفي الحالة املعروضة ع

طرفا مدعيا في هذه الدعوى وإنما مدعى عليه، وملا قضت املحكمة مصدرة القرار في قرارها املطعون فيه بسقوط حق 

املذكور تكون قد عللت قرارها تعليال فاسدا  44القابض في استخالص الواجبات موضوع النزاع باعتماد مقتضيات الفصل 

 مستوجبا للنقض".

في امللف اإلداري  12/11/9112الصادر بتاريخ  213نفس السياق، كانت محكمة النقض قد صرحت في قرارها رقم وفي 

 بما يلي:  937/1/9/9113277عدد 

للصندوق  24/04/1542من ظهير  44"حيث تبين صحة ما عاب به الطالب القرار املطعون فيه، ذلك أن مقتضيات الفصل 

ج به على التقادم تتصل بدعوى التحصيل التي يرفعها الصندوق من أجل استخالص ديونه الوطني للضمان االجتماعي املحت

                                                           
املهنيين والعمال املستقلين بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات  22.07بتنفيذ القانون رقم 7/09/9102صادر في  0.02.012ظهير شريف رقم  275

 . 9102دجنبر 90الصادر في  1129واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. الجريدة الرسمية عدد 

  276 قرار نتوفر على صورة شمسية منه  

قرار نتوفر على صورة شمسية منه   277  
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حسب الفقرة األولى وبتقادم حقه في الدين حسب الفقرة الثانية وال تتعلق بالحالة التي أسست عليها املدعية ادعاءها التي 

الص وتجري املتابعات عند االقتضاء كما من نفس القانون التي تقض ي بمباشرة االستخ 28تندرج ضمن مقتضيات الفصل 

هو الشأن في الضرائب املباشرة خالل أربع سنوات يبتدئ من تاريخ تبليغ قائمة املداخيل إلى امللزم باألداء، واملحكمة ملا 

ن و سايرت املطلوبة في مقالها وقضت بسقوط حق الصندوق في استخالص الواجبات املذكورة بالعلة املشار إليها أعاله، تك

 قد خرقت القانون وعرضت قرارها بسبب ذلك للنقض ".

 ويستفاد من القرارين املذكورين أن ص.و.ض.ج يتوفر على آليتين إجرائيتين لتحصيل ديونه: 

 .92/12/0229املؤرت في  031-29-0من الظهير رقم  93من الفصل  اآللية اإلجرائية األولى تتم وفق ما جاء في الفقرة األولى -

والتي تم  0229يوليوز  92من ظهير  21جرائية الثانية تتم بواسطة دعوى التحصيل املشار إليها في الفصل اآللية اإل  -

تفسيرها من طرف محكمة النقض على أنها الدعوى التي يرفعها ص و ض ج في مواجهة املشغل املتقاعس عن أداء 

هو مؤسسة عمومية دائنة يمتلك صالحية واجبات االشتراك. لكن ينبغي العلم هنا أن الصندوق املذكور من حيث 

والذي متى كان سليما من الناحية القانونية نتج عنه الحق في القيام بإجراءات   titre exécutoireإصدار السند التنفيذي

دونما حاجة إلى سلوك  0229يوليوز  92من ظهير  93التنفيذ الجبري املنصوص عليها في الفقرة األولى من الفصل 

لقضائية للوصول إلى نفس الغاية. صحيح أن بإمكان ص و ض ج سلوك طريق دعوى التحصيل التابعة املسطرة ا

يوليوز   29للدعوى العمومية لتحقيق ذات الغرض، لكن لهذه الدعوى شروط وإجراءات تنظمها فصول أخرى من ظهير 

دعوى التحصيل املنفصلة عن الدعوى  املذكور بذلك إال من حيث إشارتها إلى أن 21وال عالقة ملقتضيات الفصل  0229

تستقل في أحكامها فيما يرجع إلى التقادم وسقوط الحق عن دعوى التحصيل التابعة. وبالنتيجة، فإن القانون  العمومية

يكون قد حدد على سبيل الحصر اآلليات  نص خاصاملحدث للصندوق الوطني للضمان االجتماعي من حيث هو 

ارها للصندوق املذكور أن يطالب بديونه. وعليه، فإن الدعوى التي قد يرفعها الصندوق اإلجرائية التي يمكن في إط

ِة عدم مشروعية 
َّ
املذكور حيادا على ذلك للمطالبة باستخالص ديونه املستحقة سيكون مصيرها رفض الطلب ِلِعل

 اإلجراء.     

 

َزُم املالحظة في هذا السياق أن التمييز الذي يقيمه القرارا
م
ن الصادران عن محكمة النقض املشار إليهما أعاله للقول وَيل

دعوى التحصيل املنفصلة عن " بوجود آليتين لتحصيل ديون ص.و.ض.ج مرده إلى التصور الذي تم من خالله النظر إلى عبارة

ترد في الفصل املذكور لم  "دعوى "من الظهير املذكور، وهو تصور لم ينتبه إلى أن كلمة  21الواردة في الفصل  "الدعوى العمومية

باملعنى اإلجرائي الوارد في قانون املسطرة املدنية بل وردت فيه من باب املشابهة من حيث اآلثار التي تترتب عن مسطرة التحصيل 

والتي يعتبر الشروع  92/12/0229من ظهير  93املنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية واملحال عليها بموجب الفصل 

بمثابة افتتاح لدعوى التحصيل وتكون إجراءاتها متى استجمعت شروط الصحة والنفاذ منتجة لآلثار التي تترتب عن األحكام  فيها

وما جاءت به الفقرة األولى من  21. ولو تم إدراك ذلك التضحت الصورة وتبين وجه التكامل بين ما ورد في الفصل 278القضائية

، التي جاءت ضمن الباب الحادي عشر الذي 22.07279من القانون  71الرجوع إلى املادة  من الظهير املذكور. ويكفي 93الفصل 

للتدليل على ذلك؛ فبمقارنة هيكلة املادة املذكورة بعنوان الباب الذي تندرج في  "االمتياز والتحصيل والتقادم"يحمل عنوان 

صيل عنوان الباب، أي البدء في الفقرة األولى بالتطرق لتح إطاره، نجد أن املشرع قد اتبع في ترتيب فقرتي تلك املادة نفس ترتيب

وفق اإلجراءات املنصوص عليها في  وذلك 92/12/0229من ظهير  93ديون ص.و.ض.ج بالتنصيص على تطبيق أحكام الفصل 

                                                           

278 RIGAUD David, Droit et pratiques des procédures URSSAF, pp : 199-207. Editeur LIAISONS. 

بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات املهنيين والعمال املستقلين  22.07بتنفيذ القانون رقم  7/09/9102صادر في  0.02.012ظهير شريف رقم  279 

  90/09/9102الصادر بتاريخ  1129واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. الجريدة الرسمية عدد 
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مَّ تناول في الفقرة07.22القانون رقم 
ُ
الثانية مسألة  ؛ وهذا هو املقصود بدعوى التحصيل املنفصلة عن الدعوى العمومية، ث

 من ذات الظهير. 21تقادم هذه الدعوى باإلحالة على أحكام الفصل 

 دعوى تحصيل دين ص.و.ض.ج في ظل مقتضيات القانون رقم 
َ
َرة

َ
ِوُزها السند القانوني  07.22ومع ذلك فإن ُمباش ُيعم

 بالنظر إلى:

 خصوصية من حيث تحصيلها تجعلها كون ديون هذه املؤسسة العمومية، وكما سبقت اإلشارة إلى ذلك، تتميز ب

خارج الديون املعنية باألحكام املنظمة ملسطرة التحصيل الجبري املنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون 

 العمومية. 

  وكما سبق بيان 92/12/0229من ظهير  93كون األساس القانوني الذي تستند إليه الفقرة األولى من الفصل ،

ُه النسخ وفق
َ
 . من القانون الحالي املنظم ملسطرة تحصيل الديون العمومية 019ا للمادة ذلك،  قد طال

 دعوى التحصيل التابعة للدعوى العمومية: .ب

 

يعتبر املشغل مدينا إزاء الصندوق الوطني للضمان االجتماعـي بمجموع  ، "92/12/0229من ظهير  90طبقا للفصل        

تبر هذا املقتض ى من النظام العام إذ ال يجوز االتفاق على ما يخالفه، وإلى ذلك ". ويعواجب االشتراك ويكون مسؤوال عن أدائه

يبقى املشغل متحمال وحده واجب االشتراك وتعتبر ملغـاة بحكـم من ذات الظهير الذي ينص على ما يلي: "  99أشار الفصل 

 ."القانون كل اتفاقية منافية لذلك

 العناصر:  ويتكون واجب االشتراك من فئتين من       

 عناصر الفئة األولى: .أ

َفة %1.1التي يحتسب مبلغها على أساس سعر  Allocations familialesاملنح العائلية  - َسقَّ
ُ م
 Masse من كتلة األجور غير امل

salariale déplafonnée .)يؤديه املشغل )حصة املشغل 

من كتلة األجور املسقفة  %02.11أساس سعر التي يحتسب مبلغها على  Prestations socialesاإلعانات االجتماعية  -

Masse salariale plafonnée =( أما %3923تشكل فيها الحصة املؤداة من طرف املشغل نسبة الثلثين )حصة املشغل

 (.%1913الباقي فيقتطع من أجرة األجير )حصة األجير=

  Taxe de formation  professionnelle يتولى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي تحصيل الرسم عن التكوين املنهي -

من كتلة األجور غير  %0.1لفائدة مكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل . ويحتسب مبلغ هذا الرسم على أساس سعر 

  املسقفة يؤديه املشغل )حصة املشغل(.

 عناصر الفئة الثانية: .ب

ويحتسب  .   Assurance maladie 280obligatoireيقوم ص و ض ج بتدبير نظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض -

 مبلغ االقتطاعات برسم هذا النظام على أساس:

  من كتلة األجور غير املسقفة. ويؤدى مبلغ هذا االقتطاع مناصفة بين األجير واملشغل، وذلك  %1.79سعر

 بالنسبة لواجبات االشتراك.

                                                           

 .9119نوفمبر  90الصادر بتاريخ  7173بمثابة مدونة التغطية األساسية. الجريدة الرسمية عدد  17.11من القانون رقم  31إلى  22املواد من  280
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  ه مبلغ هذا االقتطاع مساهمة منه في هذا من كتلة األجور غير املسقفة. ويؤدي املشغل بمفرد %0.37سعر

 النظام )حصة املشغل(.

 ويحكم كل فئة من هاتين الفئتين املبدآن التاليان:        

وال يقبل أي من عناصرها أن يؤدى بشكل منفصل عن  العناصر  281مبدأ الوحدة: كل فئة تكون موضوع وثيقة واحدة -

 األخرى. 

 تكون موضوع أداء مستقل عن الفئة األخرى.مبدأ االستقالل: بإمكان  كل فئة أن  -

ويتأسس دين ص و ض ج بناء على التصريح الذي يقوم به املشغل أو نتيجة لعمليات التفتيش  واملراقبة التي يجريها أعوان        

في  لي أيص و ض ج في حال اكتشاف عدم تصريح املشغل بأجرائه أو في حال إيداعه تصريحا غير مطابق لوعاء االشتراك الفع

 حال اكتشاف نقص في التصريح باألجور:

 .282: توجيه املشغل لورقة التصريح باألجور إلى ص و ض جالحالة األولى .أ

تصريحات األجور املنجزة من طرف املشغل مطابقة لوعاء االشتراك الفعلي مع عدم أداء الواجبات أ. -أ

    املحتسبة:

مديونية من طرف املشغل، إال أن عدم أداء هذا األخير للواجبات املحتسبة في في هذه الحالة هناك تأسيس تلقائي لل         

 0عن الشهر األول و % 2التاريخ املحدد في النظام الداخلي للصندوق الوطني للضمان االجتماعي يترتب عنه فرض زيادة قدرها 

تأخير والغرامات املنصوص عليها في مدونة ، كما يترتب أيضا فرض جزاءات ال283عن شهر تالي أو جزء شهر تالي عن التأخير  %

 . 284غير املؤداة في األجل املقرر قانونا  التغطية الصحية فيما يتعلق بواجبات االشتراك في التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض

. تصريحات األجور املنجزة من طرف املشغل غير مطابقة لوعاء االشتراك الفعلي مع أداء الواجبات ب-أ

 :بة على اساس التصريح الجزئياملحتس

 يتعلق األمر هنا بنقص في التصريح باألجور. في هذه الحالة يتم تأسيس املديونية التكميلية:         

من  01بناء على عمليات التفتيش واملراقبة التي يجريها أعوان ص و ض ج في إطار الفصل   أ.-ب-أ                            

تطبق على املديونية التكميلية املكتشفة من طرف ص و ض ج جزاءات التأخير املنصوص عليها في الفصل . و 92/12/0229ظهير

درهم عن كل أجير لم يتم التصريح به دون أن يتجاوز مبلغ هذه الغرامة  71وغرامة شهرية قدرها  92/12/0229من ظهير 91

 غرامات املنصوص عليها في مدونة التغطية الصحية.  درهم عن كل شهر، باإلضافة إلى جزاءات التأخير وال 7.111سقف 

أو بمبادرة من املشغل الذي يقوم تلقائيا بتسوية الوضعية وذلك بإيداعه لورقة التصريح التكميلي  ب.-ب-أ                            

 الفقرة السابقة. وتطبق على هذه املديونية التكميلية جزاءات التأخير والغرامات املشار إليها في باألجور.

                                                           

حي صاألولى هي ورقة األداء برسم االشتراكات في ص و ض ج وضريبة التكوين املنهي، والثانية هي ورقة األداء برسم االشتراكات في التأمين ال  281

 اإلجباري. 

 املتعلق بنظام الضمان االجتماعي 0229يوليوز  92بتاريخ   0.29.031من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم   92الفقرة األولى من الفصل   282

 املتعلق بنظام الضمان االجتماعي  0229يوليوز  92املؤرت في  0.29.031من ظهير شريف بمثابة قانون رقم   91الفصل   283 

 بمثابة مدونة التغطية الصحية  17.11من القانون رقم  029و 020، 011ملواد ا  284 
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 : عدم تصريح املشغل بكامل أجرائه:الحالة الثانية .ب

في هذه الحالة يتم تأسيس املديونية بناء على عمليات التفتيش واملراقبة التي يجريها أعوان ص و ض ج في إطار الفصل           

ج زيادات التأخير املنصوص عليها في . وتطبق على املديونية التكميلية املكتشفة من طرف ص و ض 92/12/0229من ظهير 01

درهم عن كل أجير لم يتم التصريح به دون أن يتجاوز مبلغ هذه  71وغرامة شهرية قدرها  92/12/0229من ظهير 91الفصل 

 درهم عن كل شهر، باإلضافة إلى جزاءات التأخير والغرامات املنصوص عليها في مدونة التغطية الصحية.    7.111الغرامة سقف 

، يلجأ هذا األخير في عملية استيفاءه لتلك الديون ص و ض جوإذا لم يبادر املشغل إلى تسديد ما بذمته من ديون تجاه            

 إلى تفعيل إحدى اآلليتين التاليتين: 

سلوك طريق دعوى التحصيل املنفصلة عن الدعوى العمومية، وذلك وفق اإلجراءات املنصوص عليها في  اآللية األولى: -

، غير أن هذه الدعوى، وكما سبق بيان ذلك، أصبح يعوزها السند القانوني في 0229يوليوز  92من ظهير 93الفصل 

 .  07.22ظل مقتضيات القانون رقم 

من ظهير  29سلوك طريق دعوى التحصيل التابعة للدعوى العمومية التي تؤطرها مقتضيات الفصل  اآللية الثانية: -

 .286من ذات الظهير 27فقرة الثانية من الفصل ومقتضيات  ال 92/12/0229285

وتعتبر الشكاية شرطا ضروريا لتحريك املتابعة من طرف النيابة العامة في جريمة تحصيل واجبات االشتراك في ص و ض           

 ج.  وقد أسند املشرع أمر طلب إقامة الدعوى العمومية:

املشغل ملقتضيات قانون الضمان االجتماعي وبسبب إلى املدير العام للصندوق املذكور بسبب عدم امتثال  -

 287الضرر املالي الذي تتعرض له املؤسسة العمومية التي يمثلها قانونا

أو إلى األجراء املسجلين في الصندوق باعتبارهم متضررين من عدم االستفادة من املنافع االجتماعية التي  -

 اك املرتبطة بها.يوفرها ص و ض ج بفعل عدم أداء املشغل لواجبات االشتر 

-1وللتذكير فإن إقامة الدعوى العمومية كان يعود أمر طلبها حصريا لرئيس مجلس إدارة الصندوق في ظل الظهير رقم           

املؤرت  184-72-1ثم انتقلت هذه الصالحية إلى املدير العام للصندوق في ظل الظهير رقم  0272288دجنبر 20املؤرت في  59-148

                                                           

درهم بصرف النظر عن الحكم  111درهما و   71إن املشغل الذي لم يمتثل ملقتضيات ظهيـرنا الشريف هذا يتعرض لغرامة يتراوح قدرها بين     285 

  .رامات إذا طلب هذا األداء الطرف مقيم الدعوى بأداء واجبات االشتراك املستحقة والزيادات عن التأخير والغ

 .درهم 91.111وتطبق الغرامة تبعا لعدد املأجورين الذين لم يراع املشغل هذه املقتضيات بالنسبة إليهم من غير أن يتجاوز مجموع الغرامات 

 .في هذا الصندوق  األجراء املسجلينمن  أو  املدير العام للصندوق الوطني للضمان االجتماعيوتقيم الدعوى النيابة العامة بطلب من 

 ةيتعرض املشغل الذي يحتفظ لديه بصفة غير قانونية باملبلغ املقتطع من أجرة العامل لسجن تتراوح مدته بين ستة أشهر وثالث سنوات ولغرام 286 

صندوق الوطني للضمان االجتماعي ضعف واجبات درهم. ويتعين عليه باإلضافة إلى ذلك أن يؤدي إلى ال 01.111درهم و   7.111يتراوح قدر ها بين 

 .االشتراك املستحقة مضاف إليه الغرامات والعقوبات  املقررة في هذا القانون 

 .يدير شؤون الصندوق الوطني للضمان االجتماعي مدير عام يعيـن طبق الشروط املنصوص عليها فـي التشريع املعمول به  287

 .للضمان االجتماعي قرارات املجلس اإلداري ويسير جميع املصالح التابعة للصندوق الوطنـي للضمان االجـتماعي وينفذ املدير العام للصندوق الوطني 

 .وفى جميع أعمال الحياة املدنية ويمثل الصندوق لدى املحاكـموينسق أعمالها 

288 BO n°2465 du 22 janvier 1960. 
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، لم تعد هذه الصفة 290 0229يوليوز  92املغير واملتمم لظهير   17-02. غير أنه مع مجيء القانون رقم 289 0229يوليوز  92في 

ا لألجراء املسجلين في ص و ض ج.  
ً
ك

م
ًرا على املدير العام للصندوق بل أصبحت أيضا ِمل

م
 ِحك

ى النص العام، فإن الصندوق الوطني وتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أنه تطبيقا ملبدأ تقديم النص الخاص عل   

َحقَّ في إقامة الدعوى العمومية وفقا للفقرة الثالثة من املادة 
م
للضمان االجتماعي واألجراء املسجلين فيه ال يملكون كمتضررين ال

لٍّ لهم قانون ، وهو ما يعني أن سلوك طريق الشكاية املباشرة291الثالثة من قانون املسطرة الجنائية وَّ
َ
 ا باعتبار أن الفقرةغير ُمخ

تحدد بشكل آمر اإلجراء الواجب اتباعه إلقامة الدعوى العمومية والذي يتمثل  0229يوليوز  92من ظهير  29الثالثة من الفصل 

 في سلوك طريق الشكاية العادية.  

 بات االشتراكوإذا كان عنصر الضرر الذي يلحق بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي بفعل عدم أداء املشغل لواج  

َنَدِة إليه قانونا  292يتمثل في حرمان الصندوق املذكور من أحد املوارد  سم
ُ م
وفي تفويت الفرصة  293التي تسمح له بأداء املهام امل

، فإن الصورة التي يتخذها الضرر الذي يصيب 294عليه في االستفادة من العائدات التي يجنيها من التوظيف املالي لهذا املورد

سجلين في الصندوق تتجسد في عدم استفادتهم من املنافع االجتماعية التي يوفرها ص و ض ج بسبب أن تلك االستفادة األجراء امل

 متوقفة على أداء املشغل لواجبات االشتراك املرتبطة بها.

تلك املنصوص  بمفردها أو مجتمعة مع  0229يوليوز  92من ظهير  29ويتم توقيع العقوبة املنصوص عليها في الفصل          

ُم عليه بالغرامة الجنائية ذات التطبيق  27عليها في الفقرة الثانية من الفصل 
َ
ك من ذات الظهير، وذلك حسب الحالة. فاملشغل ُيحم

املتعدد في إطار سقف معين وذلك كجزاء مترتب عن عدم احترامه ألجل استحقاق واجبات االشتراك املقرر قانونا أي لعدم 

تضيات قانون الضمان االجتماعي، وبأداء واجبات االشتراك املستحقة وبجزاءات التأخير وبالغرامات املدنية امتثاله ألحد مق

ُم عليه أيضا بعقوبة الحبس وبالغرامة الجنائية وبالتعويض بقوة القانون لفائدة  املحتسبة من طرف ص و ض ج؛ و
َ
ك ُيحم

بمبلغ واجبات االشتراك املقتطع من أجرة العامل. ويقوم الركن املادي  الصندوق إذا ما تحققت واقعة احتفاظه بشكل غير قانوني

من الظهير املذكور متى تم أداء األجر ولم يقع  27للجريمة املوجب لتوقيع العقوبة املنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 

طاع االجتماعي، وهو ما يعني أن واقعة االقت تسليم املبلغ املقتطع من طرف املشغل برسم حصة األجير للصندوق الوطني للضمان

من الظهير املحدث للصندوق الوطني للضمان  92هاته تنشأ عند أداء األجر وليس عند استحقاقه؛ وإلى ذلك أشار الفصل 

عرض وال يجوز للمأجور الت .يقتطع واجب اشتراك املأجور من أجرته عند كل أداءاالجتماعي الذي نص بشكل آمر على ما يلي: "

على اقتطاع واجب اشتراكه. ويعتبر أداء األجرة دون اقتطاع واجب االشتراك بمثابـة إبـراء مـن واجب هذا االشتراك من طرف 

 ".املشغل لفائدة املأجور 

 

                                                           

 .0229غشت  92املؤرت في  2090الجريدة الرسمية عدد   289

 9111نونبر  3املؤرت في  7912الجريدة الرسمية عدد   290

بقا ط املتضرر يمكن أن يقيمها ] أي الدعوى العمومية [ تنص الفقرة الثالثة من املادة الثالثة من قانون املسطرة الجنائية على ما يلي: "  291 

 ".للشروط املحددة في هذا القانون 

 املتعلق بنظام الضمان االجتماعي  0229يوليوز  92بتاريخ   0.29.031رقم   الظهير الشريف بمثابة قانون  من 03الفصل   292

 املتعلق بنظام الضمان االجتماعي  0229يوليوز  92بتاريخ   0.29.031الفصل األول من ظهير شريف بمثابة قانون رقم   293

 تعلق بنظام الضمان االجتماعي امل 0229يوليوز  92بتاريخ   0.29.031ظهير شريف بمثابة قانون رقم   من 21الفصل   294
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ِق عنصر االحتفاظ غير القانوني من طرف املشغل بامل   َتدَّ به للقول ِبَتَحقُّ لغ بوتثار هنا مسألة األجل الذي ينبغي أن ُيعم

 10.012املذكور: هل هو أجل استحقاق واجبات االشتراك املحدد في الفصل الرابع من قرار وزير الشغل والشؤون االجتماعية رقم 

 أم هو أجل استحقاق األجر أم أن األمر يتعلق بالتاريخ الذي يتم فيه أداء األجر للعامل ؟ هنا تبرز ثالث حاالت:  295

 ل حلول أجل استحقاق واجبات االشتراك: في هذه الحالة يصبح الركن املادي قد يتحقق أداء األجر للعامل قب

 للجريمة قائما متى احتفظ املشغل باملبلغ املقتطع من أجر العامل بعد انصرام هذا األجل. 

  قد يتحقق أداء األجر للعامل بعد حلول أجل استحقاق واجبات االشتراك وذلك بسبب إكراهات مالية طارئة

غل: في هذه الحالة يصبح الركن املادي للجريمة قائما متى احتفظ املشغل باملبلغ املقتطع من أجر تواجه املش

 العامل بعد تحقق واقعة األداء. 

  قد يحل أجل استحقاق األجر لكن عملية األداء ال تتحقق لسبب من األسباب: في هذه الحالة ال مجال لقيام

 ة األجير برسم واجبات االشتراك في ص و ض ج لم يتحقق اصال. الركن املادي للجريمة ألن اقتطاع مبلغ حص

وفي كل هذه الحاالت، يعتبر عدم أداء واجبات االشتراك اإلجمالي للصندوق الوطني للضمان االجتماعي في امليعاد املحدد له         

تلك الواجبات تكون مستحقة  بسبب أن 0229يوليوز  92من ظهير  29مخالفة تقع تحت طائلة العقوبة املقررة في الفصل 

 للصندوق املذكور متى تجاوز املشغل األجل املنصوص عليه قانونا، وذلك سواء قام املشغل بأداء أجور العاملين لديه أم ال.    

وتنفرد دعوى التحصيل التابعة ببعض الخصوصيات التي تجعلها مختلفة عن الدعوى املدنية التابعة املنصوص عليها 

رة الجنائية. فدعوى األجراء املسجلين في الصندوق ترمي إلى الحكم على املشغل بأداء مبلغ واجبات االشتراك لفائدة قانون املسط

الجهة املخول لها قانونا تحصيل تلك الواجبات، وبالتالي فإن دعوى هؤالء األجراء هي دعوى تحصيل تابعة وليست دعوى 

ُم ب
َ
ك ه في حال توفر الشرط املوجب لذلك ال يعود لهم من حيث هم متضررين من تعويض، ذلك أن مبلغ التعويض الذي ُيحم

جريمة التحصيل وإنما يعود للصندوق الوطني للضمان االجتماعي. وبخالف ذلك، فإن دعوى ص و ض ج هي دعوى تحصيل 

عليه في الفقرة الثانية  بقوة القانون في حال توفر الشرط املنصوص action en réparationتابعة وفي نفس الوقت دعوى تعويض 

 ، مما يعني أن دعوى التعويض هاته:0229يوليوز  92من ظهير  27من الفصل 

  هي دعوى مشروطة بتحقق واقعة معينة هي واقعة االحتفاظ غير القانوني بمبلغ اقتطاع حصة األجير برسم

 واجبات االشتراك.

  ا للصندوق الوطني الضمان االجتماعي من حيث هو
ً
ك
م
طرف مدعي حتى يستطيع املطالبة في إطارها ليست ِمل

بمبلغ يتم تحديده من طرفه برسم التعويض عن الضرر الذي حصل له. وبالنتيجة فإن مبلغ التعويض الذي 

                                                           

ههما أو يينص الفصل الرابع من هذا القرار على ما يلي: " إن ورقة التصريح باألجور وورقة أداء مقادير االشتراك املصحوبة بمبلغ األداء يجب توج  295

شر املوالي لتاريخ اإلرسال على أبعد تقدير "، تسليمهما إلى مقر الصندوق الوطني للضمان االجتماعي أو إلى أقرب فروعه وذلك في اليوم الخامس ع

 .0210ماي  02الصادر في   9721الجريدة الرسمية عدد 

«Le bordereau de déclaration des rémunérations et le bordereau de paiement des cotisations ainsi que le montant des 

cotisations doivent être adressés ou remis au siège de la Caisse nationale de sécurité sociale ou à la délégation la plus proche 

au plus tard le quinzième jour suivant la date d’émission ». Article 4 de l’arrêté du ministre du travail et des questions sociales 

n°193.61 du 12 avril 1961, relatif aux dates et aux modalités de versement à la Caisse nationale de sécurité sociale de la cotisation totale 

due par les employeurs, B.O. n° 2531 du 28 avril 1961.    
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َتِقلُّ بتحديد قيمته قضاة املوضوع بل هو   296يحكم به لفائدة الصندوق املذكور في إطار هذه الدعوى ال َيسم

 محدد بنص القانون.

إذا تحقق عنصر عدم أداء واجبات االشتراك للصندوق  297 وتعتبر جريمة تحصيل واجبات االشتراك جريمة مستمرة           

الوطني االجتماعي سواء كان مقترنا أو غير مقترن بعنصر االقتطاع غير القانوني، واستمر بعد ذلك ارتكاب الفعل الجرمي بتدخل 

حينما عرف الجريمة  عينة  بشكل متتابع ومتجدد. وإلى ذلك ذهب العمل القضائيإرادي من طرف املشغل على مدى فترة زمنية م

الجريمة... التي يستمر فيها االعتداء على املصلحة محل الحماية الجنائية مدة من الزمن فالجاني يرتكب  "املستمرة بأنها 

 يستمر فترة زمنية والعبرة في االستمرار هنا هي تدخل
ا
 واحدا

ا
 إجراميا

ا
  سلوكا

ا
 متتابعا

ا
الجاني في الفعل املعاقب عليه تدخال

 ويشكل اعتداء على املصلحة املحمية طوال فترة االستمرار...
ا
ما يشكل جوهر الجريمة بتعبير آخر فإن "... . 298" متجددا

ويترتب  .299 "املستمرة هو استمرارية الركن املادي الذي يتضمن، عالوة على ذلك ونتيجة لذلك، استمرارية الركن املعنوي 

ماِل القضاء الزجري لبعض قواعد القانون الجنائي بشكل مخالف ملا يجري العمل به بالنسبة للجريمة الفورية . 300عن ذلك ِإعم

ونكتفي هنا باإلشارة إلى القاعدة املتعلقة ببداية سريان مدة تقادم الدعوى العمومية؛ فإذا كانت هذه املدة تبدأ في السريان في 

 من تاريخ انتهاء حالة االستمرار" ، فإن نقطة انطالق احتسابها في الجريمة املستمرة تبدأ  301من يوم ارتكابها الجريمة الفورية 

 . 303" بإرادة الجاني أو بتدخل السلطة أو الغير أو الطبيعة " سواء تم انتهاء هذه الحالة  302 "

 خاتمة

 

                                                           

ضوع رجع للسلطة التقديرية لقضاة املو " إن تحديد مبلغ ما كتعويض في حدود ما طالب به املدعي بالحق املدني للتعويض الناش ئ عن الجريمة ي -  296

أن يبرروا بأسباب خاصة مبلغ ما يحكمون به  -ما لم تقدم اديهم منازعة بشأن منازعة بشأن عنصر يعينه من عناصر الضرر  -وال ش يء يحتم عليهم 

، ص 02. العدد 9111ار الرقمي ، دجنبر . مجلة قضاء املجلس األعلى، اإلصد0212يوليوز  2الصادر بتاريخ  222الحكم الجنائي عدد من تعويض". 

11. 

إن تقدير التعويض عن الضرر الناتج عن جريمة والواجب لكل طالب في حدود طلبه يرجع إلى السلطة التقديرية املطلقة لقضاة الزجر وإن   "      -

كونوا ض املمنوح للمطالبة بالحق املدني من غير أن ياستئناف الظنين واملسؤول املدني وشركة التامين يسمح لقضاة الدرجة الثانية بتخفيض التعوي

. مجلة قضاء املجلس األعلى، اإلصدار الرقمي ، دجنبر 0212مايو  07الصادر بتاريخ  721ملزمين بتبرير ذلك بأسباب خاصة". الحكم الجنائي عدد 

 .21، ص 00. العدد 9111

  6921-، الصفحتان 9109اآلفاق املغربية للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، لكدالي طارق، القانون الجنائي للضمان االجتماعي، دار    297

(، منشور على  ٥٤٠صفحة  - ٧٢قاعدة  - ٧٥مكتب فنى ) سنة  ٢١٠٢/١٥/١٧جلسة  -قضائية الدوائر الجنائية  ٤٧لسنة  ٤٤٢٥٥الطعن رقم  298 

 .9199ابريل  01يخ املوقع االلكتروني ملحكمة النقض املصرية. تمت زيارة هذا املوقع بتار 

299 « … Ce qui constitue l'essence de l'infraction continue, c'est la continuité de l'élément matériel impliquant, d'ailleurs et 

par contrecoup, la continuité de l'élément moral ». DONNIER Marc, les infractions  continues, Revue de science criminelle et de 

droit pénal, n°4, Octobre-Décembre 1958, p.758. 

300 DONNIER Marc, op. cit., p. 752. 

 الفقرة األولى من املادة الخامسة من قانون املسطرة الجنائية. 301

 ، م.س.٤٤٢٥٥الطعن رقم  302

 .007، ص 0223-0222ن اإلجازة في الحقوق، الخمليش ي أحمد، القانون الجنائي، القسم العام، مطبوع دروس السنة األولى م 303
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قيمة املبالغ املتحصل عليها بواسطة سلوك إجراءات ، سجلت 304بحسب اإلحصائيات املعلن عنها من طرف ص و ض ج       

ِر برسم  %39،19نسبة  9102التحصيل الجبري خالل سنة 
َّ
َسط

ُ م
نفس السنة. غير أن غياب التأسيس القانوني  مقارنة بالهدف امل

ية غير مؤهلة ملباشرة هذه املؤسسة العموم  لهذه اإلجراءات بالنسبة للصندوق املذكور، وكما أبان عن ذلك هذا العمل، يجعل من

املتخلذة في ذمة املشغلين في إطار مدونة تحصيل الديون العمومية.  وباملقابل، فإن من شأن تفعيل املقتضيات  تحصيل ديونها

َعَمَل بشكل فعال ومثمر على تجاوز العقبات التي قد 
م
الجنائية ذات الصلة بتحصيل واجبات االشتراك في الصندوق املذكور ال

 لية استخالص تلك الديون.تعترض عم

 املراجع واملصادر
 

 النصوص التشريعية والتنظيمية .أ

  بمثابة مدونة تحصيل الديون  07.22بتنفيذ القانون رقم   9111ماي  2صادر في   0.11.027ظهير شريف رقم

 . 9111الصادر بتاريخ فاتح يونيو  1311العمومية. الجريدة الرسمية عدد 

  0211يناير  99الصادر في  9117.  الجريدة الرسمية عدد 0272دجنبر 20ادر في ص 148-59-1ظهير شريف رقم 

 )النسخة الفرنسية(

  يتعلق بنظام الضمان االجتماعي. الجريدة الرسمية عدد  0229يوليوز  92صادر في  184-72-1ظهير شريف رقم

 0229غشت  92الصادر في  2090

  9111نونبر  3الصادر في  7912. الجريدة الرسمية عدد 0229وليوز ي 92املغير واملتمم لظهير   02-17القانون رقم 

  بإحداث نظام للمعاشات لفائدة  22.07بتنفيذ القانون رقم  9102دجنبر  7صادر في  0.02.012ظهير شريف رقم

 1129فئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. الجريدة الرسمية عدد 

 .9102دجنبر  90الصادر بتاريخ 

  بسن نظام للمتابعات في ميدان  0227غشت  90في تتميم الظهير الشريف الصادر في  0.11.012ظهير شريف رقم

 .0219يوليوز  11الصادر بتاريخ  9722الضرائب املباشرة واآلداءات املماثلة لها. الجريدة الرسمية عدد 

  املتعلق باملسطرة الجنائية. الجريدة  99.10بتنفيذ القانون رقم  9119أكتوبر  2 صادر في 0.19.977ظهير شريف رقم

 .9112يناير  21الصادر في تاريخ  7123الرسمية عدد 

  بمثابة مدونة التغطية الصحية.  17.11بتنفيذ القانون رقم  9119اكتوبر  2صادر في  0.19.921ظهير شريف رقم

 .9119نونبر  90 الصادر في 7173الجريدة الرسمية عدد 

  بشأن التنظيم املالي والحسابي للصندوق الوطني للضمان االجتماعي  0223يناير  1املؤرت في  9.1119القرار رقم

الصادر عن مديرية املقاوالت العمومية والخوصصة التابعة لوزارة االقتصاد واملالية. جامع النصوص القانونية 

نتوفر على نسخة إلكترونية من  وني للصندوق الوطني للضمان االجتماعي.والتنظيمية املنشور على املوقع االلكتر

 .9107مارس  02القرار. تمت زيارة املوقع بتاريخ 

  بشأن التواريخ التي يدفع فيها إلى الصندوق الوطني للضمان  10.012قرار لوزير الشغل والشؤون االجتماعية رقم

 .  0210ماي  02الصادر في  9721لى املؤاجرين. الجريدة الرسمية عدد االجتماعي مقدار االشتراك اإلجمالي املترتب ع

                                                           

304 CNSS, Rapport annuel de l’année 2019, p.20 
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 Arrêté du ministre du travail et des questions sociales n°193.61 du 12 avril 1961, relatif aux dates et aux 

modalités de versement à la Caisse nationale de sécurité sociale de la cotisation totale due par les employeurs, 

B.O. n° 2531 du 28 avril 1961.    

 ب.أ. املؤلفات               

  ،9109لكدالي طارق، القانون الجنائي للضمان االجتماعي، دار اآلفاق املغربية للنشر والتوزيع، الدار البيضاء. 

 RIGAUD David, Droit et pratiques des procédures URSSAF, pp : 199-207. Editeur LIAISONS. 

  ،0223-0222الخمليش ي أحمد، القانون الجنائي، القسم العام، مطبوع دروس السنة األولى من اإلجازة في الحقوق. 

  العلمي عبد الواحد، شرح القانون الجنائي، القسم العام، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة

 .9101السابعة، 

 .ب. املقاالت والتقاريرب             

 ،"0230أبريل -، مارس03العدد  األستاذ مشبال عبد اللطيف، تعليق على أمر استعجالي، مجلة "املحاماة. 

  ،عزوزي عبد االله، تحصيل اشتراكات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي املغربي، سلسلة دراسات وأبحاث

 ، ، منشورات مجلة القضاء املدني.9199، أبريل 92عدد املنازعات الضريبية وتحصيل الديون العمومية، ال

  وبال البشير، تقادم ديون الصندوق الوطني للضمان االجتماعي،  مجلة املنارة للدراسات القانونية واإلدارية، العدد

 .9191، يونيو 21

 DONNIER Marc, les infractions continues, Revue de science criminelle et de droit pénal, n°4,  Octobre-

Décembre 1958,  pp. 750-767, Librairie SIREY, Paris. 

 CNSS, Rapport annuel de l’année 2019. 
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 املنازعة الجبائية يف مرحلتها اإلدارية
Tax dispute in its administrative stage 

 الدكتور: فنطازي خريالدين

الجزائر-قاملة 1549ماي  8جامعة  أستاذ محاضر بكلية الحقوق والعلوم السياسية  

  ملخص:

بية قد تحكمها القواعد العامة ويعود االختصاص فيها للقضاء العادي، كالدعوى التي إن املنازعة القضائية في املادة الضري    

تباشرها اإلدارة في حالة البيع الجبري للمحل التجاري، في حالة استعمالها االمتيازات املمنوحة لها كدائن لتحصيل ديونها لدى 

دعوى البوليصية وكذلك في حالة متابعة املكلف بالضريبة الغير كدعوى الحلول، الدعوى املباشرة، الدعوى الغير مباشرة، وال

بالتهرب الضريبي، أو تنظيم اإلعسار )الدعوى الجزائية( وهي مستبعدة عند معالجتنا هذا املوضوع، وعليه فسنركز على املنازعات 

 التي يختص بها القضاء اإلداري.

 .التهرب الضريبي –ة الضريبية املنازع –اإلعسار  –التحصيل  –: الضريبة الكلمات املفتاحية

Abstract: 

    Judicial disputes in the tax matter may be governed by general rules and the jurisdiction in it reverts to the ordinary 

judiciary, such as the lawsuit initiated by the administration in the case of forced liquidation of the commercial store, 

in the event that it uses the privileges granted to it as a creditor to collect its debts from others such as subrogation 

claim, direct lawsuit, indirect lawsuit and Paulian action. Likewise, in the case of the taxpayer’s pursuit of tax evasion, 

or insolvency regulating (the criminal case), which is excluded from the subject of our study, and accordingly, we 

will focus on disputes that are within the jurisdiction of administrative judiciary. 

Keywords: tax - collection - insolvency - tax dispute - tax evasion. 

 

 مقـدمـة: 

تعتبر الدعوى الضريبية من املنازعات اإلدارية بحسب طبيعتها ما دامت تتصل بأعمال السلطة العامة أو األعمال اإلدارية 

ة وفقا ائيوهي من دعاوى القضاء الكامل، وسنتناول في هذا الفصل شروط قبول الدعوى في املواد الضريبية أمام الجهات القض

من جهة، ومن جهة أخرى قانون اإلجراءات الجبائية   9113-11-97املؤرت في  13/12لقانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية تحت رقم

، فقد شملت هذه 9113املعدل واملتمم بموجب قوانين املالية إلى غاية  9110ديسمبر  99املؤرت في  10/90الصادر تحت رقم 

 اءات التقاض ي في جميع الضرائب بمختلف أنواعها.القوانين مجتمعة إجر 

وتمر الخصومة الجبائية بمرحلتين مرحلة إدارية وأخرى قضائية، فخالل املرحلة اإلدارية، ألزم قانون اإلجراءات الجبائية           

ديل قانون ب،غير انه حاليا وفقا للتعاملكلف بالضريبة اللجوء أوال إلى اإلدارة الجبائية، لتقديم شكاية أمام املدير الوالئي للضرائ
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اإلجراءات الجبائية لم يعد التظلم في املادة الضريبية يقتصر أمام املدير الوالئي الضرائب، بل أصبح أمام جهات مختلفة  )مدير 

 املؤسسات الكبرى،رئيس مركز الضرائب ،و رئيس املركز الجواري للضرائب(.

كلف لدعواه أمام الجهات القضائية املختصة في مجال املنازعات اإلدارية، وتكمن أهمية ويتم التظلم قبل مباشرة امل          

التظلم املسبق في أثارة التي تتجلى في أن االلتجاء إلى اإلدارة بإعادة طلب النظر فيما صدر عنها من قرارات كثيرا يؤدي إلى حل 

 إضافة إلى تخفيف  العبء على الجهات القضائية. النزاع مما يجنب فيها الخصوم املصاريف القضائية واألتعاب،

أما املرحلة القضائية فقد حدد قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية إضافة إلى قانون اإلجراءات الجبائية الجهات القضائية           

لقانون إلدارية املنشاة بموجب ااملختصة التي يرفع أمامها النزاع الضريبي من قبل املكلف بالضريبية واملتمثلة في املحكمة ا

واملكرس في قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ويمكن لطرفي النزاع )املكلف واإلدارة( أن  0223-17-21املؤرت في  93/19العضوي 

 ، والذي تم0223-17-21املؤرت في  23/10يتقدم بالطعن باالستئناف أمام مجلس الدولة و املنشأ بموجب القانون العضوي 

 تنصيبه وأصبح عمليا واملكرس أيضا بموجب قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية.

ومما تجدر اإلشارة إليه فإن مسالة االختصاص بالنسبة للمشرع الجزائري قد اعتمد على املعيار العضوي البحث دون           

 39ون اإلجراءات املدنية و اإلدارية وكذا املواد  من من قان219-312البحث في املعيار املادي وهذا ما يستشف من خالل املادتين 

 .305من قانون االجراءات الجبائية املعدل واملتمم  20إلى 

غير أن املنازعة القضائية في املادة الضريبية قد تحكمها القواعد العامة ويعود االختصاص فيها للقضاء العادي، كالدعوى التي 

ي  للمحل التجاري، حالة استعمالها االمتيازات املمنوحة لها كدائن لتحصيل ديونها لدى الغير تباشرها اإلدارة في حالة البيع الجير 

)كدعوى الحلول، الدعوى املباشرة، الدعوى الغير مباشرة، والدعوى البوليصية( وكذلك في حالة متابعة املكلف بالضريبة 

عدة عند معالجتنا هذا املوضوع فسنركز على املنازعات التي بالتهريب الضريبي أو تنظيم اإلعسار )الدعوى الجزائية( وهي مستب

 يختص بها القضاء اإلداري .

أما دراستنا في هذا البحث فستنصب على املنازعة الجبائية في مرحلتها اإلدارية، وهو ما نتعرض له في مبحثين، نتطرق            

 بحث الثاني نتطرق إلى رد اإلدارة على التظلمات.في األول إلى مجاالت التظلم أمام الجهات اإلدارية، وفي امل

 املبحث األول: مجاالت التظلم أمام الجهات اإلدارية:

وقانون اإلجراءات الجبائية على بعض اإلجراءات الواجب  306لقد نص املشرع عليه في قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية           

عدم قانونية  الضريبية املفروضة عليه، ومن بينها إجراء التظلم اإلداري املسبق،  إتباعها من املكلف بالضريبية، كلما تبين له

 وكما سماه املشرع في القوانين الجبائية "الشكاية".

فيقع على املدعي االلتزام بالقواعد الخاصة املتعلقة باإلجراءات وإال رفض تظلمه، وال تكون دعواه مقبولة، كما يجب على القاض ي 

اصل في النزاع أن يطبق هذه القواعد املنظمة في قوانين الضرائب تطبيقا لقاعدة الخاص يقيد العام  وعليه فإن اإلداري الف

املكلف بالضريبة في منازعات الوعاء ينازع اإلدارة في األساس الذي بناءا عليه تم فرض الضريبة، أما منازعات التحصيل فإن 

                                                           

 .9113املتضمن قانون املالية ،  9112-09-21املؤرت في  12/09القانون رقم  - 305

 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية. 321أنظر املادة  - 306
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التحصيل في حدا ذاته أو في اإلجراءات التي تم التحصيل بها على أساس أن اإلدارة  املكلف ال يطعن في حساب الضريبة، وإنما في

 لم تحترم هذه اإلجراءات سواء  كان التحصيل وديا أو جبريا.

ويختلف التظلم باختالف طبيعة املنازعة الجبائية، لهذا فسنتطرق ملجاالت التظلم من خالل التطرق إلى الشكاية في           

الوعاء في )املطلب األول( ونتناول اإلعتراض في منازعات التحصيل في )املطلب الثاني( ثم إلى شروط التظلم في )املطلب منازعات 

 الثالث(.

 املطلب األول: الشكاية في منازعات الوعاء:

ى ملكلف بالضريبية إلال تكون الدعوى القضائية في منازعات الوعاء مقبولة ما لم تكن مسبوقة وجوبا بشكوى يرفعها ا          

 إدارة الضرائب.

عن مجموعة من القواعد الواجب إتباعها للمطالبة ببعض الحقوق ( عبارة: "la réclamation fiscaleإن الشكوى الضريبية )

 ".أو لتسوية بعض الوضعيات القانونية

ية تين هما: تجنب إغراق الجهات القضائوهي وسيلة  حوار بين املكلف بالضريبة وإدارة الضرائب ضمنها املشرع قصد تحقيق غاي

بكمية كبيرة من النزاعات التي تجد حال لها على مستوى إدارة الضرائب، والسماح باستمرار الحوار بين املكلف بالضريبة واإلدارة 

 .307بغاية حصر فحوى الدعوى القضائية، عند االقتضاء وضمان حسن تسيرها الحقا 

إال إذا قدمت للجهة املختصة في اآلجال املحددة قانونا وفي الشكل املطلوب على أن تتضمن هذه  غير أنه ال تقبل هذه الشكاية   

األخيرة مجموعة من البيانات األساسية التي من خاللها تتمكن اإلدارة من جمع املعلومات واالستدالالت لدراستها، ولقد نظمت 

 ءات تقديم الشكاية إلى املدير الوالئي في اآلجال والشكل املطلوبين.من قانون اإلجراءات الجبائية شروط وإجرا 22و  21املواد 

وصرح بتأييد القرار محل االستئناف والقاض ي بعدم قبول  308 9112-12-01وقد قض ى مجلس الدولة في قراره الصادر بتاريخ 

ة تحديد جبائية التي تنصب على كيفيالدعوى شكال، بحيث آثار وجها تلقائيا خاصا بانعدام التظلم املسبق بقوله أن املنازعات ال

أسس الضريبة وكيفية احتسابها، يتعين وجوبا تقديم شكوى ضريبية إلى مدير الضرائب للوالية املختص وذلك تطبيقا للمادة 

وما بعدها  من قانون الضرائب املباشرة واعتبار الشكوى إجراء مسبق جوهري من النظام العام يؤدي عدم احترامه إلى  292

 قبول الدعوى. عدم

حيث ولكن ثابت من والذي جاء في  حيثياته ما يلي:" 309 9112-11-02وهو ما أكده مجلس الدولة في قرار آخر صادر بتاريخ     

أوراق امللف وبالخصوص من الوثائق املقدمة من طرف املستأنف على مستوى الدرجة األولى، وكذا على مستوى االستئناف 

، أنه ال يوجد ما يبرر تقديمه للتظلم املسبق، بل أنه اكتفى بالدفع بأنه سلم شكواه مباشرة بناء على طلب مجلس الدولة

 .ملديرية الضرائب دون أن يمكن من نسخة منها موقعة من طرف مدير الضرائب )...(

                                                           

 .2، ص 9112ة، مجلة مجلس الدولة، عدد خاص، الجزائر، سنة عبد العزيز أمقران: املنازعات الضريبي - 307

 )غير منشور(. 112273، قرار رقم 9112-12-01قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانية، بتاريخ  - 308

 )غير منشور(. 122997، قرار رقم 9112-11-02قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانية،  بتاريخ - 309
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ون اإلجراءات  من قان 40وحيث أنه يتضح إذن أن  املستأنف لن يوجه أي شكوى إلى مدير  الضرائب مخالفا بذلك نص املادة 

 ".الجبائية التي تعتبر الطعن اإلداري املسبق إجراء جوهري يتعين احترامه تحت طائلة عدم  القبول 

 املطلب الثاني: االعتراض في منازعات التحصيل

ات بعد تحديد وعاء الضريبة أي تحديد الضريبة الواجبة التسديد، يجب على إدارة الضرائب احترام بعض اإلجراء          

وتصبح مستحقة الدفع ولقد منح املشرع للقابض  الضرائب عدة إجراءات يلجأ  310واآلجال قبل وضع الضريبة حيز التحصيل 

إليها  الستيفاء حق الخزينة وباملقابل وحفاظا على توازن املراكز القانونية بين اإلدارة )الدائن(  واملكلف بالضريبة )املدين( نجده 

تعملها لكي يحافظ بها على حقوقه وذلك عن طريق تقديم تظلم إداري مسبق سواء تعلق األمر بدعوى قد منح للمكلف وسائل يس

إيقاف التسديد أو بمختلف املنازعات املتعلقة بالحجز أو باالعتراض على التحصيل القسري وعلى العموم كل ما يتعلق بإجراءات 

 املتابعة.

لفين بالضريبة املتعلقة باملتابعات التي يباشرها قابض الضرائب ضدهم يمكن ففي منازعات التحصيل الشكاية املقدمة من املك

 .311أن تكتس ي إما شكل اعتراض على إجراء املتابعة أو شكل اعتراض على التحصيل القسري  

 .312فإما  يعترض  املكلف على سند إجراءات املتابعة، أو باسترجاع األشياء املحجوزة، أو إلغاء الغلق املؤقت 

فالبد من أن يتوفر في سند املتابعة على بيانات أساسية وعدم ذكرها يدفع املكلف عتراض على سند إجراء املتابعة: اال -0

من قانون اإلجراءات الجبائية. فأوجب على   071بالضريبة إلى طلب إلغاء السند كونه غير صحيح شكال، وهو ما أقرته املادة 

قبل اللجوء إلى القضاء أمام املدير الوالئي للضرائب املختص وهو ما أقره  313املعترض تقديم شكوى تحت طائلة البطالن 

في قضية بين مديرية الضرائب الوالئية ضد السيد )س( وفيها رفعت  314 9112-2-00مجلس الدولة في قراره الصادر بتاريخ 

، والقاض ي بإلزامها بردها للمستأنف املستأنفة إدارة الضرائب دعوى استئناف ضد القرار الصادر عن الغرقة اإلدارية للمجلس

دج املقبوض دون استحقاق ملتمسة التصريح برفض الدعوى األصلية لعدم التأسيس، وقد أثار  991.020.11عليه )س( مبلغ 

حيث أن منازعات التحصيل تخضع مجلس الدولة دفعا تلقائيا في الشكل بعدم قبول الدعوى مسببا قراره على النحو التالي:"

كلية أولية تتمثل في وجوب تقديم اعتراض أمام مدير الضرائب في أجل شهر من تاريخ اتخاذ إجراء التحصيل أو لشروط ش

 .من قانون الضرائب املباشرة 44من ق إ ج واملادة  194وقوع الحدث املنش ئ عمال بأحكام املادة 

اء بعدم قبول الدعوى شكال لرفعها خرقا حيث أن عدم تقديم املدعين ملا يثبت رفع االعتراض املذكور يتعين هذه القض

 ."لشرط شكلي جوهري من النظام العام

                                                           

 .97، ص 9117بائية في التشريع الجزائري، دار الهدى، الجزائر، عزيز أمزيان، املنازعات الج - 310

 االعتراض الذي يقوم به املكلف ضد إجراءات املتابعة، يمكن أن يتعلق بشكليات اإلجراء أو بموضوع املتابعة. - 311

اليد، بعريضة يقدمها إلى رئيس الجهة  أجاز املشرع للمكلف املعني  بإجراء الغلق أن يطعن في قرار املدير الوالئي للضرائب من أجل رفع - 312

 القضائية املختصة إقليميا للفصل في األمور املستعجلة.

 تقديم الشكوى خالل شهر من تبليغ سند اإلجراء. - 313

 )غير منشور(. 122212، القرار رقم 9112-2-00قرار مجلس  الدولة، الغرفة الثانية، بتاريخ - 314
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يجوز للمعترض أن يتوجه بشكواه املدعمة بجميع وسائل اإلثبات، املقيدة إلى املدير فيما يخص استرجاع األشياء املحجوزة: -9

 .315الوالئي للضرائب ملكان الحجز قصد طلب استرجاع  األشياء املحجوزة 

بعدم قبول الدعوى معلال  316 9112-11-02ض ى مجلس الدولة في عدة قراراته على ذلك، فقد أقر في قرار صادر بتاريخ ولقد ق

من قانون الضرائب املباشرة فإنه ال يجوز رفع الدعوى في مجال التحصيل  958حيث أن  تطبيقا للمادة ذلك في حيثياته: "

باشرة إال بعد الطعن املسبق الذي يقدمه املكلف بالضريبة على شكل شكوى بمنازعة إجراءات املتابعة في مادة الضرائب امل

إلى املدير الوالئي للضرائب في أجل شهر ابتداء من تبليغ القرار املتضمن بالحجز )...( وما دام أن املستأنف عليه لم يقم بهذا 

 ".اإلجراء الشكلي الجوهري مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى شكال

في قضية بين السيد )ع( ضد مديرية  الضرائب الوالئية، املستأنف  317 9112-0-01وأكد موقفه في قرار الحقا له صدر بتاريخ    

طعن في القرار الصادر عن الغرفة اإلدارية للمجلس القضائي والقاض ي برفض الدعوى لعدم التأسيس وقدمت مديرية الضرائب 

عوى شكال لعدم طعن املستأنف في إجراءات التحصيل خالل الشهر املوالي لتاريخ تبليغ استئنافا فرعيا ملتمسة عدم قبول الد

يل أن النزاع القائم بين الطرفين متعلق بالتحص قرار الحجز، وقد اعتمد مجلس الدولة للفصل في القضية على التسبيب التالي:"

نازعات الخاصة بالتحصيل ومنها شرط اآلجال من ق إ ج التي تحدد شروط رفع الدعوى في امل 194-199تحكمه املادتين 

 املحدد بشهر واحد يبدأ من تاريخ تبليغ قرار رد مدير الضرائب عن االعتراض املقدم من طرف املعني باألمر.

ق إ ج وبالتالي يكون القرار  194-199حيث أن الدعوى إذن غير مستوفية الشروط الشكلية املنصوص عليها باملادتين 

أ في تطبيق القانون لفصله في املوضوع قبل تحققه من مدى احترام املدعي لإلجراء األولي املتمثل في توجيه املستأنف أخط

 ".اعتراض الى مدير الضرائب قبل اللجوء إلى القضاء مما يتعين التصريح لعدم قبول الدعوى األصلية شكال

ة ال تتطلب  املراجعة املسبقة، وبالتالي يمكن اللجوء مباشرة إلى وما يجدر التنبيه أن املنازعة في الضرائب غير املباشر           

القضاء ويعتبر سند التحصيل املبلغ للمكلف بالضريبة قرار إداريا قابل للطعن فيه أمام املحكمة اإلدارية، ويتبين هذا من خالل 

ة الذي ينازع في صحة املطالبة أو في املكلف بالضريبمن قانون الضرائب الغير مباشرة التي تقض ي بأن: " 132/0نص املادة 

 أشهر من استالم تبليغ سند التحصيل". 4حصة املبالغ املطالب بها يمكنه أن يرفع الدعوى خالل 

وفي نفس السياق فإن إجراء الطعن املسبق )املراجعة املسبقة( في املنازعات الخاصة بحقوق التسجيل غير وجوبي           

إذ لم يتم االتفاق من اإلدارة واألطراف، أو إذا غابوا عن جلسة من قانون التسجيل تنص بأنه: " 017وبالرجوع إلى املادة 

ويبلغ للمكلف بواسطة رسالة موص ى عليها مع إشعار  318اللجنة، أو لم يرسلوا مالحظاتهم مكتوبة فتصدر اللجنة رأيها 

 . "باالستالم

                                                           

 من قانون اإلجراءات الجبائية. 072خ بتبليغ املكلف بالحجز طبقا للمادة تقديم الشكوى خالل شهر من تاري - 315

 )غير منشور(. 101702، القرار رقم 9112-11-02قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانية،  بتاريخ  - 316

 )غير منشور(. 117111، القرار رقم 9112-0-01قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانية، بتاريخ  - 317

االتفاق الودي بين اإلدارة واملعنيين حول االعتراض  بنقصان الثمن املصرح به أو التقديرات املقدمة من األطراف ترفع اإلدارة األمر في غياب  - 318

رية املفعول جنة سالإلى لجنة املصالحة الستصدار رأيا يبلغ إلى املكلف املعني، وفي العشرين يوم املوالية للتبليغ رأي اللجنة تصح الزيادة املقررة من ال

 وقابلة للتحصيل، وبالتالي يعد هذا السند بمثابة قرار يقض ي بتحصيل حقوق التسجيل الواقعة على عاتق املكلف.
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ي املبلغ قابل للطعن أمام املحكمة اإلدارية مباشرة دون االلتزام باملراجعة فمن خالل هذه املادة يمكن القول بأن الرأ          

املؤيد للقرار املستأنف بعدم قبول الدعوى شكال  319 9112-0-01املسبقة وهو ما أكده مجلس الدولة في قرار الصادر بتاريخ 

من ق إ ج التي  198نزاع تحكمه املادة حيث أن النزاع الضريبي الحالي الذي يتعلق بحقوق التسجيل والذي جاء حيثياته:"

نصت على وجوب رفع الدعوى في أجل أربعة أشهر من تاريخ تبليغ املعني بسند التحصيل وليس تاريخ تبليغ قرار مدير 

الضرائب الفاصل في الشكوى وبالتالي الطعن املسبق هو إجراء ال يعتد به وإن قام به املكلف بالضريبة كونه ليس بإجراء 

 ".في املنازعات الخاصة بحقوق التسجيلوجوبي 

واألمر كذلك بالنسبة للمنازعات املتعلقة بحقوق الطابع، فإن القانون لم ينص على أي إجراء بخصوصها وإنما اكتفى باإلحالة 

 .320منه  92إلى اإلجراءات املتبعة في قانون التسجيل في مادته 

 املطلب الثالث: شروط التظلم:

ت املتعلقة بالضرائب وخاصة منها قواعد التظلم اإلداري املسبق الذي يقدم من طرف املكلفين منظمة في إن النزاعا          

نصوص قانونية خاصة غير قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، وبالتالي يكون على املدعي أن يلتزم بها تحت طائلة عدم قبول 

ي يقبل البد أن يقدم في آجاله املحددة وفي شكله املطلوب وأن يحتوي على تظلمه فقد نص املشرع على إلزامية هذا اإلجراء، ولك

من قانون اإلجراءات الجبائية التي نظمت  22إلى  21املعلومات التي تمكن اإلدارة من دراستها وذلك وفقا ملحتوى املواد من 

 إجراءات تقديم الشكوى في امليدان الجبائي وحددت شكل ومواعيد ذلك.

 ط املتعلقة باآلجال:أوال: الشرو 

تخضع الشكوى املقدمة من طرف املكلفين بالضريبة وفقا ملا نص عليه املشرع في مختلف القوانين الجبائية، فيجب            

وفي حالة إذا ما كانت الضريبة ال يتطلب  321تقديم التظلم قبل انقضاء السنة الثانية التي تلي السنة التي أدرج فيها الجدول 

في الجدول فيجب تقديم التظلم قبل انقضاء السنة الثانية التي تلي سنة علم املكلف بالضريبة باالقتطاع أو من تاريخ إدراجها 

من قانون اإلجراءات الجبائية  20دفع املستحقات الضريبية املقتطعة من املصدر من طرف املكلف القانوني بها حسب نص املادة 

 ها املشرع سنتين.وهذا بعدما كانت  اآلجال سنة أرجع 322

غير أنه يمكن أال يكون سند تحصيل مثل الضريبة على األجور فرب العمل يقوم باالقتطاع ولم يعلم به العامل، فلو حتى تم 

 9100أما العامل له إلى غاية السنة الثانية من تاريخ الدفع أي  9100فله املدة حتى  9112وعلم في سنة  9113االقتطاع في سنة 

 قيقي هو العامل واملكلف القانوني هو رب العمل.فاملكلف الح

 ثانيا: شروط الشكلية واملوضوعية:

                                                           

 )غير منشور(. 117120، قرار رقم 9112-0-01قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانية، بتاريخ  - 319

ع وغرامات املخالفات املتعلقة بذلك وإن الدعاوى الخاصة، بها يحقق ويحكم من قانون الطابع تنص: "يالحق تحصيل رسوم الطاب 92املادة  - 320

 .فيها حسب القواعد املنصوص عليها في أحكام قانون التسجيل واملتعلقة بتحصيل الحقوق والرسوم التي تحصيلها يرجع إلى اإلدارة الجبائية"

 الضريبة على املكلف بها حسب نشاطه. الجدول: هو قرار إداري صادر عن اإلدارة الجباية موضوعه فرض - 321

 .9112املتضمن قانون املالية لسنة  9111-09-91املؤرت في  11/91املعدل بموجب القانون  - 322
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أوجب املشرع أن تقدم الشكاية في شكل معين وأن تحتوي على بيانات ومعلومات لكي تتمكن اإلدارة من االطالع عليها ودراستها 

 وتتمثل فيما يلي:

 الشروط الشكلية:-أ

وال يتم إال بعد استخراج القيمة النهائية للجباية الواجبة  323بتها على ورق عادي وكتا تحرير الشكاية )التظلم(:-0

 الدفع من طرف اإلدارة الجبائية.

أي يجب أن يكون التظلم مؤرخا وإال فإن اإلدارة تعتد بتاريخ تسجيل التظلم إذا تم ذلك على  تحديد تاريخ التظلم:-9

 ستالم.مستوى اإلدارة أو التاريخ املحدد في وصل اال 

يعني هذا الشرط أنه في حالة تغير الشخص ملوطنه، يجب عليه بيان ذلك في التظلم وكذلك في حالة  اختيار املوطن:-2

إذا لم يكن له موطن في الجزائر، فينبغي عليه أن يبين شخص آخر يمثله ويكون موطنه في الجزائر، وذلك بموجب وكالة قانونية 

 .324الضرائب غير خاضعة لحقوق الطابع وإجراءات التسجيل محررة على مطبوعة تسلمها إدارة 

كما أنه يتعين على كل شخص حائز على وكالة والذي ال يتدخل لحساب نشاطه املنهي املصادقة على توقيعه لدى مصالح البلدية 

جراء املؤسسة املحامين وال على أاملؤهلة قانونا، غير أنه ال يشترط تقديم هذه الوكالة بالنسبة للمحامين املسجلين قانونا في نقابة 

 املعنية واألمر كذلك إذا كان املوقع قد أعذر شخصيا بتسديد الضرائب  املذكورة في الشكوى.

يجب أن يكون التظلم موقعا من طرف املعني نفسه إذا كان شخصيا طبيعيا أو من طرف املمثل القانوني  التوقيع:-1

والقوانين األساسية للشركات، غير أنه يمكن أن تكون الشكوى ممضية من الغير للشركات واملعنيين في النصوص التأسيسية 

 .325كالوكيل، شريطة تقديم وكالة رسمية للمصالح املعنية، قبل تقديم الشكوى باستثناء بعض الحاالت 

ماعيا جغير أنه واستثناءا يجوز للمكلفين الذين تفرض عليهم الضريبة  يجب أن تكون الشكوى فردية كأصل عام:-7

 .326وأعضاء شركات األشخاص الذين يعترضون على الضرائب املفروضة على الشركة أن يقدموا شكوى جماعية 

بالنسبة لكل محل خاضع للضريبة بمعنى أال تكون متعلقة بعدة أنشطة وتضم أنواع  يجب تقديم الشكوى منفردة:-1

 متعددة من الضرائب والرسوم.

 الشروط املوضوعية:-ب

لشكوى يختلف باختالف طبيعة املادة الضريبية لكن هناك جملة من الشروط البد أن تتضمنها أية شكوى في هذا إن موضوع ا

 الشأن، وإال تكون غير مقبولة وتتمثل فيما يلي:

                                                           

 من قانون اإلجراءات الجبائية. 22/0فهي خاضعة لحقوق الطابع وهذا وفقا ألحكام املادة  - 323

 .9113املتضمن قانون املالية لسنة  9113-09-21املؤرت في  2/09موجب القانون رقم من قانون اإلجراءات الجزائية املعدلة ب 27املادة  - 324

املحامون املسجلون في جدول نقابة املحامين، واملصفي عندما يدافع عن حقوق الشركة محل التصفية، عندما يودع طلب لفائدة املصغي  - 325

 اء التظلم.عليه وكذلك الشركاء في شركة التضامن، إذا كل شريك يمكنه إجر 

 ويعفي كذلك من هذا اإلجراء الزوجة التي تعيش مع زوجها تحت سقف واحد وال تمارس عمال تجاريا مستقال عن تجارة زوجها.

 من قانون اإلجراءات الجنائية. 22/0أنظر املادة  - 326
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 ذكر الضريبة املعترض عليها نوعها والسنة املعنية بالطلب -

ذر استظهار اإلنذار وفي الحالة التي ال تستوجب بيان رقم املادة من الجدول التي سجلت تحتها هذه الضريبة إن تع -

 الضريبة وضع الجدول ترفق الشكوى بوثيقة تثبت مبلغ االقتطاع أو الدفع.

تحديد موقع الخلل أو النقص )التقصير( من خالل إدراجه في إحدى الخانات التالية: إما ازدواج ضريبي، أو إما  -

 عدم تطبيق تدبير تشريعي، أو خطأ في الحساب.

 ن يبين بوضوح طلباته من خالل العناصر التي يطلب مراجعتها.أ -

يجب على املتظلم تحديد وسائل الدفاع، والحجج التي يستند عليها الطلب، ومن ثم عرض ملخص لوسائل  -

 واستنتاجات الطرق.

 اإلشارة إلى النصوص التي يتم طلبها أو االتفاقيات الدولية التي توفر له االمتياز أو الضمانة. -

من ق ا ج نص على وجوب توفر هذه البيانات في كل شكوى تحت طائلة البطالن، كونها  22غم أن املشرع  الجبائي في املادة ور 

من نفس القانون قرر باستثناء شرط عدم التوقيع على الشكوى، إمكانية تدارك  32/1بيانات جوهرية إال أنه بموجب نص املادة 

 بتصحيحها على مستوى الغرفة اإلدارية باملجلس القضائي.العيوب الشكلية املتعلقة بها وذلك 

فإذا استوفت الشكاية الشروط املطلوبة وقدمت في آجالها، فإن إدارة الضرائب تقوم بدراستها وتتخذ بشأنه قرار في حالة الرد 

وفي  برفض طلبات املعني، على الشكاوى املقدمة لالحتجاج، وقد ال ترد عليها واعتبر املشرع ذلك  السكوت بمثابة قرار ضمني

الحالتين إذا لم يرض ى املكلف بقرار املدير الوالئي له الحق طعن فيه مخيرا، إما اللجوء إلى لجان الطعن وإما مباشرة الدعوى 

 أمام القضاء و هو موضوع دراستنا في املطلب الثاني.

 املبحث الثاني: رد اإلدارة على التظلمات:

ة توجيه الشكوى و الشروط الواجب توافرها سوف نتابع اإلجراءات التي تسير عليها بعد وصولها إلى بعد تعرضنا لكيفي          

اإلدارة الجبائية و سنبين ذلك من خالل التطرق إلى كيفية التحقيق التي تقوم به اإلدارة التخاذ القرار في )املطلب األول(،و 

 وفي األخير طبيعة قرارات اإلدارة ولجان الطعن في )املطلب الثالث(. االختيارات القائمة أمام املكلف في )املطلب الثاني(

 املطلب األول: معالجة التظلمات

بعد التقديم النهائي للشكاوى والتي توجه إلى الجهة  املختصة، سواء كان املدير الوالئي للضرائب، رئيس مركز الضرائب           

مكان فرض الضريبة وهذا بعد إجراء عملية التحقيق فإنها تكون جاهزة للفصل فيها أو رئيس املركز الجواري للضرائب التابع له 

 .327من طرف الجهة املختصة 

 الفرع األول: التحقيق في الشكاية:

بعد تلقي اإلدارة الجبائية لشكاية املكلف بالضريبة وتسليمه وصل بعد تسجيل ذلك في سجل خاص تحال على املفتش           

ام بتأسيس الضريبة من أجل التحقيق فيها، ألنه يملك معلومات أكثر من غيره حول فرض الضريبة وهذا  املختص الذي ق

من ق ا ج، والتي تضيف أنه يمكن املفتش املكلف بالتحقيق أن يلجأ إلى رئيس املجلس الشعبي  21منصوص عليه في املادة 

من ق إ ج وإذا لم يقدم رأيه للمفتش  21/0يوم طبقا للمادة  07البلدي إلبداء رأيه في موضوع الشكوى خالل أجل ال يتعدى 

                                                           

 ع الضريبي.التنظيم الهيكلي لإلدارة  الضريبية ومنحها صالحيات الفصل في النزا 9111و  9112تعديل  - 327
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تحرير اقتراحاته دون انتظار وصول رأي رئيس البلدية وإذا رأى مفتش الضرائب أن الشكاية يشوبها عيب ال يمكن إصالحه يطلع 

عد فوات لك تقديم الشكاية باملدير الوالئي للضرائب بذلك يمكنه أن يرفض الشكاية مباشرة دون إحالتها على التحقيق ومثال ذ

 أما في غير ذلك من األحوال فإنه يتم التحقيق في الشكاية من جانبين: 328اآلجال القانونية لذلك 

 أوال: التحقيق في شكل الشكاية:

عندما يستقبل مفتش الضرائب الشكاية يقوم بتفحصها من الجانب الشكلي ، بالتأكد من ورود جميع الشروط التي جاءت بها 

ق إ ج املتعلقة بشكل ومضمون الشكاية والتي سبق التطرق إليها فيما سبق وكذا التأكيد من تقديمها في املواعيد  22ادة امل

 من ق إ ج. 20التأكد من توجيهها إلى السلطة املختصة بها حسب املادة  و من ق إ ج  29القانونية الواردة في املادة 

ضريبة ملف شكواه ناقصا فإن املفتش يبلغ املدير الوالئي للضرائب بذلك الذي يطلب من أما في الحالة التي يقدم فيها املكلف بال

 .329يوم اعتبارا من تاريخ استالمه للرسالة  21املشتكي إصالح العيب الوارد فيها بتكملة ملف الشكوى في أجل 

انونية أو كان هذا الجواب ناقصا ملدير وفي حالة عدم تلقي جواب من املكلف بالضريبة مقدم الشكوى في اآلجال الق          

الضرائب الوالئي ،يصدر قرار الرفض لعدم قبول الشكاية شكال ويبلغ املكلف بالضريبة الذي عليه الخيار بين الطعن في هذا 

كمة اإلدارية القرار أمام لجان الطعن اإلدارية أو أمام املحكمة اإلدارية، كما لإلدارة الجبائية عرض الشكاية مباشرة أمام املح

للنظر فيها دون عرضها للتحقيق. أما إذا كانت الشكاية مستوفاة لجميع الشروط الشكلية يؤشر املفتش على الطلب بعبارة "طلب 

 .330مقبول"

 ثانيا: التحقيق في موضوع الشكاية:

يقوم في لى الجانب املوضوعي و بعد تفحص مفتش الضرائب املكلف بالتحقيق في الشكاية في الجانب الشكلي لها ينتقل إ          

هذه املرحلة بالتحقيق من صحة املعلومات والوقائع الواردة في الشكوى وتفحص ودراسة الوسائل القانونية املعروضة من املكلف 

دعما إلدعاءاته وله في سبيل ذلك استدعاء املكلف للحصول منه على كل التوضيحات الضرورية املتعلقة بموضوع شكواه، كما 

االنتقال إلى عين املكان إلجراء التحقيقات الضرورية واالتصال باإلدارة العمومية والجماعات املحلية من أجل االطالع على له 

 . 331الوثائق التي يرى أنها تساعده في إجراءات التحقيق والوصول إلى أفضل النتائج 

حل في املوضوع يقوم بتحرير اقتراحاته التي يراها مناسبة ل بعد انتهاء املفتش من جمع املعلومات والقيام بجميع التحريات الالزمة

النزاع وذلك في شكل تقرير يرسله إلى اإلدارة الجبائية التي كلفته بإجراء التحقيق من أجل اتخاذ القرار املناسب في موضوع 

 الشكاية دون أن يكون هذا األخير ملزما بما توصل إليه رئيس املفتشية.

 

 ذ القرار بشأن الشكاية:الفرع الثاني: اتخا

                                                           

 .9112املتضمن قانون املالية لسنة  9111-09-91املؤرت  91-11من ق إ ج املعدلة بموجب القانون  21/9املادة  - 328

 أشهر للبث في الشكوى من طرف املسير الوالئي للضرائب من يوم استالم اإلدارة لجواب املكلف. 1في هذه الحالة يبدأ سريان أجل  - 329

 .01، ص9112اع الضريبي، مذكرة تخرج، املدرسة العليا للقضاء، تخصص قانون األعمال، لسنة رويبح عصام: النز  - 330

 .91عزيز أمزيان، املرجع السابق، ص  - 331
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بناءا على املعطيات املتوفرة لديه، يصدر املدير الوالئي قراره في املوضوع وهذا القرار يمكن أن يتضمن رفض كلي لطلبات           

 الشاكي أو تخفيض جزء أو كل  الضريبة محل النزاع.

وفقا لإلجراءات القانونية املعروضة من املفتش املختص فقبل اتخاذ القرار من طرف املدير الوالئي للضرائب فإنه يتعين عليه 

إقليميا بتقديم اقتراح كتابي في موضوع النزاع، يعرض هذا االقتراح  في بادئ األمر على رئيس مكتب املنازعات إلبداء رأيه كتابيا 

 .332نازعات على نفس الوثيقة التي يجب أن تقدم للمدير الوالئي بعد تأشيرها من طرف املدير الفرعي للم

ويصدر املدير الوالئي للضرائب قراره حول الشكايات املقدمة من املكلف بالضريبة إما بالرفض أو بالتخفيض وذلك في           

أشهر املوالية لتاريخ تقديمها سواء بالرفض أو القبول الجزئي إال أنه يمدد أجال البت في  1إطار اختصاصه في أجل ال يتعدى 

دج فإنه يجب األخذ  91.111.111ذا تعلق بأعمال تتجاوز فيها املبلغ اإلجمالي للحقوق و العقوبات إذا زاد عن الشكوى بشهرين إ

برأي موافقة اإلدارة املركزية، كما يقلص هذا األجل إلى شهرين بالنسبة للشكاوى املقدمة من طرف املكلفين الخاضعين لنظام 

 .333الضريبة الوحيدة 

 :أوال: حالة الرفض الكلي

يستوجب أن يكون الرفض مسببا ومعلال حتى يتمكن املشتكي من تقديم دفوعه، أن يعرض نزاعه على لجان  الطعن 

اإلدارية أو رفع دعواه أمام الغرفة اإلدارية باملجلس القضائي بحيث يجب أن تكون عبارات القرار واضحة ودقيقة ال تحتمل 

 التأويل.

 :ثانيا: حالة التخفيض الجزئي أو الكلي

ففي حالة التخفيض الجزئي أي قبول شكوى املكلف في شق ورفضها في الشق اآلخر فإنه يجوز للمكلف اللجوء إلى           

 العدالة بخصوص الشق املرفوض إن أراد ذلك.

إنه فأما إذا كان التخفيض كلي، فمعناه إعفاء املكلف من الضريبة املفروضة عليه إن لم يكن قد سددها فإذا تم التسديد 

يعوض املبلغ املسدد للمعنى إذا تعلق األمر بالضريبة على الدخل اإلجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، أما فيما عدا ذلك يتم 

 إجراء املقاصة.

ف قوفي كلتا الحالتين توجه نسخة من القرار الصادر عن املدير الوالئي لقابض الضرائب حتى يتخذ اإلجراءات الالزمة لو           

املتابعة سواء كليا أو في الجزء املخفض، وتبلغ قرارات املدير الوالئي للضرائب إلى املكلف شخصيا أو من ينوب عنه إلى العنوان 

املذكور في الشكوى وذلك بموجب رسالته موص ى عليها مع اإلشعار باالستالم، ويؤخذ هذا التاريخ كبداية لحساب اآلجال املمنوحة 

رارات املدير الوالئي سواء لدى لجان الطعن اإلدارية أو لدى املحاكم اإلدارية وهو ما سنتناوله في الفرع للمكلف  للطعن في ق

 املوالي.

 املطلب الثاني: االختيارات القائمة أمام املكلف بالضريبة:

                                                           

 .90عزيز أمزيان، املرجع السابق، ص  - 332

-09-21املؤرت في  12/09ب القانون من قانون اإلجراءات الجبائية املقدمة بموج 22/2من قانون الضرائب املباشرة، واملادة  221/1املادة  - 333

 .9113املتضمن قانون املالية لسنة  9112
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لقضائية  وتختص تخضع املنازعات الضريبية إلجراءات خاصة تتضمن تدخل لجان إدارية للطعن إحالة النزاع على الجهات ا

 هذه اللجان بدراسة الطعون املقدمة من املكلفين بالضريبة أو من اإلدارة على حد سواء.

فاملكلف بالضريبة بعد تبليغه قرار الرفض الكلي أو الجزئي أو سكوت اإلدارة بعدم الرد، له حق االختيار إما اللجوء إلى لجان 

قضائية املختصة خالل أربعة أشهر من يوم استالم القرار بالرفض أو انتهاء الطعن أو أن يرفع دعوى قضائية أمام الجهات ال

.             يحق للمشتكين أن يلجأ إلى لجان الطعن 334من ق إ ج  31أشهر في حالة عدم رد اإلدارة، وطبقا ألحكام املادة  1أجل 

سابها، وإما االستفادة من حق ناتج عن حكم للحصول إما على استدراك األخطاء املرتكبة في تأسيس وعاء الضريبة أو في ح

تشريعي أو تنظيمي وذلك في حالة نفاذ األجل املحدد قانونا للبث في الشكوى أو في حالة الرفض الكلي أو الجزئي للشكوى حتى 

 قبل انقضاء األجل القانوني للبت فيها.

أن يستعمل حقه هذا أو يتنازل عنه ويلجأ مباشرة إلى  إال أن اللجوء إلى هذه اللجان  جعله املشرع اختياريا يمكن          

السلطات القضائية الطعن في قرار املدير الوالئي للضرائب، غير أنه إذا اختار املكلف هذا املسلك ولجأ إلى القضاء مباشرة فإنه 

 .335ال يجوز له بعد ذلك الرجوع إلى اللجان السالفة الذكر

 ن أمام هذه اللجان وااللتزامات الواقعة في هذا الشأن.فالبد من التطرق إلى شروط قبول الطع

 الفرع األول: شروط قبول الطعن:

تخضع الطعون التي تقدم أمام لجان الطعن اإلدارية على مستوى الدائرة أو على مستوى الوالية أو على مستوى اللجنة املركزية 

 إلى شروط شكلية أو موضوعية نجملها فيما يلي:

 ق إ ج(. 3/2فع الطعن إلى اللجنة بعد إخطار املحكمة اإلدارية ). ال يمكن أن تر 0

 ق إ ج(. 31/1. يجب إرسال الطعون من طرف املكلفين بالضريبة إلى رئيس اللجنة )9

. أن يكون املكلف بالضريبة قد قدم شكوى وصدر قرار ال يرضيه، حسب كل حالة من طرف مدير املؤسسات الكبرى، 2

 ئب، ورئيس الجواري للضرائب، ورئيس مركز الضرائب.واملدير الوالئي للضرا

. يجب أن يكون اللجوء إلى لجان الطعن من طرف املكلف بالضريبة في أجل شهرين ابتداء من تاريخ قرار اإلدارة )يعتد 1

 بتاريخ التسجيل  في السجل املعد لذلك(.

ال يعلق الدفع ولكن الشاكي الذي رفع القضية إلى لجنة ومن آثار الطعن أمام اللجان بالنسبة للمكلف، فإن الطعن           

من الحقوق والعقوبات محل النزاع ،أما  % 91ق إ ج وذلك بان يسدد من جديد مبلغ  21الطعن االستفادة من أحكام املادة 

يجب  ، والذيعن الشروط املوضوعية فهي تختلف بحسب قيمة املبالغ  التي تم الطعن فيها والتي تختلف من لجنة إلى أخرى 

 مراعاتها من قبل املكلف الشاكي حتى ينظر في طعنه من طرف اللجنة املختصة وال تفوته اآلجال املقررة قانونا.

                                                           

من قانون اإلجراءات  31التغيير الجذري فيما يخص تشكيل لجان واختصاصاتها وحتى النصوص القانونية التي تحكمها ضدها كانت املادة  - 334

منه  31املباشرة والرسوم املماثلة، جمعت هذه النصوص في ق إ ج في املادة من قانون الضرائب  219-210-211الجبائية السابقة تحيل إلى املواد 

 تماشيا مع التنظيم الهيكلي الجديد إلدارة الضرائب.

 مكرر من ق إ ج وما يليها اختصاصاتها. 30لجنة الدائرة، لجنة الوالئية للطعن، اللجنة املركزية للطعن ولقد حددت املادة  - 335
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 الفرع الثاني: التزامات لجان الطعن اإلدارية:

ض د فر إذا كان املشرع قد رتب شروط على املكلف عند تقديمه لطعنه أمام هذه اللجان، فإن هذه األخيرة باملقابل ق

 عليها التزامات يجب عليها احترامها والتي تتمثل فيما يلي:

 ق إ ج.17إلتزام أعضاء اللجان وفي كل األحوال بالسر املنهي وفقا للمادة -0

. واملتعلقة بالضرائب 336أن تبدي لجان الطعن رأيا حول طلبات املكلفين بالضريبة )أي عدم الوقوف موقف سلبي( -9

اثلة والرسم على القيمة املضافة، وذلك بما يتضمن إما تصحيح األخطاء املرتكبة في الوعاء أو حساب املباشرة والرسوم املم

 ق إ ج(. 30/0الضريبة، وإما االستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي )املادة 

ء ي أجل أربعة أشهر ابتداتلتزم لجان الطعن بإبداء رأيها حول الطعون املدفوعة إليها بالقبول أو بالرفض، صراحة ف-2

من تاريخ تقديم الطعن إلى رئيس اللجنة، فإن لم تبد اللجنة رأيها في األجل املذكور أعاله، فإن سكوتها يعتبر رفضا ضمنيا للطعن 

ل أشهر ابتداء من تاريخ انقضاء األج 1وفي هذه الحالة يجوز للمكلف بالضريبة أن يرفع دعوى  إلى املحكمة اإلدارية في أجل 

 ق إ ج. 30/9املمنوح للجنة لكي يبت في الطعن املادة 

يجب أن تعلل اآلراء الصادرة عن هذه اللجان، كما يجب في حالة عدم املصادقة على تقرير اإلدارة أن تحدد مبلغ -1

اجتماع اللجنة  نتهاءالتخفيض أو اإلعفاء الذي قد منح للشاكي وتبلغ التخفيضات أو اإلعفاءات املقررة إلى املكلف بالضريبة إثر ا

من طرف الرئيس ويبلغ القرار املكلف بالضريبة في أجل شهر واحد حسب الحالة من طرف مدير املؤسسات الكبرى أو من طرف 

 ق ا ج (. 30/2املدير الوالئي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس الجواري للضرائب )املادة 

دير املؤسسات الكبرى أو املدير الوالئي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب أو عندما يعتبر رأي اللجنة غير مؤسس، فإن م

برفع  337رئيس املركز الجواري للضرائب يعلق تنفيذ هذا الرأي على أن يبلغ الشاكي بذلك وفي هذه الحالة تقوم هذه السلطات 

 ق ا ج(. 30/1ملادة طعن رأي اللجنة إلى املحكمة في غضون الشهر املوالي لتاريخ إصدار ذلك الرأي )ا

وتصدر هذه اللجان رأيها عن طريق التصويت بأغلبية األعضاء الحاضرين، ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي           

األصوات بعد أن يدلي كل عضو برأيه، كما يجب التوقع على آراء اللجان وتبليغها طبقا للقواعد العامة للجنتي الدائرة والوالية 

الوالئي للضرائب في أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ اختتام أشغال اللجنة، أما بالنسبة آلراء اللجنة املركزية تبلغ حسب إلى املدير 

الحالة إلى املدير الوالئي للضرائب املختص أو إلى مدير املؤسسات الكبرى في أجل عشرين من يوم ابتداء من تاريخ اختتام أشغال 

 ا ج(. مكرر ق  30اللجنة )املادة 

كما سبق ذكره للمكلف بالضريبة له الخيار إما اللجوء إلى لجان الطعن وإما أن يرفع دعوى قضائية أمام املحكمة 

 أشهر في حالة سكوت اإلدارة. 1اإلدارية خالل أربعة أشهر من يوم استالم القرار بالرفض أو انتهاء أجل 

 املطلب الثالث: طبيعة قرارات اإلدارة ولجان الطعن

                                                           

 رفض الضمني.مع مراعاة حالة ال - 336

 وذلك حسب الجهة املختصة بقيمة املبلغ املحددة قانونا. - 337
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 فرع األول: قرارات إدارة الضرائبال

إن األعمال التي تقوم بها اإلدارة الجبائية بداية من إعداد الوعاء الضريبي )حسابه وربطه( إلى التحصيل الكامل ملختلف           

تلف رض إلى مخالضرائب والرسوم، تعد قرارات إدارية يجوز الطعن فيها أمام الغرقة اإلدارية باملجلس القضائي، فالبد من التع

 .338الضرائب والرسوم كل على حدى، ألن طبيعة العمل تتحدد بطبيعة الضريبة محل النزاع

ففيما يخص قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة تعتبر القرارات الصادرة عن املدير الوالئي للضرائب بناءا على االحتجاجات 

بعد أخذ رأي لجان الطعن اإلدارية قرارات إدارية، وتعد كذلك قرارات إدارية  املقدمة له مباشرة من طرف املكلفين بالضريبة أو 

 ق إ ج.  27القرارات املتخذة بصفة تلقائية من طرف اإلدارة فيما يخص نقل الحصص طبقا للمادة 

ف على ذ بناءا على اعتراض املكلأما إذا تعلق األمر بإجراءات املتابعة والتحصيل فيعتبر قرار املدير الوالئي للضرائب املأخو           

 ق إج وما يليها قرارا إداريا. 072سند إجراء املتابعة أو على التحصيل القسري طبقا للمادة 

وفيما يخص قانون الرسم على رقم األعمال فيعتبر القرار املتخذ بشأن احتجاج املكلف سواء تضمن ذلك القرار رفضا كليا أو 

على الشكاوى املقدمة لالحتجاج على كل أو جزء من حصص املبالغ والحقوق املطالب بها بصدد  جزئيا وكذلك في حالة عدم الرد

 فرض الضريبة التلقائي تعتبر قرارات إدارية .

أما فيما يخص قانون الضرائب غير املباشرة وقانون التسجيل فإن سند التحصيل هي الوثيقة التي تشكل قرار إداريا قابل للطعن 

 . 339مة اإلداريةفيه أمام املحك

من خالل استعراضنا ملختلف النصوص السابقة الذكر نقول أن كل األعمال التي تقوم بها اإلدارة الجبائية والتي يترتب 

عليها أثرا قانونيا يمس بمراكز قانونية تعد قرارات إدارية بمفهوم التعريف الذي أورده األستاذ رشيد خلوفي والذي يعرف القرار 

ل قانوني صادر عن السلطة اإلدارية )أو شخص يمارس السلطة اإلدارية( بإرادتها املنفردة يؤثر على حقوق أو اإلداري أنه عم

 واجبات الغير دون موافقتهم.       

 الفرع الثاني: طبيعة اآلراء الصادرة عن لجان الطعن اإلدارية:

ها على طلبات ووثائق األطراف املتنازعة، وفي هذا اإلطار تقوم لجان الطعن بالفصل في الطعون املقدمة لها بعد اطالع          

تصدر عن لجان الطعن سواء املركزية أو على مستوى الوالية أو على مستوى الدائرة آراء مطابقة )والتي يجب أن تكون معللة( و 

ق الناجمة عن خطأ مرتكب في حفي هذه الحالة تصبح هذه اآلراء ملزمة إلدارة الضرائب و تبين عند اإلقتضاء مبلغ  التخفيضات 

 املكلف عن طريق االستفادة من حكم تشريعي ولم يتم تطبق ذلك عند التصفية.

وما يجدر اإلشارة إليه أن ما تبديه هذه اللجان من آراء ال يسمو إلى مرتبة القرار اإلداري، باعتبارها ليست جهة إدارية 

 وال تتمتع بالشخصية املعنوية وال بأهلية التقاض ي.

                                                           

 يعرف على أنه إفصاح اإلدارة عن إرادتها بقصد أحداث اثر قانوني، جائزا وممكنا وبباعث من املصلحة العامة.- 338

ة أو حصة املبالغ املطالب بها، يمكنه ان يقدم قانون الضرائب الغير مباشر )املكلف بالضريبة الذي ينازع في حصة املطالب 132/0املادة  - 339

 اعتراض خالل أربعة أشهر من استالم بتبليغ سند التحصيل  
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إضافة إلى ذلك على املدير الوالئي للضرائب  رفع الطعن ضد املكلف بالضريبية باعتباره هو املستفيد من قرار اللجنة وليس ضد 

حيث أن مجلس  الدولة استقر في وجاء في حيثياته:" 340 9112-10-01رأي اللجنة وهو ما أكده مجلس الدولة في قراره الصادر 

املرفوعة من طرف مدير الضرائب للطعن في قرار اللجنة الوالئية موجهة توجيها صحيحا ضد قراراته على اعتبار أن الدعوى 

املكلف بالضريبة كون أن لجنة  الطعن ال تتمتع بصفة التقاض ي وبالتالي ال يجوز مرافعتها بينما املكلف بالضريبة طرفا 

اللجنة محل الطعن مما يتعين معه إلغاء القرار  أساسيا في النزاع باعتباره هو الطاعن األصلي، وهو املستفيد  من قرار 

 ".املستأنف ملخالفته االجتهاد املذكور...

وفي هذا السياق لم يكن اجتهاد مجلس الدولة مستقر حول مدى قبول طعن املدير الوالئي ضد آراء اللجان فأصدار قرار           

 ي للضرائب من خالل حيثياته:الذي من خالله أقر طعن املدير الوالئ 341 9110-19-02بتاريخ 

من قانون الضرائب املباشرة والرسوم أن مدير الضرائب يمكن له رفع دعوى قضائية، حيث  901/4حيث أنه طبقا للمادة "

أن هذه املادة ال تمنع من إقامة هذا الطعن بالتالي فإن حق الطعن مضمون ملدير الضرائب للوالية مما يتعين معه إلغاء 

 ".نف ومن جديد قبول الدعوى شكالالقرار املستأ

وفي قرار الحق غير موقفه  وأكد أن املدير الوالئي للضرائب بصفته عضوا في اللجنة، يعد مصدرا للقرار وبالتالي ال يقبل الطعن 

 .342الصادر منه

 ويظهر  ذلك من خالل ورغم تناقض قرارات مجلس الدولة في هذه املسألة، إال أنه استقر اتجاهه على قبول طعن املدير الوالئي

 معلال في تسبيبه: 343 9117-10-03إصدار قراره بتاريخ 

حول الوجه املأخوذ من عدم صفة املدير لرفع الدعوى، بدعوى أن املدير ليس له الصفة في رفع دعوى ما دام "

ألنه هو الحامي لحقوق أنه قد شارك في قرار اللجنة لكن مدير الضرائب هو املمثل  القانوني إلدارة الضرائب وله مصلحة 

 ".الخزينة و املسؤول األول عن متابعة وتحصيل الضرائب والرسوم لصالح اإلدارة الجبائية...

من قانون الضرائب املباشرة املدير الوالئي للضرائب من تأجيل تنفيذ رأي لجنة الطعن إذا كان  210ولقد مكنت املادة           

حكام قانون الضرائب، شريطة إبالغ املعني )الطاعن( وهو ما قض ي به مجلس الدولة في هذا األخير يخالف صراحة حكما من أ

الذي قض ي بإلغاء قرار اللجنة الوالئية، بسبب عدم تعليل اللجنة لرأيها وهو ما يستشف من  9112-10-01قراره الصادر بتاريخ 

تنفيذها إلى غاية فصل القضاء في النزاع ،ولقد استحدثت  من ق إ ج التي تلزم اللجان بتعليل رأيها وإال يعلق 30/2خالل املادة 

 .345 0220بموجب قانون املالية لسنة   344لجان الطعن الدور اإللزامي ألعمالها في الضـرائب املباشرة 

 كما يمكن استنتاج الطابع اإللزامي لرأي هذه اللجان من العناصر التالية: 

                                                           

 )غير منشور(.  117722، القرار رقم 9112-10-01قرار مجلس  الدولة،  الغرفة الثانية،بتاريخ  - 340

 )غير منشور(.110291 ، القرار رقم9110-19-02قرار مجلس  الدولة،  الغرفة الثانية،بتاريخ  - 341

 )غير منشور(. 119111، القرار رقم 9119-10-93قرار مجلس  الدولة،  الغرفة الثانية، بتاريخ - 342

 )غير منشور(. 107972، القرار رقم 9117-10-03قرار مجلس  الدولة،  الغرفة الثانية، بتاريخ - 343

 سجيل.ال يثبت هذه اللجان في الضرائب الغير مباشرة أو حقوق الت - 344

 .0220-19-20املؤرت في  21-71املعدل بموجب القانون  - 345
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 خذ قرار موافقا لرأي اللجنة، ألنه يعتبر رأي مطابقا.إن املدير الوالئي  للضرائب يجب عليه أن يت -

إن املدير الوالئي للضرائب يجب عليه تبليغ قراراته املتخذة واملوافقة لرأي اللجنة إلى الخاضع للضريبة في مهلة  -

 شهر من استالم رأي اللجنة وبالتالي يجب أن يتخذ قراره في هذه املدة وإال اعتبر قراره مشوبا بعيب الشكل.

 خالصـة:

كخالصة لهذا البحث فإن الطعون املقدمة في النزاعات الضريبية سواء املتعلقة منها بمنازعات الوعاء أو التحصيل وهذا 

أمام الجهات اإلدارية )الهيئات اإلدارية ولجان الطعن( فقد جعل املشرع البعض منها وجوبية حتى يتمكن املكلف من منازعة 

اإلدارية، وذلك بتقديم شكاية أمام املدير الوالئي للضرائب والبعض األخر اختيارية حتى يتمكن  إدارة الضرائب أمام املحكمة

 املكلف من تسوية املنازعة دون اللجوء إلى القضاء وهذا تفاديا للمصاريف القضائية وربحا للوقت .

عجز في غالب األحيان  ويرجع ذلك إلى الدور الذي وإذا كانت الجهات اإلدارية تحل النزاعات في بعض  األحيان، إال أنها ت          

تلعبه إدارة الضرائب سواء في الحالة  التي  يكون التظلم إليها مباشرة أو يكون الطعن أمام  لجان تكون دائما عضوة فيها هذا 

عل ال الضريبي، مما يجمن جهة ومن جهة أخرى املستوى التأهيلي ألعضاء اللجان ال يرقى إلى املستوى  املطلوب وخاصة في املج

رأي ممثل إدارة الضرائب يهيمن على اللجنة األمر الذي ينجز عنه عدم إيجاد حل توقيفي للنزاعات املعروضة عليها وهو األمر 

الذي يجد املكلف من خالله مجبرا للجوء إلى الجهات القضائية قصد إيجاد حل للمنازعة القائمة مع إدارة الضرائب وهذا 

 يق القضائي.باختيار الطر 

  املراجع واملصادر
 القوانين:

 .9112املتضمن قانون املالية لسنة  9111-09-91املؤرت في  11/91القانون  -

 .9113املتضمن قانون املالية لسنة  9113-09-21املؤرت في  12/09القانون رقم  -

 القرارات القضائية:

 )غير منشور(. 119111، القرار رقم 9119-10-93قرار مجلس  الدولة،  الغرفة الثانية، بتاريخ -

 )غير منشور(.110291، القرار رقم 9110-19-02قرار مجلس  الدولة،  الغرفة الثانية،بتاريخ  -

 )غير منشور(. 101702، القرار رقم 9112-11-02قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانية،  بتاريخ  -

 )غير منشور(. 112273، قرار رقم 9112-12-01قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانية، بتاريخ  -

 )غير منشور(. 107972، القرار رقم 9117-10-03قرار مجلس  الدولة،  الغرفة الثانية، بتاريخ -

  )غير منشور(. 122997، قرار رقم 9112-11-02قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانية،  بتاريخ -

 )غير منشور(. 122212، القرار رقم 9112-12-00قرار مجلس  الدولة، الغرفة الثانية، بتاريخ -

 )غير منشور(. 117111، القرار رقم 9112-10-01قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانية، بتاريخ  -

 )غير منشور(. 117120، قرار رقم 9112-10-01قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانية، بتاريخ  -

 )غير منشور(.  117722، القرار رقم 9112-10-01قرار مجلس  الدولة،  الغرفة الثانية،بتاريخ  -

 املؤلفات:

 .9112عبد العزيز أمقران: املنازعات الضريبية، مجلة مجلس الدولة، عدد خاص، الجزائر، سنة  -

 .9117عزيز أمزيان، املنازعات الجبائية في التشريع الجزائري، دار الهدى، الجزائر،  -

.9112ج، املدرسة العليا للقضاء، تخصص قانون األعمال، لسنة رويبح عصام: النزاع الضريبي، مذكرة تخر  -  
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الطبيعة القانونية للرشكات الرياضة باملغرب عىل ضوء قانون الرتبية البدنية والرياضة 
90.03 

The legal nature of sports companies in Morocco in light of the Physical Education and Sports Law 30.09 
عبد املجيد كوزي:  الدكتور 

 أستاذ التعليم العايل مساعد كلية العلوم القانونية االقتصادية واالجتامعية بفاس
 

 ملخص املوضوع : 

هو تأمالت أولية في  21.12قانون التربية البدنية والرياضة باملغرب على ضوء للشركات الرياضة  ةالطبيعة القانوني املوضوع   

دد املشرع املغربي من خالل قانون التربية البدنية والرياضة شكلها في شركة للمساهمة،ومن تم معرفة الشركات الرياضية والتي ح

الطبيعة القانونية في مختلف أبعادها القانونية، من خالل التأطير القانوني لقانون التربية البدنية والرياضية مستلهمين من مؤتمر 

خاصة على مستوى التدبير  21.12عرفها الحقل الرياض ي ببالدنا قبل القانون  الصخيرات أرضية لتجاوز مختلف املعيقات التي

 والتسيير الرياضين.

كما استحضرنا من خالل القسم الثاني من املوضوع إشكالية الحكامة في تدبير الشأن الرياض ي ببالدنا والدور الكبير الذي يمكن 

تبارها التقليدي والتسيير الحديث في املجال الرياض ي املبني على الحكامة باعأن تلعبه شركات املساهمة في تذويب الهوة بين التسيير 

مطلبا مجتمعيا ملحا للنهوض الفعلي بالقطاع الرياض ي ببالدنا، وخلصنا لكون التطبيق العملي للشركات الرياضية ما زال يراوح 

قانون التربية البدنية والرياضة لتجويد املشهد  مكانة بالنظر ملجموعة من العراقيل التي تحول دون نجاح املشروع الذي حدده

 الرياض ي والرقي به نحو االحتراف الحقيقي املنشود.

 

Abstract 

       The  law 30.09 of sports companies in Morocco  is a preliminary reflection on sports companies, which the 

Moroccan legislator defined through the Physical Education and Sports Law as a joint-stock company,  then framing 

the physical education and Sports law in its various dimensions and perspectives relying on the Skhirat Conference 

as a background for overcoming the various obstacles that the sports field in Morocco  knew ,before Law 30.09, at 

the level of sports management and management. 

We also invoked, through the second part of the topic, the problem of governance in managing sports in Morocco 

and the great role that joint stock companies can play in bridging the gap between traditional management and 

modern management in this field based on governance as an urgent societal demand for the actual advancement of 

the sports sector. 

  we concluded that the implementation of this project face a set of difficulties  that prevent the advancement 

towards the desired real professionalism. 
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 مقدمة 

عرف النشاط الرياض ي عبر العصور تطورا مستمرا وصل حد اعتبار األنشطة الرياضية اليوم آلية صناعية في حد ذاتها،       

وأصبحنا نتحدث اليوم عن صناعة األبطال واإلعداد القبلي للوصول لألهداف املتوخاة من هذه الصناعة في مداها البعيد دوليا، 

هة الوسائل املعتمدة في تحقيقها، وذلك باستعمال وسائل احتيالية كالتالعب باملباريات واللقاءات بغض النظر عن شرعية ونزا

، بل أصبح األنشطة الرياضية في بعدها 346الرياضية أحيانا، وأحيانا أخرى تحضير واستعمال آليات محظورة دوليا كاملنشطات

 ر الثروة وفضاء لتحقيق الكسب املالي  .االحترافي بما فيها تلك الخارجة عن القانون مصدرا من مصاد

فالرياضة في بعدها العام اليوم وسيلة جماهيرية مؤثرة في الرأي العام الوطني والدولي، بل أضحت مجاال خصبا لتصريف       

في وفضاء للتعاون الدولي في املجال الرياض ي كذلك، حيث انخرطت جل الدول 347مجموعة من الرسائل السياسية واالجتماعية

 املجال الرياض ي من أجل تنظيمه حتى ال يحيد عن املسار املحدد له قانونا وممارسة.

وذلك من خالل إحداث لجنة أوملبية يعهد لها بتنظيم وتأطير القطاع الرياض ي وفق أهداف عامة وأخرى خاصة حددتها         

ين التسامح والقبول باآلخر والعيش املشترك دون تمييز ب اللجنة األوملبية الدولية لتحقيق السلم والسالم الدوليين ونشر ثقافة

 .348الدول والشعوب 

واملغرب بدوره لم يحد عن هذا التوجه العالمي وانخرط منذ زمن بعيد في تقنين املمارسة الرياضية مالءمة مع املنظومة       

ة د من املنشئات الرياضية باعتبارها الفضاءات املمكن، من خالل إحداث العدياألوملبية وقوانينها األساسية املتعارف عليها عامليا

لألنشطة الرياضية بمختلف أنواعها وأشكالها، وتنظيم املجاالت الرياضية وفق القوانين املؤطرة لكل نشاط رياض ي بشكل منفرد 

ع راية املغرب الدولية ورفعلى املستويين التنظيمي والتدبيري لتطوير املنافسة الرياضية من جهة واالستعداد الجيد للملتقيات 

 وإشعاعه من جهة أخرى.

عانت الرياضة الوطنية ردحا من الزمن جملة من الصعوبات والنقائص شكلت عائقا ملسلسل تعزيز الديمقراطية لقد       

ذا املجال ه والتنمية االجتماعية والبشرية، وباملوازاة مع ذلك فقد بدت النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في

غير كافية أو غير دقيقة بالنسبة لتنظيم وتسيير الشأن الرياض ي الذي أصبح في الوقت الراهن خاضعا للعوملة وفي تطور سريع، 

مما يقتض ي إعادة النظر في اإلطار القانوني املنظم للرياضة، والتي تتجسد في إعداد هذا القانون الذي يرمي إلى جعل الرياضة 

 . 349النموذج االجتماعي املغربي وعامال إلشعاع املغرب على املستوى العالمي ركيزة من ركائز 

                                                           

املعدل للقانون  2192،دخل حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية عدد 9.90.791، و املرسوم رقم 22.09قانون محاربة املنشطات في املغرب  

  346 املتعلق بمكافحة املنشطات في املجال الرياض ي 22.09

وأناشيد تحمل مطالب سياسية واجتماعية وتضامنية تفوق في قوتها ومضامينها تلك التي تحملها األحزاب والنقابات، عبر مناشير  ترديد شعارات 

  347جماهيرية "تيفو" تفاعلية يكون أبطالها الجماهير الرياضية

 :  اللجنة األوملبية الدولية 0  

األوملبية الحديثة التي تعقد في الصيف والشتاء مرة كل أربع سنوات،وكانت أول دورة لأللعاب  تقوم اللجنة األوملبية الدولية بتنظيم األلعاب       

.ويتجلى دورها في تنسيق وتنظيم 0291، وكانت أول دورة شتوية في شاموني بفرنسا سنة 0321األوملبية الصيفية عقدت في أثينا في اليونان سنة 

أكد من النهوض بها عبر االتصال والتنسيق مع املؤسسات الوطنية والدولية واتخاذ اإلجراءات الكفيلة وتطوير األلعاب واملسابقات الرياضية و الت

ختلفة ملبتقوية وحدة الحركة األوملبية وتحقيق مبدأ الرياضة في خدمة اإلنسانية وكذلك التنسيق مع الهيئات املعنية العامة والخاصة والسلطات ا

فاللجنة األوملبية تجسد قيمها النبيلة متمثلة في قيم مجتمعية من خالل تطوير الوعي الجماعي  بية وتحقيق السالم..وحماية حقوق أعضاء الحركة األومل

مجتمع  فيوالروح الرياضية و التعاون وتنمية  القدرات الذاتية والجماعية وقيم ذات الصلة بالعيش املشترك وإشاعة قيم الوطنية واملواطنة الحقة 

 .مع اآلخر، وكذا احترام القوانين املؤطرة ملختلف األنشطة الرياضية متضامن ومتسامح

 12/21( بتنفيذ القانون رقم 9101غشت  91) 0120رمضان  02صادر في  0.01.071ظهير شريف رقم  21.12ديباجة قانون التربية البدنية والرياضة  

  349( 9101أكتوبر  97) 0120ذو القعدة  7337املتعلق بالتربية البدنية والرياضة، صادر بالجريدة الرسمية عدد 
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حيث أولت الدولة املغربية في شخص والوزارة مكلفة بقطاع الشباب والرياضة، االهتمام األولي بالقوانين املؤطرة لألنشطة        

، بها الجمعيات الرياضية املحترفة على الصعيد الدولي الرياضة في شكلها املبني على الهواية بعيدا عن الشكل الذي تدار وتسير 

حيث نسجل غياب تصور تشريعي واضح للسياسات العمومية في املجال الرياض ي وخلو  الدساتير املغربية السابقة تاريخ إحداث 

واطنين، بل بقي ، من أية إشارة للرياضة كحق من حقوق امل0221إلى غاية دستور  0219أول دستور للمملكة املغربية سنة  

املغرب  يستلهم قواعده األساس في مجاالت التأطير والتنظيم الرياض ي من القانون الرياض ي الفرنس ي منذ زمن بعيد وبذلك سار  

 .350التشريع املغربي على شاكلة نظيره الفرنس ي في نفس التوجه الرامي تغييب وعدم دسترة الرياضة في وثيقتهما الدسورية

 91الفصل سجل املغرب قفزة نوعية بل تاريخية من خالل إقراره للرياضة ألول مرة، حيث نجد  9100351ر ومع دستو          

دعم السلطات 
ُ
يحدث عن مساهمة السلطات العمومية في النهوض بالرياضة، وعن دمقرطة األجهزة الرياضية، إذ جاء فيه : "ت

 ي والبحث العلمي والفني والنهوض بالرياضة، كما تسعى إلى تطوير تلكالعمومية، بالوسائل املالئمة، تنمية اإلبداع الثقافي والفن

 القطاعات وتنظيمها بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية ومهنية مضبوطة".

اعتبر التربية البدنية من حقوق املواطنين، إذ نص على أن الدولة  20وفي نفس السياق نجد املشرع الدستوري في الفصل         

العمومية والجماعات الترابية مطالبة بالعمل على تعبئة كل الوسائل املتاحة لتيسير استفادة املواطنين واملواطنات،  واملؤسسات

على قدم املساواة، من مجموعة من الحقوق، ضمنها "حق االستفادة من التربية البدنية والفنية "، وفي نفس املنحى الدستوري 

منه التأكيد على السلطات العمومية في اتخاذ التدابير املالئمة  22يستشف من  الفصل  التأطيري والتنظيمي للرياضة الوطنية

لتحقيق تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجي والفن والرياضة واألنشطة الترفيهية مع توفير الظروف املواتية لتتفتق 

 طاقاتهم الخالقة واإلبداعية في كل هذه املجاالت.

املغرب من خالل ترسانته القانونية بات يطمح جاهدا ملواكبة التحوالت التي عرفتها الرياضة الدولية على مستوى ف          

الكبرى عبر  352التشريع الرياض ي والقانون الدولي للرياضة املعاصرة، بحكم ارتباطها باملؤسسات التجارية واملالية واإلعالمية

 العالم.

يث املمارسة الرياضية، ذهب املشرع الوطني صوب مواكبة التحوالت العاملية الرامية للذهاب وتأسيسا على مشاريع تحد        

نحو االحتراف الرياض ي وتجاوز املمارسات التقليدية زمن الهواية بمنطلقات وأسس صلبة واملض ي قدما نحو االقتصاد الرياض ي 

الل التوجه نحو خلق الشركات الرياضية وفتح املجال لالستثمار املدر للدخل واملساهم في التنمية الشاملة للدولة املغربية من خ

 الوطني والدولي في املجال الرياض ي .

حيث عمل املشرع املغربي على تنظيم مختلف العالقات التعاقدية الرياضية، منذ العشرية األخيرة من القرن املاض ي          

 32.11353من خالل قانون  0231رة القدم في نهائيات كأس العالم لسنة مباشرة بعد الظهور املشرف للمنتخب الوطني املغربي لك

املتعلق بالتربية البدنية والرياضة، غير أنه بالنظر لعدم إحاطته بكل الجوانب الخاصة املتعلقة بالعالقة التعاقدية  0232سنة 

بي يتدخل من أجل إظهار وعي قانوني الرياضية والتي كانت موضوع نزاع بين مختلف الفرقاء الرياضيين، جعل املشرع املغر 

، وإعطاء حركية قوية 9101لسنة  12/21354يستجيب ويساير التطور الحاصل في هذا املجال، وذلك من خالل إصدار القانون 

في املجال االقتصادي والتنموي، مما عجل بالعديد من محاوالت للتقنين القانوني أمام التحديات التي تعرفها الرياضة في مختلف 

                                                           

  9109.350منصف اليازغي ،دسترة الرياضة  ودور الفاعل السياس ي في التنزيل ، مقال منشور بسلسلة قانون الرياضة العدد األول  

 ( 9100يوليو92)0129من شعبان  92صادر في  0-00-20، ظهير شريف رقم 7211، صدر بالجريدة الرسمية عدد  9100دستور  0  

  352منصف اليازغي، مرجع سابق 

املتعلق بالتربية البدنية والرياضة. الجريدة الرسمية  11.32(بتنفيذ القانون رقم 0232ماي 02) 0112شوال  02صادر في  033.029ظهير شريف رقم  

  312.353الصفحة  02/12/0232بتاريخ  1112عدد 

املتعلق بالتربية البدنية والرياضة، صادر  12/21(بتنفيذ القانون رقم  9101غشت  91) 0120رمضان  02صادر في  0.01.071ظهير شريف رقم  

  354( 9101أكتوبر  97) 0120ذو القعدة  7337بالجريدة الرسمية عدد 
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املجاالت السابقة الذكر، وذلك لضبط جل االختالالت التي كانت تشوب العالقة التعاقدية بين النادي أو الجمعية الرياضية 

والالعب املتعاقد معه، بل أكثر من ذلك نجد الوزارة الوصية على قطاع الرياضة عملت هي األخرى على مواكبة وضبط العالقة 

غاية في األهمية، والقاض ي بسن العقود الرياضية النموذجية والتي تربط بين  355ضة لقرارمن خالل إصدار وزير الشباب والريا

 . 356الجمعية الرياضية أو الشركة الرياضية والرياض ي املحترف

ولعل التوجه الحالي نحو الشركة الرياضية في اعتقادنا يروم نحو تحصين األلعاب الرياضية وتوجيهها نحو االحتراف الرياض ي،      

لى أساس التخطيط والتدبير العقالني ملالية الجمعيات الرياضية التي أصبحت فضاء للمال واألعمال ومجاال لتحقيق األرباح ع

املالية إلى جانب املنافسة وتحقيق االنجازات والشهرة الرياضية، هذا دون التخلي عن باقي األنشطة الرياضية التي لم يشملها 

بقانون، والتي بقيت خاضعة لنظام الهواية واملؤطر هو اآلخر بقانون تأسيس الجمعيات واملنصوص  نظام االحتراف الرياض ي املؤطر 

 .357عليه في ظهير الحريات العامة

، له راهنية على 12/21358ومن تم بات موضوع الشركات الرياضية التي تبناه املشرع املغربي انطالقا من القانون اإلطار      

وجدة علمية وقانونية، حيث أعاد من خالل مجموعة من املراسيم والقرارات والقوانين بغية تنظيم  املستويين الوطني والدولي،

الجمعيات الرياضية وأعطى لها صالحية تأسيس شركات رياضية، مما خلق دينامية كبرى في تحديث الترسانة القانونية الوطنية 

 كن على نطاق واسع .ومواكبتها للمستجدات العاملية في املجال الرياض ي ولو لم ت

فكيف عالج املشرع املغربي هذا التحول االستراتيجي للجمعيات الرياضية من الهواية إلى  االحتراف و التي أصبحت اليوم ملزمة     

؟ وملاذا اختار املشرع شركة املساهمة تحديدا  21.12لتصبح شركات رياضية وماهية طبيعتها القانونية انطالقا من القانون 

    ق مشروع االحتراف الرياض ي في املغرب كآلية للتدبير والتسيير؟لتطبي

واإلجابة عن اإلشكالية التي يطرحها،  21.12املتعلق بالشركات الرياضية انطالقا من القانون اإلطار  فدراسة وتحليل هذا املوضوع

ملبحث الثاني ت التجارية الرياضية باملغرب و اسوف نتناوله في مبحثين أساسيين، األول يتعلق بالطبيعة القانونية لتأسيس الشركا

سوف نخصصه الكيفية التي اعتمدها املشرع املغربي من خالل شركة املساهمة بشكل حصري دون سواها من الشركات حتى 

 .12/21تتماش ى مع الشأن الرياض ي كما حدده القانون 

 

 املبحث األول : الطبيعة القانونية للشركة الرياضية باملغرب

الذي حدد انطالقا من ديباجته األهداف العامة والخاصة من هذا التأسيس والرامية إلى التوفيق  12/21عالقة بالقانون       

بين النظام القانوني للرياضة املغربية مع املستجدات التي تشهدها الساحة الدولية في املجال الرياض ي من تحوالت، بغية عصرنة 

لدخول فاعلين جدد مشبعين بروح املقاولة والراغبين في االستثمار في املجال الرياض ي الذي أصبح املشهد الرياض ي، وفتح املجال 

 فضاء عامليا في مجاالت املال واألعمال والتداول املالي عبر البورصات املالية عبر املعمور.

التي نخرت جسم الرياضة الوطنية فالقانون رياض ي أفض ى لوضع تصور خاص بناء على مجموعة من التراكمات امليدانية و       

ومن بينها النصوص التشريعية والتنظيمية التي أصبحت متجاوزة مع األلفية الثالثة، نحو مفهوم جديد لالحتراف وتقنين املمارسة 

ر إقناعا ألكثمن الدور االجتماعي واالقتصادي للرياضة الذي وإن بدا بديهيا، فإنه االرياضية من الهواية إلى االحتراف، انطالقا " 

                                                           

  355(  9101أبريل  92) 0122رجب  02الصادر في  0932.01قرار رقم  

ض املنازعات، بحث لنيل شهادة املاستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية يونس الكدي، خصوصية العقد الرياض ي، ماستر الوسائل البديلة لف 

  356. 9102/9103السنة الجامعية  9االقتصادية واالجتماعية فاس ، الصفحة  

الرسمية  عدد  يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات، الجريجة 0273نونبر  07صادر في  0.73.221ظهير الحريات العامة باملغرب ظهير شريف رقم  

  9312.357ص  0273نونبر  92مكرر بتاريخ  9111

، دور السياسة الجنائية في تحقيق األمر الرياض ي،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص مركز الدراسات في العلوم القانونية محمد العلمي  

  9191/9190358ية ، السنة الجامع2والسياسية، مختبر البحث، القانون والفلسفة واملجتمع، ص: 
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لتدخل الدولة في هذا القطاع، فإن التربية البدنية وممارسة األنشطة الرياضية تدخل في إطار الصالح العام وتنميتهما تشكل 

 مهمة من مهام املرفق العام التي ينبغي على الدولة مع األشخاص اآلخرين الخاضعين للقانون العام أو للقانون الخاص القيام بها

 ي مسلسل بناء مجتمع ديمقراطي حداثي .  " بل لبنة ف

ولعل التوجه الحالي نحو الشركات الرياضية غايته تحصين املمارسة الرياضية وتوجيهها نحو االحتراف دون التفريط في باقي       

لذات ا قائم ااألنواع الرياضية األخرى التي تبقى خاضعة لنظام الهواية، فالرياضة اليوم تجاوزت مفهوم الهواية لتصبح علم

مرتبط بالتخطيط العلمي املبني على النتائج، والتدبير الجيد، وأيضا فضاء للمال واألعمال لتحقيق األرباح املالية إلى جانب 

 املنافسة الرياضية وتحقيق االنجازات الشهرة الرياضية التي تفوق أحيانا شهرة رؤساء دول كبرى.

لرياضية من خالل سياسة عمومية بإستراتيجية واضحة املعالم، حيث تقوم فالدولة أصبحت مسؤولة عن تنمية الحركة ا

بتأطيرها ومراقبتها، يساهم األشخاص الذاتيون واألشخاص املعنويون الخاضعون للقانون العام أو للقانون الخاص ، بما يقومون 

مارسة األنشطة الرياضية وتدعيم وسائل به من أعمال ويتخذونه من مبادرات، في تنمية الحركة الرياضية والبنيات التحتية مل

الدولة وتطبيق التوجيهات الوطنية في مجال التربية البدنية والرياضة، وبالتالي ال بد من تقنين للظاهرة وتأطيرها بمجموعة من 

ر للتربية اإلطاالقواعد القانونية للشركات الرياضية على مستوى النظام القانوني للشركات الرياضية كما هو محدد في القانون 

 الطبيعة القانونية لتأسيس شركة املساهمة  الرياضيةالبدنية والرياضة  والقانون املؤطر لشركة املساهمة ) املطلب األول ( ثم 

 ) املطلب الثاني (  .

  املطلب األول : القواعد القانونية املؤطرة الرياضية باملغرب ولشركة املساهمة 

املؤطر واملنظم للتربية البدنية والرياضة في املغرب، أن يحدد ماهية  12/21انطالقا من هذا القانون  حاول املشرع املغربي       

جعل الرياضة ركيزة من ركائز النموذج الطبيعة القانونية انطالقا من الباب التمهيدي من القانون، حين اعتبرها املشرع " 

أن يقدم مجموعة من التعاريف املؤطرة للعالقة  ، كما حاول 359ى العالمي"االجتماعي املغربي وعامال إلشعاع املغرب على املستو 

بين الجمعية الرياضية أو الشركة الرياضية وبين رياض ي قصد إبرام عقد يضبط العالقة بين مختلف أطراف العقد الرياض ي 

من القانون  07ة البدنية في املادة ، بل عمل املشرع املغربي من خالل قانون التربي360من القانون   01وفق شروط حددتها املادة 

في املائة من عدد املحترفين املجازين لديها البالغين سن الرشد القانوني، أو  71وجوبا أن تصبح كل جمعية رياضية تتوفر على 

أجوره ، أو يتجاوز معدل كثلة 361يحقق للجمعية خالل ثالثة مواسم رياضية  متتالية، وبمعدل يفوق املبلغ املحدد بنص تنظيمي

                                                           

  359املنظم للتربية البدنية والرياضة  12/21ديباجة القانون  

ية جيجب على الجمعية الرياضية أن تبرم عقود شغل مع الرياضيين املحترفين واألطر الرياضية املحترفة تسمى "عقودا رياضية" ، وفق عقود نموذ 9

 وخصائص كل نشاط رياض ي .تحددها اإلدارة حسب خصائص الرياضيين أو األطر الرياضية 

سنة كاملة ، شريطة الحصول على إذن من  03سنة و 07يرخص للجمعيات الرياضية بإبرام عقود رياضية مع الرياضيين الذين يتراوح عمرهم بين 

 .أوليائهم واإلدالء بما يثبت استعدادهم الصحي

املتعلق بمدونة الشغل ، ماعدا  17-22األطر الرياضية إلى أحكام القانون رقم  تخضع العقود الرياضية املبرمة بين الجمعية الرياضية والرياضيين  أو 

  االستثناءات اآلتية:

وقيع ت يكون العقد الرياض ي عقدا محدد املدة يبرم ملدة دنيا تبتدئ من تاريخ دخوله حيز التنفيذ إلى حين نهاية املوسم الرياض ي الذي تم خالله  -

 ت ؛العقد وملدة أقصاها خمس سنوا

يجب على األطراف املتعاقدة التقيد بمدة العقد الرياض ي ما لم يتم االتفاق بينهم على فسخه مبكرا أو ما لم يتم فسخه من جانب واحد  -  

 لألسباب التي تحددها الجامعة الدولية املعنية ؛

 نفس الفترة.ال يجوز للرياض ي )ة( أو اإلطار الرياض ي )ة( أن يوقع أكثر من عقد رياض ي واحد عن  - -

يجب الترخيص لألطراف املتعاقدة باالنضمام إلى أي نظام للتغطية الصحية واالجتماعية يرونه مناسبا لضمان مستقبل يحقق العيش الكريم  - 

  360لالعب )ة( أو الرياض ي املحترف )ة(.

  361بة للفرق االحترافية بالقسمين األول والثاني ماليين درهم كحد أدنى بالنس 2بالنسبة للجامعة امللكية املغربية لكرة القدم حددته في  
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خالل ثالثة مواسيم رياضية متتالية، مبلغا يحدد هو اآلخر بنص تنظيمي خاص، وحتى يتسنى للشركة الرياضية تدبير وتسيير 

الفرع الرياض ي موضوع االحتراف الرياض ي فالشركة الرياضية ملزمة أن تبقى شريكة في الجمعية الرياضية ألجل ضمان تسيير 

 روط االحتراف الرياض ي كما هو مبين في القانون  .الفرع الرياض ي الذي تتوفر فيه ش

التي يتكون رأسمالها وجوبا من أسهم أسمية 362املتعلق بشركة املساهمة 02/27تخضع هذه الشركة الرياضية للقانون       

عن عقد يلزم في املائة من حقوق التصويت،  فالشركة الرياضية عبارة  21في املائة على األقل و  21تمتلك الجمعة الرياضية 

شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على املساهمة في نشاط رياض ي مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف 

 اقتسام األرباح التي قد تنتج أو تتحقق أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة.

األساسية للشركات التي تحدثها الجمعيات الرياضية حيث ألزم املشرع من خالل القانون مصادقة اإلدارة على األنظمة       

تكتفي الشركات باالنضمام إليه، وهكذا نجد املشرع املغربي قد أخضع قانون الشركات الرياضية ملقتضيات أحكام القانون املدني 

  في شقه العام من جهة ولقانون شركات املساهمة من جهة أخرى لتحقيق مزيد من الضمانات القانونية.

إذا كانت الشركات املدنية تحدد بموجب غرضها تمارس أعماال تكتسب صفة التاجر حسب ما ورد في املادة السادسة  وما         

، فإن الشركات التجارية فتصنف بحسب شكلها،  فشكل الشركة هو املحدد بل هو العنصر املؤسس 363بعدها من مدونة التجارة

أكد على أن شركة املساهمة هي شركة تجارية حسب  02/27ملغربي من خالل القانون في الشركات التجارية، حيث نجد املشرع ا

شكلها بغض النظر عن غرضها، وبالتالي خضوعها للقانون التجاري في ممارستها، ومن تبعات شركة املساهمة في املجال الرياض ي 

، لعلة أن شركة املساهمة 364حد أطرافها غير تاجرأيضا، أن املنازعات التي قد تطرحها  تحال على املحاكم التجارية وإن كان أ

 التي تأخد بعين االعتبار الشخص ي. 365على نقيض شركة التضامن

ذلك أن شركة املساهمة تتبنى االعتبار املالي فهي من شركة األموال، شركة محدودة املسؤولية حيث أن شركاء الشركة       

يمتلكون من من أسهم، وهذا ما يسمى في القانون التجاري بتخصيص الذمة  املساهمين، ال يلتزمون إال في حدود ما قدموا أو 

ألف درهم وفي عدد ال يقل عن  211املالية في شركة املساهمة، حيث حدد املشرع لشركة املساهمة حد أدنى لتأسيسها وهو 

املغربي سقفا محددا للحد خمس مساهمين،عكس املشرع الفرنس ي الذي حدده في سبع مساهمين كحد أدنى، ولم يحدد املشرع 

ألف مساهم، ومن املمكن أن تصل 711األقص ى، حيث نجد العديد من الشركات العاملية األمريكية واليابانية تحديدا أزيد من 

 ملليون مساهم على أساس أن تكون مدمجة في البورصة.

ها في السجل التجاري، فميالد شركة املساهمة كذلك فإن شركة املساهمة  ال تمتلك شخصيتها االعتبارية إال بعد قيد          

مرهون بالقيد في السجل التجاري لزوما، فإلى جانب قانون االلتزامات والعقود من خالل الفصول املؤطر للشركة والتي حددها 

، فلشركة 02/27366والتي تحكمها قبل القيد في السجل التجاري، طبقا للمادة الثامنة من القانون  0120إلى  239في الفصول 

املساهمة لوحدها من لها الحق في إصدار سندات رأسمال قابلة للتداول عبر األسهم التجارية، إذ ال يمكن تسييرها إال عبر جهاز 

                                                           

( 0221أغسطس  21) 0102من ربيع اآلخر  01بتاريخ  0-21-091املتعلق بشركات املساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  02-27القانون رقم   

  362 ، كما وقع تغييره وتتميمه ، ولألحكام الخاصة املنصوص عليها في هذا القانون 

  9032363(،ص: 0221أكتوبر 2)  0102بتاريخ جمادي األولى  1103، الجريدة الرسمية عدد 07.27نة التجارة : القانون رقم مدو  

  364فإن املحكمة التجارية هي املعنية باملوضوع 02/22حتى في حالة الدفع بصعوبة املقاولة طبقا للقانون  

ث يكون كل شريك فيها مسؤوال مسؤولية تضامنية في جميع أمواله عن ديون الشركة، شركة التضامن : هي النموذج األمثل لشركات األشخاص حي 

الجريدة  0.22.12، ظهير شريف رقم 7.21كما يكتسب كل شريك فيها صفة التاجر، لم يعرفها املشرع املغربي فقط تحدث عن خصائصها في القانون 

  365.  0173(، ص 0222) فاتح ماي  0102ذي الحجة  92بتاريخ  1123الرسمية عدد 

من أجل تداول شركات املساهمة  17/91مادة وقد وقع تعديله ثالثة مرات ، حيث عدلت من خالل القانون  111يتضمن أزيد من  02/27القانون  

لبورصة ملدرجة في ااملتعلق باالكتتاب املفتوح لشركة املساهمة والذي يجيز القانون للشركات ذات االكتتاب املفتوح ا 02/91عن بعد، وقباللقانون 

  366باملتعلق الشخصية االعتبارية لشركة املساهمة 09/23بتعيين مراقبين مستقلين، والتعديل الذي سبقه يتعلق بالقانون 
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تداولي كمجلس لإلدارة بمعنى ليس بها مسير منفرد بل مجلس إداري للتسيير، على األقل ثالثة مسيرين من بينهم الرئيس ويسمى 

 ارة، ويمكن لرئيس مجلس اإلدارة أن يصبح مديرا عاما للشركة.رئيسا ملجلس اإلد

فالقرار داخل مجلس اإلدارة يخضع لسلطة األغلبية على األقلية وفي حالة تساوي األعضاء يرجح رأي الرئيس، فشركة املساهمة 

تي لك ذات االكتتاب املفتوح واليسودها مبدأ قاعدة األغلبية العددية، حيث أولى املشرع املغربي عناية كبيرة برأسمال خاصة ت

 دراهم للسهم الواحد كحد أدنى . 01ماليين درهم كحد أدنى،بقيمة مالية للسهم ال تقل عن  2حدد لها 

 الطبيعة القانونية لتأسيس شركة املساهمة  الرياضية باملغرب  املطلب الثاني  : 

ضرورة ربط وضبط العالقة بين الجمعية الرياضية التي تخلت  الذي أكد في بابه التمهيدي على 12/21بالرجوع للقانون        

عن نظام الهواية نحو االحتراف، وبين رياض ي بصفته محترفا لدى الجمعية الرياضية أو مؤطرا لتك الجمعية الرياضية، أو منظما 

نية الرياض ي، وكل مؤسسة تكوي ملنافسة رياضية أو تظاهرة رياضية، أو تلك العالقة امللزمة مع جامعة رياضية لها نفس النشاط

سنة من الحصول على تكوين رياض ي من جهة  09تابعة لجامعة أو عصبة أو جمعية رياضية تمكن رياضيين ال يقل عمرهم عن 

 تنظم تلك العالقة. 367وعلى تعليم مدرس ي عام أو تكوين منهي من جهة أخرى، قصد إبرام عقود

، يكون فيه 368تخضع في تنظيمها لقواعد التأسيس ألحكام ظهير الحريات العامة وحتى تتحول الجمعية الرياضية التي كانت   

الجمع العام هو أعلى جهاز تقريري في الجمعية الرياضية، ويحدد النظام األساس ي للجمعية الرياضية الهاوية تأليفه وكذا كيفية 

السالف الذكر شروطا أساسية لتحويل الجمعية استدعاء أعضائه وسير عمله، في حين ألزم املشرع املغربي من خالل القانون 

في املائة من املحترفين البالغين سن الرشد القانوني،أو تحقق  71الرياضية لتصبح شركة رياضية من باب الوجوب توفرها على 

وره أج الجمعية الرياضية خالل ثالث مواسم رياضية معدل مداخيل يفوق املبلغ املحدد بنص تنظيمي، أو يتجاوز معدل كتلة

خالل ثالث مواسيم رياضية متتالية، مبلغ يحدد بنص تنظيمي أيضا، آنذاك يمكن أن تحدث الجمعية الرياضية الشركة 

 الرياضية.

 

 

                                                           

قودا عيجب على الجمعية الرياضية أن تبرم عقود شغل مع الرياضيين املحترفين واألطر الرياضية املحترفة تسمى " :  12/21من القانون  01املادة   9

 .رياضية" ، وفق عقود نموذجية تحددها اإلدارة حسب خصائص الرياضيين أو األطر الرياضية وخصائص كل نشاط رياض ي

سنة كاملة ، شريطة الحصول على إذن من  03سنة و 07يرخص للجمعيات الرياضية بإبرام عقود رياضية مع الرياضيين الذين يتراوح عمرهم بين 

 .ثبت استعدادهم الصحي.أوليائهم واإلدالء بما ي

املتعلق بمدونة الشغل ، ماعدا  17-22تخضع العقود الرياضية املبرمة بين الجمعية الرياضية والرياضيين أو األطر الرياضية إلى أحكام القانون رقم 

  االستثناءات اآلتية:

ز التنفيذ إلى حين نهاية املوسم الرياض ي الذي تم خالله توقيع يكون العقد الرياض ي عقدا محدد املدة يبرم ملدة دنيا تبتدئ من تاريخ دخوله حي  - 

 العقد وملدة أقصاها خمس سنوات ؛

يجب على األطراف املتعاقدة التقيد بمدة العقد الرياض ي ما لم يتم االتفاق بينهم على فسخه مبكرا أو ما لم يتم فسخه من جانب واحد  -  

 نية ؛لألسباب التي تحددها الجامعة الدولية املع

 ال يجوز للرياض ي )ة( أو اإلطار الرياض ي )ة( أن يوقع أكثر من عقد رياض ي واحد عن نفس الفترة. - -

يجب الترخيص لألطراف املتعاقدة باالنضمام إلى أي نظام للتغطية الصحية واالجتماعية يرونه مناسبا لضمان مستقبل يحقق العيش الكريم  - 

  367.لالعب )ة( أو الرياض ي املحترف )ة(

( بتنظيم حق تأسيس الجمعيات ، كما وقع تغييره وتتميمه 0273نوفمبر  07) 0223جمادى األولى  2الصادر في  0-73-221الظهير الشريف رقم   

  368 واألحكام الخاصة املنصوص عليها في هذا القانون 
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فهي عبارة عن عقد يجب  369تؤسس شركة املساهمة الرياضية وفق مقتضيات قواعد واألركان العامة لتأسيس الشركات         

 . 370تجاري، متوفرا على أركانه العامة والخاصةأن تتوفر فيه شروط العقد ال

 12/21حيث تتخذ شكل شركة مساهمة ويتكون رأسمالها وجوبا من أسهم اسمية وأكد املشرع املغربي من خالل القانون        

زوما أن في املائة على األقل من حقوق التصويت، ول 21في املائة من أسهمها و 21ضرورة تملك الجمعية الرياضة  07املادة 

 تصادق اإلدارة على األنظمة األساسية للشركات التي تحدثها الجمعيات الرياضية.

ذلك أن األنظمة األساسية للشركة الرياضية يعتبر بمثابة دستور يسترشد، بل هو عنوان الحقيقة التجارية إذ ال يمكن          

، وحسنا فعل 02/27371من القانون  00تأسيسا للمادة ألي دليل أو مبررات أن يضاهي ما هو مضمن في النظام األساس ي، 

املشرع املغربي فالشركة الرياضية باعتبار شركة مساهمة بحسب شكلها وكيفما كان غرضها، فاملشرع ال يقبل أي وسيلة لإلثبات 

 .372الفتهاتفند ما هو مضمن في القانون األساس ي للجمعية الرياضية وهذه قاعدة عامة مؤسسة ال يمكن االتفاق على مخ

أنه من باب اللزوم تثبيت االتفاقات بين املساهمين كتابة  12/21وفي هذا الخصوص أيضا أكد املشرع من خالل القانون      

بغض النظر على شكلها ) رسمية أو عرفية( رفعا للحرج، بمعنى نوعا من التعايش بين ما هو مدون كتابة في النظام األساس ي  وما 

بين املساهمين ،وفي حالة تعارض ما بين النظام األساس ي للشركة الرياضية واالتفاقيات املكتوبة واملنصوص  تم االتفاق عليه  ما

عليها، فإن االجتهاد القضائي في كل من املغرب وفرنسا قد استقر في توجهه نحو األنظمة األساسية للشركة الرياضية، ذلك أن 

رياضية وجهازها في التسيير والتدبير ومراقبة الحسابات وعدد األسهم، وفئة النظام األساس ي يجب أن ينظم رأسمال الشركة ال

قد ألغى التصريح باملطابقة لفائدة شركة املساهمة من تم استفادة الشركة الرياضية  17/91373هذه األسهم علما أن القانون 

 من هذا املقتض ى القانوني.

 

 

 تدبير الرياض ي باملغرباملبحث الثاني: الشركة الرياضية آلية للحكامة في ال

أعطى املشرع املغربي انطالقا من قانون التربية البدنية والرياضة أهمية كبرى للمسير الرياض ي داخل الشركة الرياضية  لقد      

هواية لباعتباره طرفا أصليا في املعادلة التدبيرية للشأن الرياض ي املغربي، فالتدبير الرياض ي للشركة الرياضية لم يبق وليد زمن ا

بل أصبح علما قائم الذات يدرس في املعاهد الرياضية واملؤسسات االقتصادية العاملية في املجال، مما يفرض ضرورة توفر املسير 

الرياض ي على املعرفة العلمية الدقيقة بالقوانين ذات الصلة بالشأن الرياض ي في بعده االحترافي خاصة في مجاالت التدبير و 

تنظيم تلك العالقة التي تجمعه املكتب املسير بالشركة الرياضية وما تطرحه من إشكاالت جوهرية على التسويق التجاري  و 

مستوى التأطير والتنظيم ورتب عليه مسؤوليات هي نفسها التي أقرها القانون في شركات املساهمة، بل أضاف املشرع من خالل 

                                                           

من ربيع  01بتاريخ  0-21-091بتنفيذه الظهير الشريف رقم  املتعلق بشركات املساهمة الصادر  02-27تخضع الشركة الرياضية ألحكام القانون رقم   

  369( ، كما وقع تغييره وتتميمه ، ولألحكام الخاصة املنصوص عليها في هذا القانون 0221أغسطس  21) 0102اآلخر 

ة ملساهمين واملحل والسبب، وأركان خاصاملتعلقة  باألهلية القانونية في إحداث الشركة التجارية والتراض ي بين الشركاء ااألركان العامة والخاصة : 

  370..نحدد من خاللها الحد األدنى للمساهمين، وتقديم حصصهم النقدية أو العينية،وأخيرا تحمل مسؤولية األرباح والخسائر داخل الشركة

 الشركة املساهمة مؤسسة إثر القيام باإلجراءات األربعة التالية : تعد  02/27من القانون  00املادة   2

 توقيع النظام األساس ي من جميع املساهمين وإذا لم يتم فبتوصل املؤسسين واحد منهم بآخر بطاقة اكتتاب ؛          .0

 ؛ 90تحرير كل سهم نقدي بربع قيمته االسمية على األقل وفق أحكام املادة          .9

 وما بعدها ؛ 91في طور التأسيس طبقا للمادة تحويل الحصص العينية بعد تقييمها، لفائدة الشركة التي هي           .2

 .20و  21القيام بإجراءات الشهر املنصوص عليها في املادتين           .1

  372 تحدد العالقة بين الجمعية الرياضية والشركة الرياضية التي تحدثها بموجب اتفاقية تصادق عليها اإلدارة ": "  21/12من القانون  02املادة   

  373املتعلق بشركة املساهمة 02.27يقض ي بتغيير وتتميم القانون  91.17القانون  
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أكثر من شركة رياضية واحدة والغاية من ذلك أن تتفرغ الجمعية القانون اإلطار أنه ال يجوز أن تحدث الجمعية الرياضية 

 .374الرياضية لألنشطة الرياضية وتسيير باقي الفروع الرياضية

فالجمعيات الرياضية املحترفة؛ أصبحت اليوم ذات الصلة باملجال املالي خاصة على مستوى االستثمار،حيث أصبحنا اليوم       

ر الدوالرات، شركات متعددة  لأللعاب الرياضية تدير أمواال باهضة، وأصبح نجوم الرياضة نتحدث عن صفقات رياضية بماليي

يمتلكون ثروات هائلة تستدعي تأطيرها بمجموعة من القوانين، شركات رياضية يترتب عليها مجموعة من الحقوق وتتحمل أيضا 

وى التدبير والتسيير واآلليات التنظيمية املواكبة، مجموعة من الواجبات املحددة طبقا ملقتضيات القانون الرياض ي على مست

 لتجاوز االختالالت التي كانت تشوب نظام العقود الرياضية زمن الهواية.

مما فرض تكييف وتحديث املنظومة القانونية  وترتيت املسؤوليات والجزاءات على املخالفين والعابثين باألموال املتداولة في       

بعديه املدني والجنائي املخالفة لألغراض املتوخاة من النشاط الرياض ي االحترافي عبر شركة املساهمة وفق امليدان الرياض ي في 

الشركة الرياضية املحدثة من طرف الجمعية الرياضية تستفيد  خصائص محددة للشركات الرياضية ) املطلب األول(، خاصة أن

لتسيير فرع من فروعها أو أكثر من أرقام االنخراط في  12/21لقانون من ا 03375من مجموعة من املحفزات املالية حسب املادة 

الجامعات أو العصب املخولة للجمعية الرياضية وكذا من حق استغالل اسم الجمعية الرياضية املذكورة وألوانها ورموزها 

 إطار الحكامة املطلوبة، وربطوعالماتها املميزة األخرى، ومن تم تصرفها في كثلة مالية مهمة وجب تقييم مجاالت صرفها في 

 . ) املطلب الثاني(  حكامة التدبير الرياض ي من خالل شركة املساهمة املسؤولية باملحاسبة ومت تم سؤال

 

 

 

 املطلب األول : خصائص الشركة الرياض ي باملغرب 

م الجمعيات الرياضية التي توفرت فيها والذي ألز  12/21انطالقا من املقتضيات القانونية املؤطر للتربية البدنية والرياضة       

دون غيرها من أنواع وأشكال الشركات  376الشروط السالفة الذكر، أن تتحول لشركات رياضية وتحديدا لشركة املساهة

املتعارف عليها داخل املغرب وخارجه، باعتبارها الشكل التجاري األفيد حسب املشرع في تطبيق وتنفيذ نظام االحتراف الرياض ي 

. 

                                                           

 ال يجوز أن تحدث الجمعية الرياضية أكثر من شركة رياضية واحدة.: "  12/21من القانون  01املادة  

الرياضية أن تعهد بتسييره إلى الشركة  أعاله ، وجب على الجمعية 07كلما توفر في فرع من الفروع أحد املعايير املحددة في الفقرة األولى من املادة 

يجب أن  ، الرياضية املحدثة من لدنها. غير أنه عندما تتكون الجمعية الرياضية من فروع رياضية يسير نصفها من قبل الشركة الرياضية التي أحدثتها

 تعهد إلى هذه األخيرة بتسيير مجموع فروعها.

أعاله ، أن تحدث  07ي ال تتوفر في واحد أو أكثر من فروعها املعايير املحددة في الفقرة األولى من املادة وعالوة على ذلك ، يجوز للجمعية الرياضية الت

 شركة رياضية ألجل تسيير أنشطتها وفقا ألحكام هذا القانون ".

374  

لجمعية الرياضية لتسيير فرع من فروعها أو تستفيد الشركة الرياضية املحدثة من طرف ا: "  21.12من قانون التربية البدنية والرياضة  03املادة  0

وزها ا ورمأكثر من أرقام االنخراط في الجامعات أو العصب املخولة للجمعية الرياضية وكذا من حق استغالل اسم الجمعية الرياضية املذكورة وألوانه

 وعالماتها املميزة األخرى ".

375  

 21) 0102من ربيع اآلخر  01بتاريخ  0-21-091ساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم املتعلق بشركات امل 02-27تخضع ألحكام القانون رقم   

  376. ( ، كما وقع تغييره وتتميمه ، ولألحكام الخاصة املنصوص عليها في هذا القانون 0221غشت 
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ذلك أن مزاولة التجارة لم تعد حكرا على التجار لوحدهم بل يمكن أن يمارسها جماعة من األفراد في شكل نظام الشركة         

التجارية، ووجدت في شركة املساهمة اإلطار القانوني األمثل ملزاولة نشاطها التجاري بغض النظر عن نشاطها، نظرا لخصوصيتها 

والتسيير العام للشركة، وتعطي الحق للمساهمين في االطالع على كل الحسابات املتعلقة بالشركة، السهلة وامليسرة في التدبير 

وكذا تقاسم األرباح والخسائر كل في حدود حصته في املساهمة في رأسمال الشركة تؤطرها عدة قواعد تنظيمية أساسية من 

 . 21.12جارة ومعها قانون التربية البدنية بينها اتفاق األطراف، القانون املدني كإطار مرجعي و مدونة الت

فهي شركات رياضية تجارية موضوع نشاطها التجاري رياض ي في أساسه، فالشركة الرياضية هي عبارة عن جمعية رياضية        

شاط رياض ي ن محترفة ألزمها قانون التربية البدنية بأم تسلك هذا املنحى لتطوير املمارسة الرياضية االحترافية ولو على مستوى 

واحد كمنطلق في أفق التعميم على باقي املجاالت الرياضية األخرى، تخضع في تنظيمها وإدارتها لشركة املساهمة وفق قواعدها 

 ومرتكزاتها املحددة في مدونة التجارة املغربية والقواعد العامة لقانون االلتزامات والعقود.

ية املغربية أيضا صدى في قانون االلتزامات والعقود، والقوانين ذات صلة وثيقة فمن املسلمات أن نجد للقوانين الرياض       

باملال واألعمال، بل فضاء خصبا لتحقيق األرباح املالية خاصة مع دخول االحتراف الرياض ي لحيز التنفيذ الذي أقرته الجامعة 

واملؤطر والذي ميز ضمن مقتضياته التنظيمية األندية املنظم  12/21امللكية املغربية لكرة القدم، حيث ألزم القانون الرياض ي 

الهاوية التي تبقى خاضعة لظهير الحريات العامة املنظم للجمعيات الرياضية، مع نظيرتها من خالل نظام االحتراف الرياض ي الذي 

 بات يهم أندية البطولة االحترافية درجة األولى والبطولة االحترافية للدرجة الثانية.

 

 

 

 

 

، عقودا 377كما نجدها متجسدة أيضا في القانون االجتماعي من خالل نظام عقد الشغل بين النادي والالعب املحترف      

سنة كاملة أو األطر الرياضية  03و 07رياضية وفق نموذجية تحددها اإلدارة حسب خصائص الرياضيين الذين تتراوح أعمارهم بين 

املتعلق  17.22و وفق أحكام القانون  21.12من القانون 01378د في املادة وخصائص كل نشاط رياض ي، وفق شروط محدد محد

 .379بمدونة الشغل

، كفضاء لحل النزاعات العالقة 380وأخرى من خالل املقتضيات املحددة للمسؤولية املدنية والجنائية واتفاقيات األطراف       

كات الرياضية كمكون جديد حيث ألزم املشرع املغربي بين مختلف مكونات النشاط الرياض ي . واليوم أصبحنا نتحدث عن الشر 

باعتباره اإلطار القانوني العام املؤطر واملنظم لألندية الرياضية وأنشطتها املختلفة، إلزام الجمعيات  12/21من خالل القانون 

                                                           

  377 12/21من القانون  01املادة  

الرياض ي عقدا محدد املدة يبرم ملدة دنيا تبتدئ من تاريخ دخوله حيز التنفيذ إلى حين يكون العقد   الفقرة الثانية : " 21.12من القانون  01املادة 

 نهاية املوسم الرياض ي الذي تم خالله توقيع العقد وملدة أقصاها خمس سنوات ؛

 يتم فسخه من جانب واحد لألسبابيجب على األطراف املتعاقدة التقيد بمدة العقد الرياض ي ما لم يتم االتفاق بينهم على فسخه مبكرا أو ما لم  -  

 التي تحددها الجامعة الدولية املعنية ؛

 ال يجوز للرياض ي )ة( أو اإلطار الرياض ي )ة( أن يوقع أكثر من عقد رياض ي واحد عن نفس الفترة. - -

ضمان مستقبل يحقق العيش الكريم يجب الترخيص لألطراف املتعاقدة باالنضمام إلى أي نظام للتغطية الصحية واالجتماعية يرونه مناسبا ل - 

  378لالعب )ة( أو الرياض ي املحترف )ة(."

  9112379شتنبر  00) 0191من رجب  01صادر في  0.12.021املتعلق بمدونة الشغل، ظهير شريف رقم  17.22القانون  

  09380لرباط، ص: د فؤاد معالل، شرح  القانون التجاري املغربي الجديد، الطبعة الثالثة ، املطبعة  األمنية ، ا 
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كما  قانونية من باب الوجوبالرياضية ذات التوجه االحترافي، أن تجنح نحو نظام  الشركات الرياضية متى توفرت لها شروطها ال

، بل ضرورة ملزمة وحدد القانون نفسه مجالها في شركات املساهمة دون غيرها من الشركات 21.12من القانون  07حددتها املادة 

، كما خصص الباب الثاني لتفصيل مهامها 12/21وأكد املشرع عليها بتكرارها عشر مرات في املادة األولى لوحدها من القانون 

مستمدة من قانون من القانون املذكور أعاله، وحدد لها خصائص جلها  90إلى غاية املادة  07وارها األساسية من املادة وأد

شركات املساهمة املغربي والتي تميزها عن باقي الشركات األخرى، فهي شركة رياضية مملوكة بشكل مشترك لجميع مستثمريها من 

تشكيل القانوني انطالقا من مدونة التجارة و تتمتع الشركة الرياضية بالشخصية  خالل حصة كل مساهم في رأسمالها، لها

 ماالعتبارية، ويتم فيها الفصل ما بين امللكية عن اإلدارة، ولها كيانها القانوني املنفصل ، واملسؤولية املحدودة وقابلية تحويل األسه

 أيضا .

ة لها عدة فروع رياضية أيضا، تعهدها بتسيير جميع فروعها بما فيها من خصائص الشركة الرياضية املتحولة من جمعية رياضي

وفق أحكام القانون وتحدد تلك العالقة بين الجمعية والشركة  21.12من القانون  01الغير محترفة كما هو محدد في املادة 

 الرياضية بموجب اتفاقية يصادق عليها مجلس إدارة الشركة . 

بي رسميا نظام االحتراف الرياض ي محاوال تنظيم الحقل الرياض ي خاصة على مستوى الجامعة امللكية لقد تبنى املشرع املغر      

باعتبار كرة القدم تعتبر قاطرة تجر خلفها باقي  12/21املغربية لكرة القدم التي أقرت إحداث شركات رياضية انطالقا من القانون 

من القانون العالقة ما بين الجمعية الرياضية والشركة  02دت املادة األنواع واألنشطة الرياضية في أفق تعميمها، كما حد

بموجب اتفاقية تصادق عليها اإلدارة، ويجب أن تتضمن االتفاقية املذكورة على الخصوص  الرياضية رفعا من كل لبس أن تحدث

 ما يلي :

ة رياضة االحترافية التي تتحمل الجمعية والشركتحديد األنشطة املرتبطة بقطاع رياضة الهواة واألنشطة املرتبطة بقطاع ال -  

 على التوالي مسؤوليتها ؛

تحويل العقود التي لها عالقة باألنشطة املرتبطة بالرياضة االحترافية التي أبرمتها الجمعية إلى الشركة ، بشرط املوافقة  -  

 املسبقة لألطراف املتعاقدة املعنية بالتحويل املذكور.

 ملرتبطة بتكوين الرياضيين بين الجمعية والشركة ؛توزيع األنشطة ا - 

 الكيفية التي يتم وفقها استعمال املنشآت الرياضية من لدن الطرفين ؛  - 

 شروط استعمال الشركة السم الجمعية الرياضية وألوانها ورموزها وعالماتها املميزة األخرى ؛ -  

 سنوات ؛  01رياض ي دون أن تتجاوز  مدة االتفاقية التي يجب أن تنتهي عند نهاية موسم -  

 كيفية تجديد االتفاقية التي يجب أال تنص على التجديد الضمني ؛  -  

كيفية الفسخ املبكر لالتفاقية الذي ال يجوز أن يعمل به إال عند نهاية موسم رياض ي وعن طريق إشعار مسبق داخل أجل  

 . ( أشهر.2ثالثة )

بنشاط تجاري ذات طبيعة رياضية     27/02أنواع الشركات التجارية التي يشملها القانون فالشركة الرياضية  هي نوع من     

كنمط للتسيير وإدارة األندية الرياضية املحترفة، وتحقق أغراضها التجارية كما هو محدد في شركات املساهمة وفق قواعدها 

بشكل تداولي، وهو شكل   21/12طبقا ملقتضيات القانون  العامة في التأسيس والتنظيم والهيكلة، تدار وتدبر الشركة الرياضية

تهدف تحقيق الربح وتحسين مركزها املالي وضمان استمرارية نشاطها  381من أشكال التدبير التجاري لشركة املساهمة كما أسلفنا

                                                           

املغربي من خالل  27/02والذي سبق إلغاؤه من قبل املشرع الفرنس ي قبل أن نجد له صدى في القانون  0312مستوحى من القانون الفرنس ي لسنة  

  381مجلس اإلدارة كنمط في التدبيرو التسيير اإلداري لشركات املساهمة.
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رتب املشرع و  383، لكن على أساس أن يكون املساهم في شركة رياضية واحدة دون سواها من الشركات الرياضية382التجاري 

 . 384من القانون املؤطر للتربية البدنية والرياضة 27عن ذلك مسؤوليات كما هو مبين في املادة 

 املطلب الثاني  : حكامة التدبير الرياض ي من خالل شركة املساهمة

 

 ياملال الجانب يتداخل حيث الرياض ي، بالشأن عالقة في مختلفة أبعاد يطرح الرياضية، الشركات في الحكامة موضوع       

 املعامالت، توى مس على الشفافية ومعايير  املقاربة وأساليب الرؤية في اختالفا يشكل مما أيضا، وسياس ي اجتماعي هو  بما والتدبيري 

 الرياض ي. القطاع في الرحال لتحط املقاوالت عالم من قادمة اقتصادية حقيقة وهي

على الشفافية والرقابة والتقييم اليوم، أداة أساسية لتحسين أداء وتطور أصبح التدبير والتسيير الرشيد املبني  بحيث       

بقوله : " نظرا ألن الرياضة قائمة على األخالق  غالشركات وهذا ما ذهب إليه رئيس اللجنة األوملبية الدولية السابق جاك رو 

 .385الشفافية والديمقراطية واملحاسبة" واملنافسات العادلة، فإن الحكامة الرياضية يجب أن تستوفي أعلى معايير من حيث

ذلك أن تطبيق مبدأ الحكامة في الشركات بشكل جيد، سيكون له أثر إيجابي على شركات املساهمة بصفة خاصة و املجتمع      

بصفة عامة، بسبب تجنب ما كان يحدث من نهب أو إساءة استعمال أموال الشركة، كما أن الشفافية التي تعتمدها الشركات 

ي نشر و إعالن البيانات املالية املتعلقة بها، سيرفع من سمعتها لدى الشركاء و املتعاملين معها، ويمكنها كذلك من ربط و تقوية ف

 العالقة بين أصحاب املصلحة داخل و خارج الشركة . 

مناظرة الصخيرات والتي عبدت فالدولة املغربية من خالل سياستها في املجال الرياض ي والتي حددت معاملها األساسية          

الطريق لتعديل قانون التربية البدنية والرياضية، مستحضرة أزمة الحكامة في القطاع، مبدية حلوال لتجاوزها، فواقع التسيير 

ا نالرياض ي في بالدنا لم يحقق تلك األهداف السامية املراد بلوغها، وكان مطلب الحكامة يرفع في زمن اإلخفاقات دون أن تكون ل

ليضع القطار الرياض ي في سكته الصحيحة أمال في انتعاش  21.12سياسة عمومية واضحة في املجال الرياض ي، فجاء القانون 

رياض ي، ندخل من خالله عالم االحتراف من بابه الواسع من خالل تطوير وتوسيع وعقلنة املمارسة الرياضية وفق شروط 

 ياضة . موضوعية حددها قانون التربية البدنية والر 

لقد ظلت الجمعيات الرياضية لردح من الزمن تراوح مكانها في ظل نظام الهواية، وتعدد اإلخفاقات التسيرية والتدبيرية من       

قبل بعض رؤساء الجمعيات الرياضية خاصة في املجال املالي، وصلت أحيانا كثيرة ردهات املحاكم ببالدنا، مما دفع املشرع املغربي 

 الوص ي على الرياضة والشباب البحث عن الحلول املمكنة حماية للجمعيات الرياضية وللمال العام أيضا. ومعه القطاع

ونظرا ألهمية الحكامة في مختلف مناحي املجاالت خاصة بعد أن تحولت الجمعيات الرياضية لشركات رياضية، وحدد لها         

رها من أنواع الشركات نظرا ملا تقتضيه شركة املساهمة في املمارسات شركة املساهمة دون غي 21.12املشرع من خالل القانون 

 السليمة العلمية أو أساليب العلمية الرشيدة في إدارة أعمال الشركة.

                                                           

382 OLIVIER CAPRASSE ROMAN   Aydogdu ,les conflis entre actionnaires Prévention et résolution Edition Larcier Groupe de Boeck 

2010 bruxelle,p : 2  

ال يجوز ملساهم في شركة رياضية أن يكون مساهما ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، في شركة رياضية أخرى مادام : "   12/21من القانون  91املادة  2

النشاط الرياض ي أو أن يشغل منصبا في إدارة أو تسيير جمعية رياضية أخرى أو شركة رياضية أخرى مادام غرضها غرضها االجتماعي يتعلق بنفس 

  383مانة "ضاالجتماعي يتعلق بنفس النشاط الرياض ي. وال يجوز له ، من جهة أخرى ، أن يمنح قرضا ملثل هذه الشركة أو يكفل التزاماتها أو يقدم لها 

درهم وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل شخص ذاتي مساهم في شركة  71.111إلى  21.111يعاقب بغرامة من  

  384 من هذا القانون  91رياضية خالف أحكام املادة 

  9102385إلى  9110جاك روغ رئيس اللجنة األوملبية الدولية السابق، شغل منصب رئيس اللجنة من  
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فشركة املساهمة والتي حددها قانون التربية البدنية دون غيرها من أنواع الشركات املتنوعة واملتعددة عن غيرها بالشفافية        

ح الالزمين، خاصة في املعامالت املالية ودعم الرقابة الداخلية التي تمكن املساهمين في الشركة الرياضية  مجموعة من والوضو 

 اآلليات التي تمكنهم من االطالع على أحوال الشركة واملساهمة في تحقيق الغرض الذي من أجله وجدت.

همين في الجمعيات العمومية من قبل دعم حق اإلخبار،ووضع ففي هذا اإلطار؛ جاء املشرع بمقتضيات تدعم مشاركة املسا 

آليات تحد من ظاهرة الغياب وتجاوز إكراهات البعد الجغرافي، أيضا وبخصوص املهام الرقابية التي تتمتع بها الجمعية العامة 

 مة في االختصاصات املوكولة لها، خاصة في مجال التعيين وعزل أعضاء مجلس اإلدارة في شركات املساه

ذات املجلس إدارة، وتعيين وعزل أعضاء مجلس  الرقابة، وتعيين مراقبي الحسابات، واملصادقة على امليزانية من طرف مراقب 

الحسابات،وإلى جانب ذلك؛ تنظر الجمعية العامة في إطار مهامها الرقابية في مجموعة من التقارير التي يعدها مراقبو الحسابات 

م باملهام املوكولة لهم من طرف الجمعية العامة، وهي عملية تكتس ي أهمية بالغة ألنها تكشف بالتفصيل والتي تتضمن نتائج القيا

 طبيعة وجدوى كل العمليات املالية التي تقوم بها الشركة.

رسة صالحيات أوسع تمكنه من مما 91.17الذي استحدث في ظل القانون  –إضافة إلى ذلك؛ منح املشرع مجلس الرقابة           

 .386رقابة فعالة على تصرفات املسيرين لشركة املساهمة

وفي املقابل متع املشرع املساهم في شركات املساهمة بحق حضور الجمعيات العامة، والتدخل في كل النقاط املعروضة         

هذا  ال سيما التقرير الذي يعرضهومناقشتها، وإدالء الرأي بشأنها و توجيه األسئلة  إلى أعضاء املجلس اإلدارة ومراقبة الحسابات 

األخير والذي يتضمن كل البيانات التي من شأنها أن تمكن املساهمين من التعرف على أوضاع الشركة املالية قبل اتخاذ قرار 

التصويت على هذه التقارير املعروضة على الجمعية العامة.و من أجل خلق توازن  بين مختلف مكونات شركة املساهمة وتفادي 

لنزاعات التي قد تنشأ نتيجة تضارب املصالح مكن املشرع املساهمين في شركة املساهمة من آلية تجعلهم كفئة غير مسيرة ا

 .387يمارسون الرقابة املباشرة على الفئة املسيرة 

تدقيق  ، إنشاء لجنة388 91.02ومن أجل ضمان حسن التدبير املالي واملحاسباتي في شركة املساهمة، تضمن القانون        

الحسابات من طرف مجلس اإلدارة، ولعل الهدف األساس ي من هذا النوع من الحكامة، هو تكريس املراقبة الداخلية والخارجية 

للشركة، وتمكين املساهمين من التمتع بممارسة حقوقهم، وإن اعتماد الحكامة كآلية للتسيير من شأنه الدفع بشركات املساهمة 

كامة أداة أساسية لتحسين أداء شركات املساهمة، وتطوير مستوى التنمية في بلد يتبنى سياسة التوجه املغربية إلى األمام، الح

 نحو اقتصاد السوق، ذلك أن ممارسات الحكامة الرشيدة تضمن نزاهة املعامالت املالية . 

 

التجاري من وسائل مشجعة على  إن تطبيق نظام الشركات الرياضية من خالل شركات املساهمة ملا يتضمنه هذا النظام       

تفعيل الحكامة بشكل جيد، ييسر تجنب نهب مالية الشركة والحد من املمارسات املشينة التي عاشها التدبير والتسيير الرياض ي 

اعمين دالتقليدي، فشفافية التدبير املالي من خالل نشر البيانات املالية للشركة الرياضية، سوف يعزز ثقة الشركاء واملساهمين وال

للقطع مع الفساد الرياض ي بجميع مكوناته،  21.12واملستشهرين أيضا،  وسوف يحد من العشوائية التي جاء القانون اإلطار 

توجه ، من خالل نظام االحتراف الرياض ي والعائقا ملسلسل تعزيز الديمقراطية والتنمية االجتماعية والبشريةباعتباره كان يشكل 

من القانون املذكور وبقي املشرع  يكرر مصطلح "  07حو شركة املساهمة الرياضية من خالل املادة صراحة ومن باب الوجوب ن

                                                           

  9190386فبراير  29العدد  012الحكامة في شركات املساهمة، مقاربة قانونية، مجلة القانون واألعمال الدولية، ص:  عبد هللا بنغازي، 

جتماعية، سعيد حمامي، الحكامة وشراكات املساهمة دراسة مقارنة،رسالة دبلوم املاستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واال  

  93.387، ص: 9102ل وجدة جامعة محمد األو 

املتعلق  27.02بتغيير وتتميم القانون  91.02( بتنفيذ القانون 9190يوليوز  01)0119ذي الحجة  2صادر في  0.90.27ظهير شريف رقم  91.02القانون  

  388اصة.املتعلق بشركة التوصية باألسهم والشركة ذات املسؤولية املحدودة وشركة املح 27.17بشركات املساهمة والقانون 
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مرة في القانون تأكيدا على أهمية الشركة الرياضية في تطوير املمارسة الرياضية  والتنمية االقتصادية  73الشركة الرياضية " 

 القطاع الرياض ي في بالدنا . وتحقق معها األهداف املسطرة في السياسات العمومية في

األنشطة املرتبطة بقطاع رياضة الهواة واألنشطة املرتبطة بقطاع الرياضة االحترافية التي تتحمل و يحدد مجلس اإلدارة       

رمتها بالجمعية والشركة على التوالي مسؤوليتها  كتحويل العقود التي لها عالقة باألنشطة املرتبطة بالرياضة االحترافية التي أ

 الجمعية إلى الشركة شريطة املوافقة املسبقة لألطراف املتعاقدة املعنية بالتحويل املذكور.

كما يتحمل املجلس اإلداري للشركة الرياضية توزيع األنشطة املرتبطة بتكوين الرياضيين بين الجمعية والشركة وتحديد الكيفية  

الطرفين، كما يحدد املجلس اإلداري للشركة الرياضية شروط استعمال  التي يتم وفقها استعمال املنشآت الرياضية من لدن

 الشركة السم الجمعية الرياضية وألوانها ورموزها وعالماتها املميزة األخرى كاستغالل صورة

، سنوات 01، بحث لم يغفل املشرع  مدة االتفاقية التي يجب أن تنتهي عند نهاية موسم رياض ي دون أن تتجاوز 389الرياضيين 

وأيضا كيفية تجديد االتفاقية التي يجب أال تنص على التجديد الضمني وكيفية الفسخ املبكر لالتفاقية الذي ال يجوز أن يعمل 

 ( أشهر.2به إال عند نهاية موسم رياض ي وعن طريق إشعار مسبق داخل أجل ثالثة )

لشركة الرياضية  أوكلها املشرع للمجلس اإلداري من أجل فالحكامة في التدبير والتسيير الرياض ي ومعها الضبط القانوني ل       

حيز التنفيذ  02/27املزيد من املردودية وتحقيق التنافسية املنشودة على الصعيدين الوطني والدولي،خاصة مع دخول القانون 

ام قانوني مستوحى باملغرب تم إحداث جهازين هما شركة مساهمة ذات مجلس إداري جماعي وأخرى ذات مجلس للرقابة، وهو نظ

حققت النجاح املطلوب في القطاعين  0211من القوانين األملانية وقد أبانت عن نجاعتها ومنها دخلت هذه القوانين لفرنسا سنة 

العام والخاص ومنها دخلت للمغرب.ونحو مزيدا من الحكامة في مجال التدبير والتسيير ملساهم في شركة رياضية منع املشرع 

بشكل صريح أنه " ال يجوز ملساهم في شركة رياضية أن يكون مساهما ، بشكل  12/21من القانون  91ل املادة املغربي من خال

مباشر أو غير مباشر ، في شركة رياضية أخرى مادام غرضها االجتماعي يتعلق بنفس النشاط الرياض ي أو أن يشغل منصبا في 

خرى مادام غرضها االجتماعي يتعلق بنفس النشاط الرياض ي. وال يجوز له إدارة أو تسيير جمعية رياضية أخرى أو شركة رياضية أ

 ، من جهة أخرى ، أن يمنح قرضا ملثل هذه الشركة أو يكفل التزاماتها أو يقدم لها ضمانة ".

رياضيين املحترفين من القانون الجهة املوكول لها إبرام العقود مع ال 90كما حدد املشرع بشكل ال يقبل التأويل من خالل املادة      

من نفس القانون للشركة الرياضية دون غيرها  01واألطر الرياضية املحترفة التي تشغلهم عقودا رياضية كما هو مبين في املادة 

ضمانا لحقوق الرياضيين واألطر املحترفة وتأمينهم ضد كل ما من شانه تعرضهم للمخاطر أثناء ممارستهم الرياضية من خالل 

 للتأمين من قبل الشركة الرياضية مع شركات التأمين. اكتتاب عقود

 

في الجانب التمويل الرياض ي باملغرب فإنه ال يخضع إلى نفس اإلجراءات التمويلية على املستوى الدولي في مجاالت االحتراف        

رطيها  لي وإسهامات واشتراكات منخالرياض ي، حيث تعتمد الجمعيات الرياضية على التمويل الذاتي باإلضافة لنظام االستدانة املا

 باعتبارها شركات تجارية كبرى ولها أسهم متداولة بالبورصة.

                                                           

يرخص للجمعيات الرياضية والشركات الرياضية باالستغالل التجاري لفائدتها أو لفائدة مسانديها ، للصورة الجماعية : "  12/21من القانون  73املادة  

 .لفرقها أو للصورة الجماعية املقترنة للرياضيين الذين ترتبط معهم الجمعيات أو الشركات املذكورة بعقد رياض ي

الجمعية الرياضية أو الشركة الرياضية أن تدفع جزءا من مداخيل االستغالل التجاري للصورة الجماعية للفريق أو للصورة الجماعية يجب على 

 املقترنة إلى كل رياض ي )ة( أو إطار رياض ي )ة( معني ".

قترنة للرياضيين الذي تقوم به الجمعية الرياضية أو : " يجب أن تحدد شروط االستغالل التجاري للصورة الفردية امل 12/21من القانون  72املادة   

 .من هذا القانون  01الشركة الرياضية التي تشغلهم ، في العقد الرياض ي املبرم بين الطرفين املنصوص عليه في املادة 

ية الفردية إلى منافس ي مساندي الجمع غير أنه ، يجب على الرياضيين أال يقوموا بأي حال من األحوال بتفويت حقهم في االستغالل التجاري لصورتهم

  389الرياضية أو الشركة الرياضية التي تشغلهم "
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أما في املغرب  فتجدر اإلشارة أن مصدرها التمويلي األساس ي مرتبط بمساهمة الدولة من خالل قطاع الرياضة الوص ي على         

الدعم املباشر للجامعات الرياضية وفق دفتر التحمالت توافق تنفيذ السياسة الحكومية في القطاع الرياض ي انطالقا من 

الجامعات الرياضية املحترفة والجمعيات املنضوية تحت لوائها على مقتضيات نصوصه، تضمن من خالله الوفاء بالتزاماتها اتجاه 

اضية و عية التي تحولت لشركت ريالالعبين واملدربين واملستخدمين العاملين بالجمعية الرياضية بعقد قانون موقع ما بين الجم

 األغيار  مقابل الدعم املالي للجمعية.

من مصادر التمويل األخرى نجد عقود النقل التلفزي للمباريات الوطنية والتي تدخل في مجاالت التمويل الذاتي للجمعية الرياضية 

دعما للفرق الرياضية املحترفة، عالوة على املصادر املحترفة وكذا الدعم املالي الذي يمكن أن توفر املجالس الترابية باململكة 

لفادة  21.12390من القانون  72و 73املالية األخرى من عائدات اإلشهار واستغالل صور الرياضيين كما هو محدد في املادتين 

 مجموعة من الشركات واملؤسسات العمومية.

 خاتمة :

تتميز بخصائص تميزها  21.12ة في إطار شركة املساهمة طبقا للقانون لقد أصبحت الشركات الرياضية اليوم باملغرب منظم      

عن باقي الشركات، انطالقا من الحكامة في التسيير والتدبير و الرقابة املالية املتعددة األطراف، وفق نظام احترافي انطلق مع 

ر والتسيير ثاني بدفتر للتحمالت يضمن وثيرة للتدبيالجامعة امللكية املغربية لكرة القدم في البطولة االحترافية بقسميها األول وال

 لثالثة مواسم رياضية كاملة.

ورغم ذلك فإن الشركات الرياضية باملغرب لم تتحقق تلك األهداف املشروعة واملتوخاة من نظام شركة املساهمة الرياضية، 

 بجميع مكوناته، خاصة على مستوى التدبير املالي ولم يعرف قطاع الرياضة في بالدنا ذاك اإلقالع الحقيقي نحو االحتراف الدولي

للشركات الرياضية، والتي ورثت مجموعة من االختالالت التي جاءت من العهد القديم، ويتم التحايل على القانون الجديد في 

 اإلبقاء عليها ضدا على القانون .

عائالت بذاتها هي من تسير شركات املساهمة الرياضية،  من بين النقائص التي بعرفها الشركات الرياضية في املغرب وجود        

ذلك أن املساهمين في الشركة الرياضية تتشكل األغلبية فيها من عائلة واحدة، أو من مستخدمين داخل شركة رئيس الجمعية 

بدأ سير مما يطرح معه مالرياضية، أو من يدور في فلك رئيس الجمعية وأتباعه، سواء تعلق األمر بمجلسها اإلداري أو مكتبها امل

الحكامة من جديد خاصة في التدبير املالي، حيث جل رؤساء هذه الشركات الرياضية يمتلكون شركات خاصة  يصعب الفصل 

بيهما في التدبير بأساليب وطرق احتيالية أحيانا، وال تخدم مصلحة الشركة الرياضية بقدر ما تخدم املصالح الخاصة لرؤساء 

الجمعيات الرياضية أن تتحول لشركات رياضية كلما  21.12ة، بحيث ألزم املشرع املغربي من خالل القانون الجمعيات الرياضي

توفرت على شروط إحداثها، وبقي التطبيق الفعلي ملقتضيات القانون حصريا على جامعة كرة القدم دون غيرها من الجامعات 

                                                           

 98املادة  

ماعية جيرخص للجمعيات الرياضية والشركات الرياضية باالستغالل التجاري لفائدتها أو لفائدة مسانديها ، للصورة الجماعية لفرقها أو للصورة ال

 م الجمعيات أو الشركات املذكورة بعقد رياض ياملقترنة للرياضيين الذين ترتبط معه

 ةيجب على الجمعية الرياضية أو الشركة الرياضية أن تدفع جزءا من مداخيل االستغالل التجاري للصورة الجماعية للفريق أو للصورة الجماعي

 .املقترنة إلى كل رياض ي )ة( أو إطار رياض ي )ة( معني

 95املادة 

التجاري للصورة الفردية املقترنة للرياضيين الذي تقوم به الجمعية الرياضية أو الشركة الرياضية التي تشغلهم ، يجب أن تحدد شروط االستغالل 

 من هذا القانون  01في العقد الرياض ي املبرم بين الطرفين املنصوص عليه في املادة 

الستغالل التجاري لصورتهم الفردية إلى منافس ي مساندي الجمعية غير أنه ، يجب على الرياضيين أال يقوموا بأي حال من األحوال بتفويت حقهم في ا

  390الرياضية أو الشركة الرياضية التي تشغلهم
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لحيز التنفيذ، وإخراج ما   9113توصيات مناظرة الصخيرات لسنة  الرياضية، التي لم تستوعب بعد التحوالت العميق لتنزيل

 . 21.12تبقى من النصوص التنظيمية للقانون 

 

 املراجع واملصادر
   9103: شرح القانون التجاري الجديد الطبعة الثالثة، مطبعة األمنية الرباط فؤاد معالل 

  9101ف الجديدة الرباط الشركات التجارية ،الجزء األول،  مطبعة املعار عالل فالي 

 حماية املصلحة االجتماعية في شركة املساهمة مصطفى بوزمان،

 9101الشركات في القانون املغربي، الطبعة األولى  عز الدين بنستي، 

  9109،دسترة الرياضة  ودور الفاعل السياس ي في التنزيل ، مقال منشور بسلسلة قانون الرياضة العدد األول  منصف اليازغي 

OLIVIER CAPRASSE ROMAN   Aydogdu ,les conflits entre actionnaires Prévention et résolution Edition Larcier 

Groupe de Boeck 2010 Bruxelles, p : 2 

 األطروحات  والرسائل 

ي لخاص،مركز الدراسات ف،دور السياسة الجنائية في تحقيق األمن الرياض ي،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون امحمد العلمي

الدكتوراه العلوم القانونية واالجتماعية والسياسية مختبر البحث القانون الفلسفة واملجتمع،جامعة سيدي محمد بن هللا  كلية 

 .9199/  9191العلوم القانونية االقتصادية واالجتماعية فاس ، السنة الجامعية 

نيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس كلية العلوم املساهم في شركة املساهمة، أطروحة لربيعة غيت،

    9111/  9112القانونية االقتصادية واالجتماعية أكدال الرباط 

،حل النزاعات بين الشركاء في شركة املساهمة، بحث لنيل شهادة املاستر، كلية العلوم القانونية االقتصادية املهدي ملام

  9102.9103الجامعية  واالجتماعية بفاس السنة

يونس الكدي، خصوصية العقد الرياض ي، ماستر الوسائل البديلة لفض املنازعات، بحث لنيل شهادة املاستر في القانون الخاص،  

 .  9103/.9102السنة الجامعية  9كلية العلوم القانونية االقتصادية واالجتماعية فاس ، الصفحة  

اهمة دراسة مقارنة،رسالة دبلوم املاستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية ، الحكامة وشراكات املسسعيد حمامي

 .9102واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد األول وجدة 

، الرقابة الداخلية في شركات املساهمة، رسالة لنيل املاست في القانون الخاص، جامعة موالي اسماعيل فاطمة الزهراء املريزح

 . 9101/9100ية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية فاس، السنة الجامعية بمكناس، كل

 

 املقاالت واملجالت والندوات   

فبراير  29العدد  012، الحكامة في شركات املساهمة، مقاربة قانونية، مجلة القانون واألعمال الدولية، ص: عبد هللا بنغازي   

9190  

 9103ماي  00الوطنية لحماية النزاهة في املجال الرياض ي،كرة القدم نموذجا، مجلة آراء وأقالم ، الجهود الدولية و  خليل بوحي،

 .0221الرياضة واملجتمع، سلسلة عالم املعرفة، تصدر عن املجلس األعلى للثقافة والفنون واآلداب، الكويت  أمين نور الخولي،

؟ اشغال الندوة التي عقدتها مؤسسة محمد اإلدريس ي  العلمي ما مدى حاجة الرياضة إلى تنظيم قانوني جديد باملغرب* 

 .9102،بمقر املعهد العالي للقضاء، مطبعة املعارف الجديدة،الطبعة األولى الرباط 9101يناير 02املشيش ي، بتاريخ 

 نصوص قانون ووثائق عامة وخاصة  :

  9100الدستور املغربي 
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 آليات حامية العنوان االلكرتوين والعالمة التجارية يف املعامالت التجارية االلكرتونية
The protection mechanisms for the electronic address and the logo (brand, label) in electronic transactions 

 
 سعاد يحياوية :الدكتور 

 الجزائر جامعة مصطفى اسطمبولي، معسكر. -أ –أستاذة محاضرة قسم 

 ملخص:

ارة لى تبني أسلوب التجعبر االنترنت أحد دعائم االقتصاد الرقمي حيث أصبحت معظم الشركات التجارية تتجه إ يعد التعامل

االلكترونية في التعامل ملا أوجدت لهم فرصة الترويج عن السلع والخدمات بأيسر الطرق ، وأقل التكاليف ، وعلى نطاق عالمي 

غير محدود .كما مكنت املستهلك االلكتروني من توفير الجهد والوقت عن طريق تنوع العروض وسهولة الشراء والسداد عبر مواقع 

 ل عن بعد.االتصا

وإزاء هذه األهمية الكبيرة التي تمثلها املواقع االلكترونية، كان من الضروري إيجاد وسيلة للوصول إليها تربط املستخدم 

أو املستهلك بالشركة العارضة ملنتجاتها عبر االنترنت، وتمثلت هذه الوسيلة في العنوان االلكتروني. فقد اختارت الشركات عناوين 

ل اسمها أو عالمتها التجارية حتى تميز املوقع الخاص بها عن املواقع األخرى التي تمتلكها الشركات املنافسة. ونظرا الكترونية تحم

 للدور الذي يلعبه العنوان االلكتروني أصبح ممثال للشركة على شبكة االنترنت فهو يمثل عالمتها التجارية أو اسمها أو عنوانها.

ي مطمحا للكثير من األشخاص والشركات التي سارعت إلى تسجيل عناوين الكترونية هذا ما جعل العنوان االلكترون

دون أن تمتلك عليها أي حق أو مصلحة مشروعة معتدية بذلك على حقوق الغير، وقد شكل هذا الواقع الجديد نوعا من 

ء تنازع ما بيع العالمة التجارية القرصنة أو السطو على حقوق مالكي العالمات التجارية على شبكة االنترنت ترتب عنه نشو

 والعنوان االلكتروني، األمر الذي يستدعي وجوب حماية حقوق مسجلي العناوين االلكترونية وحقوق مالكي العالمات التجارية. 

 الكلمات املفتاحية:

التسجيل العنوان االلكتروني، العالمة التجارية، املعامالت التجارية االلكترونية، اإلعتداء، األسبقية في  
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ABSTRACT : 

 The use of the internet is considered to be one of the foundations of the digital economy knowing that most 

commercial companies are moving towards adoption of commerce electronic in their relationships given the 

opportunity offered to them to promote their merchandise and services easily, inexpensively and without territorial 

limit. On the other hand, it saved the consumer time and effort through diversity offers and ease of purchase and 

payment on electronic sites (tele-shopping). The importance of these electronic sites made it necessary to find a way 

to put the consumer in contact with the company exhibiting its products via the internet. This medium being the 

email address. Thus these companies have chosen addresses bearing their acronyms or labels to distinguish 

themselves from other competing companies. These addresses having become their distinctive representatives. This 

has spawned a rush for companies to register their email addresses without having no rights or legal interests in 

them, thus violating the rights of others. This state of affairs constitutes a way of pirating and seizing the rights of 

brand owners and other labels creating an amalgam between brand and address electronic mail, which implies the 

protection of electronic addresses and the right to owners of these brands or labels. 

Key words: commerce electronic, electronic addresses, brands or labels.  

 مقدمة

ه جمما ال شك فيه أن التعامل عبر االنترنت يعد أحد دعائم االقتصاد الرقمي فاملالحظ أن معظم الشركات التجارية تت

إلى تبني أسلوب التجارة االلكترونية في التعامل التي أوجدت لهم فرصة الترويج عن السلع والخدمات بأيسر الطرق ، وأقل 

التكاليف ، وعلى نطاق عالمي غير محدود .كما مكنت املستهلك االلكتروني من توفير الجهد والوقت عن طريق تنوع العروض 

 التصال عن بعد.وسهولة الشراء والسداد عبر مواقع ا

وإزاء هذه األهمية الكبيرة التي تمثلها املواقع االلكترونية ، كان من الضروري إيجاد وسيلة للوصول إليها تربط املستخدم 

أو املستهلك بالشركة العارضة ملنتجاتها عبر االنترنت ، وتمثلت هذه الوسيلة في البداية في مجموعة من األرقام تشير إلى املوقع 

 ، فإذا أراد املستهلك الوصول إلى موقع شركة معينة كان عليه أن يحفظ األرقام التي تشير إلى موقعها.املراد 

لكن نظرا لصعوبة حفظ هذه األرقام نتيجة طولها وتعقدها وكثرتها، اتجهت األنظار إلى وسيلة جديدة تتمثل في كتابة 

وصول إلى موقع الشركة التي يريدها وتسمى هذه الوسيلة مجموعة من الحروف يسهل على املستخدم تذكرها واستعمالها لل

بالعنوان االلكتروني، ولسهولة الوصول إلى املواقع على الشبكة، حرصت الشركات ورجال األعمال أن تختار عناوين الكترونية 

لدور الذي كات املنافسة. ونظرا لتحمل اسمها أو عالمتها التجارية حتى تميز املوقع الخاص بها عن املواقع األخرى التي تمتلكها الشر 

 يلعبه العنوان االلكتروني أصبح ممثال للشركة على شبكة االنترنت فهو يمثل عالمتها التجارية أو اسمها أو عنوانها.

هذا ما جعل العنوان االلكتروني مطمحا للكثير من األشخاص والشركات التي سارعت إلى تسجيل عناوين الكترونية 

ها أي حق أو مصلحة مشروعة معتدية بذلك على حقوق الغير، وقد شكل هذا الواقع الجديد نوعا من دون أن تمتلك علي
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القرصنة أو السطو على حقوق مالكي العالمات التجارية على شبكة االنترنت ترتب عنه نشوء تنازع ما بيع العالمة التجارية 

ماية حقوق مسجلي العناوين االلكترونية وحقوق مالكي والعنوان االلكتروني )مبحث أول( ، األمر الذي يستدعي وجوب ح

 العالمات التجارية )مبحث ثاني(. 

 املبحث األول: التنازع بين العالمة التجارية والعنوان االلكتروني:

يلعب العنوان االلكتروني دورا مميزا في تحديد وجود املواقع االلكترونية التي أصبحت عنصرا أساسيا في سياسات 

وباعتباره عنصرا جديدا من عناصر امللكية الصناعية 391التجارية للمنافسة وإتمام الصفقات عبر شبكة االنترنت الشركات 

والتجارية شكل االعتداء عليه االعتداء على باقي عناصر امللكية الصناعية والتجارية األخرى ، خاصة العالمة التجارية والتي 

اللكتروني، وقد تجلت أهم صور االعتداء في االستيالء على العالمات التجارية دون ارتبطت أهم أسبابها بنظام تسجيل العنوان ا

وجه حق بغرض بيعها ملالكها وهو ما يسمى بالقرصنة االلكترونية ، ومنافسة العالمة التجارية منافسة غير مشروعة بما يضر 

  392مالكها.

عنوان االلكتروني )مطلب أول(. ثم إلى صور التنازع ما وعليه سنتطرق إلى أسباب التنازع ما بين العالمة التجارية وال

 بينهما )مطلب ثاني(.

 

 املطلب األول: أسباب التنازع بين العالمة التجارية والعنوان االلكتروني

تتعدد أسباب نشوء النزاعات ما بين العالمة التجارية والعنوان االلكتروني عبر شبكة االنترنت غير أنها ترجع في مجملها 

األحكام الخاصة بتنظيم العناوين االلكترونية سواء ما يتعلق بتسجيل هذه العناوين واملتمثل في مبدأ األسبقية في التسجيل  إلى

 )ب(.393)أ( أو ما ارتبط بقواعد استخدام العناوين االلكترونية واملتمثل في غياب مبدأ التخصص على شبكة االنترنت

 مبدأ األسبقية في التسجيل :  -أ

 Premier servi٬Premierل العناوين االلكترونية على شبكة االنترنت مبدأ يسمى مبدأ األسبقية في التسجيل يحكم تسجي

arrive394 وقد أدى تطبيق هذا املبدأ مع غياب الوقاية من جانب الجهات املختصة بتسجيله ، إلى نشوء نزاعات متعددة بين .

( 0ولتوضيح ذلك سوف نتطرق إلى املقصود بمبدأ األسبقية في التسجيل ) مالكي العالمة التجارية ومسجلي العنوان االلكتروني

 (.9وكذلك بيان أثر تطبيقه )

 املقصود بمبدأ األسبقية في التسجيل -1

                                                           

 .01، ص 9113هاني دويدار ، نظرات في التنظيم القانوني للتجارة االلكترونية ، دار الجامعة الجديدة ، مصر،  - 391

وأسماء النطاق على شبكة االنترنت ، مجلة جامعة النجاح لألبحاث ، كلية القانون ، األردن ، خالد التالحمة ، النزاعات بين العالمات التجارية - 392

 .27، ص  9117، نوفمبر 19العدد 

 .00، ص 9112شريف محمد غانم ، حماية العالمات التجارية عبر االنترنت في عالقتها بالعنوان االلكتروني ، دار الجامعة الجديدة ،  - 393

ويقصد به من يصل أوال يخدم  INTER NIC(وهو معتمد من طرف الهيئة األمريكية First served٬First comeا املبدأ باالنجليزية: )يطلق على هذ - 394

 أوال ، وعليه يرفض تسجيل عنوان الكتروني تم تسجيله من قبل سواء من نفس الشخص أو من قبل شخص آخر.
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يعني مبدأ األسبقية أنه يجوز لكل شخص أن يحصل على عنوان الكتروني متى قدم طلبه قبل غيره من الشركات أو 

أحد ، فال يشترط أي شرط للحصول على العنوان االلكتروني ما لم يتم تسجيله من جانب األشخاص العاديين دون اعتراض من 

. وبالرغم من 395شخص آخر، ألن العبرة عند تسجيل العناوين االلكترونية في أسبقية طلب التسجيل عن غيره من الطلبات

ل إال أن بمبدأ األولوية أو األسبقية في التسجي التشابه بين تسجيل العنوان االلكتروني والعالمة التجارية حيث يأخذ التسجيلين

هناك فوارق بينهما تخص إجراءات القيام به، ذلك ألن تسجيل العالمة التجارية يمر بمرحلة إيداع طلب التسجيل ثم الفحص 

لعنوان ، أما تسجيل العنوان االلكتروني فيتم مباشرة دون أن يسبق ذلك إيداع طلب تسجيل ا 396وينتهي بالتسجيل والنشر

فال يكون للشخص املعني بالتسجيل سوى ملء نموذج الطلب املوجود على موقع الجهة املختصة بالتسجيل سواء تعلق األمر 

بالعناوين االلكترونية العامة أو العناوين االلكترونية الوطنية ، ثم دفع الرسوم ، فإذا لم يتم تسجيل املوقع مسبقا فستتم 

الجهة املختصة ، دون أن تقوم بفحص الطلبات املقدمة مثل ما هو معمول به بالنسبة لتسجيل املوافقة على الطلب من طرف 

. ومن جهة أخرى يتطلب تسجيل 397العالمة التجارية ، ومنه فتسجيل العنوان االلكتروني ال يمر بمرحلة إيداع طلب التسجيل

يل ، كما لها أن تطالبه بكافة املستندات الضرورية العالمة التجارية من الجهة املختصة التحقق من شخصية مودع طلب التسج

، بينما يختلف األمر في حالة تسجيل 398إلثبات حقه في إيداع الطلب ، حتى ال يتضمن الطلب أي اعتداء على حقوق سابقة للغير

ن يكون أ العنوان االلكتروني حيث ال تقوم الجهات املختصة بالتسجيل بعملية التحقق من شخصية طالب التسجيل فيكفي

العنوان غير مسجل مسبقا لتوافق على طلب التسجيل دون أي شرط آخر ، لذا تحرص معظم الشركات املختصة بالتسجيل 

دائما على النص في مشارطات تسجيل العناوين االلكترونية على أن تعفي نفسها من إجراء أي بحث عن وجود حقوق للغير 

البحث على مقدم طلب التسجيل بحيث يكون مسؤوال في حالة مخالفة حقوق  سابقة لعملية التسجيل وتلقي شروط عبء هذا

" FRالغير بسبب التسجيل ومثال ذلك مشارطة التسمية التي تحكم العنوان االلكتروني في اإلقليم الفرنس ي الذي ينتهي باملقطع "

" ال تجري أي بحث AFANICطة أن شركة"فقد جاء في هذه املشار  9110يناير  91" واملطبقة في AFANICوالتي أصدرتها شركة "

عن أسبقية العنوان االلكتروني وعلى مقدم طلب التسجيل أن يتأكد من أن عنوانه االلكتروني ال يعتدي على حقوق الغير 

 .399املشروعة

 

 أثر تطبيق مبدأ األسبقية في التسجيل -2

 ترتب عليه العديد من املنازعات بين مسجليإذا تم منح العنوان االلكتروني وفقا ملبدأ األسبقية في التسجيل فانه ي

العناوين االلكترونية التي تم تسجيلها وبين مالكي العالمات التجارية. ويتجلى أثر تطبيق هذا املبدأ في حرمان مالك العالمة 

اعتداء على  شكلالتجارية من تسجيل عنوان الكتروني يمثلها على شبكة االنترنت نظرا لسبق تسجيلها من طرف الغير ، وهو ما ي

                                                           

)تسجيلها وحمايتها تنازعها مع املاركات التجارية(، منشورات زين الحقوقية ، بيروت ،  نصر الدين حسن أحمد ، عناوين مواقع االنترنت - 395

 .019، ص 9113

 راشدي سعيدة ، حماية العالمات التجارية في القانون الجزائري ، املجلة األكاديمية للبحث القانوني ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، - 396

 .929ص  9109العدد األول ، جوان جامعة عبد الرحمن ميرة ، بجاية ، 

 .23شريف محمد غانم ، املرجع السابق ، ص  - 397

محمود أحمد عبد الحميد مبارك ، العالمة التجارية وطرق حمايتها ، رسالة ماجستير ، كلية الدراسات العليا ، جامعة النجاح الوطنية،  - 398

 .71فلسطين ، ص 

 .31شريف محمد غنام ، املرجع السابق ، ص  - 399
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حقوق املالك الشرعي للعالمة التجارية وعلى مصالحه التجارية خاصة املتعلقة باستخدام عنوان الكتروني بنفس اسم عالمته 

 وعليه سوف نوضح هذين األثرين كاآلتي : 400التجارية ليعبر عنه عبر شبكة االنترنت

 نترنتمنع مالك العالمة التجارية من استخدام عالمته على شبكة اال  2-1

يمنح تسجيل العنوان االلكتروني لصاحبه حق استعماله بمفرده دون أن ينازعه أحد في استخدامه، وهذا ما نصت 

عليه مختلف مشارطات التسجيل ويترتب على هذا الحق أال يكون العنوان االلكتروني متاحا ألحد سوى من قام بتسجيله إلى 

عنوان وتمثيل منتجاته وخدماته وعرضها على املوقع االلكتروني عبر شبكة االنترنت جانب ذلك منع الغير من االستفادة من هذا ال

الذي يعتبر محل تجاري الكتروني ، ففي مثل هذه الحاالت تسجيل العنوان االلكتروني يلحق أضرارا بالعالمة التجارية ، ويتضمن 

ها ، ولتوضيح هذا األثر السلبي ملبدأ األسبقية في اعتداء على الحقوق املشروعة لصاحب العالمة من شخص ليس له أي حق علي

"الفرنسية وتتلخص وقائع هذه القضية أن Aliceالتسجيل هناك تطبيقات قضائية عديدة ، أهمها الحكم الصادر في قضية "

الكترونيا لها  " وهي شركة تعمل في مجال اإلعالنات والدعاية اإلعالنية ، أرادت هذه األخيرة أن تسجل عنواناSNC ALICEشركة "

" الفرنسية املختصة بتسجيل العناوين االلكترونية في اإلقليم الفرنس ي AFNIC" فردت شركة "Alice.frعلى شبكة االنترنت وهو "

 " التي تعمل في مجال برامج الكمبيوتر.Alice SAبان هذا العنوان االلكتروني غير متاح لسبق تسجيله من جانب شركة"

" الذي تم منحه Alice.frولى ومن بعدها محكمة االستئناف بان تسجيل العنوان االلكتروني "أكدت محكمة الدرجة األ 

" وبصفة خاصة مبدأ األسبقية في التسجيل ومن AFNIC" كان مطابقا لقواعد التسجيل التي وضعتها شركة "Alice SAلشركة "

لص إلى انه بالرغم من حسن نية مسجل العنوان " وعلية نخSNC ALICEثم ال يوجد اعتداء على الحقوق املشروعة لشركة "

االلكتروني فانه ال تتوافر الحماية القانونية لألصحاب املشروعة للعالمات التجارية الذين ال يتمكنون من تسجيل عناوين 

 .401الكترونية تمثل عالماتهم على شبكة االنترنت

 االعتداء على الحقوق املشروعة لآلخرين  2-2

سبقية في التسجيل على منع املالكين الشرعيين للعالمات التجارية من تسجيل عناوين تمثلها ال يقتصر أثر مبدأ األ 

الكترونيا وإنما يتعدى ذلك إلى االعتداء على الحقوق املشروعة. فشجع هذا املبدأ الكثيرين الستخدامه كوسيلة للكسب املادي 

يله فسارعوا إلى تسجيل العالمات التجارية كعناوين الكترونية وذلك نظرا لقلة تكاليف تسجيل العنوان االلكتروني وسرعة تسج

من اجل إعادة بيعها الحقا إلى أصحابها الحقيقيين وبأثمان باهضة وخيالية ، األمر الذي يشكل في النهاية ما يسمى بالقرصنة أو 

ية مشهورة أو معروفة على نطاق ، وقد يستغل األشخاص عند تسجيلهم لعناوين الكترونية عالمات تجار  402السطو االلكتروني 

.... ، بهدف إجبار أصحابها على دفع مبالغ طائلة مقابل التنازل عن العنوان االلكتروني La Coste , Rolexمثل عالمة  403عالمي

للشركات  ةالذي يحمل العالمة التجارية املشهورة .وعليه فإن انتشارها الواسع ما بين املستهلكين وأهميتها املالية العالية بالنسب

املالكة لها ، تجعلها مطمعا لالعتداء عليها واستغاللها كوسيلة للكسب الغير املشروع وذلك عن طريق اإلسراع في تسجيلها كعناوين 

 الكترونية بأقل التكاليف ثم طرحها للبيع مرة ثانية ملالكيها الشرعيين بثمن مغالى فيه.

                                                           

 .30شريف محمد غنام ، املرجع السابق ، ص  - 400

401 -Jean-Noel-Kapferer ٬les marques :capital de l’entreprise organisation , 1988,p 146. 

 .71، ص  9110سمير فرنان بالي ، قضايا القرصنة التجارية والصناعية والفكرية ، الجزء األول ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،  - 402

403 - EYSSETTE (f) , internet et le droit des marques , cazbal , France , 1997 , p 121. 
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" قد ساهم بشكل كبير في تفاقم وانتشار االعتداء على العالمات GTLDلية "إن نظام العناوين االلكترونية العامة أو الدو 

" من أشهر العناوين املستخدمة عبر شبكة االنترنت حيث تفضل .com.التجارية ، وذلك الن العنوان االلكتروني الذي ينتهي ب "

قية التسجيل تسمح بتسجيل العنوان أغلبية الشركات التجارية استخدامه لعرض منتجاتها وخدماتها ، وبما أن مبدأ أسب

" حتى تكون له قيمة GTLDااللكتروني مرة واحدة فقط ألول طالب له ، فقد يتم تسجيل عناوين لعالمات مشهورة ضمن نظام "

، لذا تدخل الكونجرس األمريكي   404مالية كبيرة ، ثم يتم إعادة بيعها مرة ثانية بمبالغ ضخمة ألصحاب العالمات التجارية

ملعالجة االعتداءات  ACPA"405قانون حماية املستهلك من قرصنة االنترنت " 9111ودخل حيز التنفيذ في يناير  0222ر سنة وأصد

التي تمثل انتهاكا لحقوق ملكية العالمات التجارية بتسجيلها كعناوين الكترونية كما أن هذا القانون جعل القيام بمثل هذه 

كذلك القيام بتقليد العالمات التجارية املشهورة واملحمية بمقتض ى قانون العالمة التجارية املمارسات من األعمال غير الشرعية و 

مالك العالمة التجارية من إقامة دعوى مدنية ملقاضاة املعتدي بالقرصنة االلكترونية واستخدامها  ACPA ، ولذا خول قانون 

الربح من القرصنة االلكترونية .ومن التدابير التي من املمكن كعناوين الكترونية عندما يتوافر لديه سوء النية ، بهدف تحقيق 

أن تقض ي بها املحكمة استنادا إلى هذا القانون يمكن أن تتضمن: ) إلغاء تسجيل املعتدي بالقرصنة االلكترونية للعناوين 

ل حصل عليها من خالل استغال االلكترونية وتحويله إلى املالك الحقيقي للعالمة والتعويض املادي عن األضرار واألرباح التي

 .406دوالر أمريكي 011111العنوان االلكتروني وقد تصل قيمة التعويض إلى 

 مبدأ التخصص على شبكة االنترنت -ب

تخضع العالمة التجارية في تسجيلها واستخدامها ملبدأ التخصص ويحدد هذا املبدأ نطاق الحماية القانونية لهذه 

مثلها، واألصل أن العناوين االلكترونية تخضع لهذا املبدأ أيضا، إال أن تطبيقه على شبكة العالمة في حدود املنتجات التي ت

االنترنت يتسم بصعوبة وخصوصية معينة هذا ما أدى إلى نشوء منازعات كثيرة ما بين مالكي العالمات التجارية ومسجلي العناوين 

 (.9العناوين االلكترونية) ( ومعنى تطبيقه على0وهو ما يتجلى من مقصوده )407االلكترونية.

 املقصود بمبدأ التخصص  -1

يحكم تسجيل العالمات التجارية مبدأ التخصص، بمعنى تستخدم العالمة وتكون لها الحماية القانونية في حدود 

لك املحددة في تاملنتجات والخدمات التي تمثلها، ومن ثم ال تمتد الحماية إلى املنتجات والخدمات األخرى غير املشابهة أو املماثلة ل

طلب التسجيل، فهناك تخصيص للمنتجات والخدمات التي تمثلها العالمة، بحيث تشملها الحماية فقط في هذا النطاق، أما 

الخارجة عن هذا النطاق فاألصل فيها  هو حرية استخدام العالمة التجارية، وعليه فال مانع من تشابه العالمة التجارية مادامت 

لبضائع التي تعبر عنها. ويهدف مبدأ التخصص إلى حماية املستهلك من الخلط والتضليل الذي قد يقع فيه تختلف في السلع وا

 .408إذا ما استعملت نفس العالمة

                                                           

404 -Ader , le nom de domaine dans le pagasage juridique ,France , 2000 , p38. 

 Anti- cypersquatting Consumer Protection Actاختصارا باالنجليزية ل :  - 405

 .11نان ، املرجع السابق ، ص سمير بالي فر  - 406

 .32شريف محمد غنام ، املرجع السابق ، ص  - 407

 .23ص  9112سميحة القليوبي ، الوجيز في التشريعات الصناعية ، الجزء الثاني ، دار النهضة العربية ، - 408
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وعلى الرغم من أن مبدأ التخصص يعتبر عصب قانون العالمات التجارية وينطبق على باقي عناصر امللكية الصناعية 

جد أي نص يقرره صراحة، غير أن الفقه يستشفون هذا املبدأ من مجموع النصوص التي إال انه ال يو 409والتجارية األخرى،

الفقرة  202تعالج حماية العالمات التجارية فنجد في القانون الفرنس ي أنه يمكن أن يستشف مبدأ التخصص من نص املادة 

ادة الحق في العالمة التجارية على املنتجات األولى والثانية والثالثة من قانون امللكية الفكرية الفرنس ي فقد قصرت هذه امل

والخدمات التي تمثلها العالمة التجارية دون غيرها من املنتجات، ثم أكدت الفقرة الثالثة هذا األمر بمنعها أي استخدام للعالمة 

رى المة أو أية منتجات أخيولد خلطا في أذهان الجمهور، إال بموافقة املالك وذلك بالنسبة للمنتجات والخدمات التي تمثلها الع

، كما أن االتفاقيات الدولية التي تتعلق بالعالمات التجارية تأخذ بهذا املبدأ ، ومن أمثلة ذلك اتفاق نيس املتعلق  410مشابهة

 والذي انضمت إليه معظم الدول. 0272جوان  07بالتصنيف الدولي للمنتجات والخدمات والذي تم في 

 وين االلكترونيةتطبيق مبدأ التخصص على العنا -2

إن إعمال مبدأ التخصص على العناوين االلكترونية يتسم بصعوبة وخصوصية معينة وهو ما قد يؤدي في الكثير من 

األحيان إلى نشوء نزاع ما بين مسجلي العناوين االلكترونية ومالكي العالمات التجارية ويرجع سبب ذلك في انه من الناحية الفنية 

كتروني إال مرة واحدة وفقا ملبدأ األولوية في التسجيل ، فمن قام بتسجيل العنوان أوال يثبت له الحق القانوني ال يمنح العنوان االل

، ومن ثم وفي فرض وجود عالمتين تجاريتين تمثالن منتجات مختلفة لشركتين مختلفتين، فإذا قامت إحداهما بتسجيل  411عليه

" فإن هذا العنوان غير متاح للشركة األخرى بالرغم من أن com.جال الدولي "عنوان الكتروني يتضمن عالمتها التجارية في امل

عالمتها تمثل منتجات مختلفة عن منتجات الشركة التي قامت بتسجيل العنوان االلكتروني أوال، ومن أمثلة ذلك العالمة التجارية 

"Vichy الثة والعطور، والثانية في منتجات املياه الغازية والث " التي تمتلكها ثالث شركات تجارية، تختص األولى بمنتجات التجميل

في منتجات األدوية، فبالرغم من تشابه العالمة التجارية إال أن كل شركة تملكها في نطاق منتجات معينة ومخصصة تختلف عن 

اوين بالنسبة لتسجيل العنباقي منتجات الشركة األخرى التي تملك نفس العالمة التجارية، واألمر هنا ال يثير أي إشكال ولكن 

" يجب تسجيله وال تملكه سوى شركة واحدة Vichy.comااللكترونية فال يوجد سوى عنوان الكتروني واحد متمثل في العنوان "

" ، وهو ما قد يؤدي إلى نزاعات مع بقية الشركات com.وهي من كانت السباقة نحو تسجيله ضمن املجال الدولي أو العالمي "

ن العنوان االلكتروني ضمن هذا املجال العام التجاري.وقد يزيد من حدة األمر كذلك كون مسجل العنوان االلكتروني لالستفادة م

ال يملك العالمة التجارية التي يمثلها العنوان مما يترتب عنه حرمان مالكها الشرعي من تسجيل العنوان االلكتروني وبالتالي منعه 

 .412عبر االنترنت بسبب سبق تسجيلها من الغيرمن التعبير عن عالمته التجارية 

 املطلب الثاني: صور التنازع ما بين العالمة التجارية والعنوان االلكتروني 

يتخذ اعتداء العنوان االلكتروني على العالمة التجارية صور عدة فقد يعمد صاحب العنوان االلكتروني إلى تسجيل 

الى فيه إلى مالك العالمة التجارية األصلية أو ألحد منافسيه ويمثل هذا االعتداء العنوان بهدف إعادة بيعه مرة أخرى بثمن مغ

                                                           

 .933، ص  9113الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية ، عبد هللا عبد هللا ، الحماية القانونية لحقوق امللكية الفكرية على شبكة االنترنت، دار  - 409

 .29شريف محمد غنام ، املرجع السابق ، ص - 410

 .23نصر الدين حسن أحمد ، املرجع السابق ، ص - 411

 .21شريف محمد غنام ، املرجع السابق ، ص  - 412
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نوعا من القرصنة أو السطو االلكتروني على العالمات اململوكة لآلخرين )أ(، وقد يتخذ االعتداء صورة املنافسة غير املشروعة 

 للعالمات التجارية عبر االنترنت )ب(.

  Cybersquattingالقرصنة االلكترونية  -أ

ريعة بظهور االنترنت كوسيلة اتصال عاملية وس -تقليد العالمة التجارية عبر االنترنت-ارتبط ظهور القرصنة االلكترونية 

. وعليه سنوضح ماملقصود بالقرصنة 413وارتبط أيضا بالفكرة السائدة لدى األغلبية بان االنترنت فضاء ال يحكمه قانون 

 (.9( ثم نبين صورها)0االلكترونية)

 املقصود بالقرصنة االلكترونية   -1

يقصد بالقرصنة االلكترونية أو السطو االلكتروني أن يقوم شخص ال يمتلك أي حق على عالمة تجارية بتسجيل هذه 

العالمة في صورة عنوان الكتروني على شبكة االنترنت، وذلك بقصد اإلضرار بمالك هذه العالمة أو بقصد إعادة بيع العنوان 

 .414ي إلى هذا املالك مرة أخرى بثمن مغالى فيه قصد تحقيق الربح أو إعادة بيعه ألحد منافسيهااللكترون

ويعتمد القرصان في بيع العناوين االلكترونية التي سجلها على الخلط واللبس الذي يقع في أذهان الجمهور وذلك الختياره 

ثلها وبهذا ال يكون أمام مالك العالمة التجارية املشهورة وحرصا العالمات التجارية املشهورة ليقوم بتسجيل عناوين الكترونية تم

منه على سمعة عالمته إال التفاوض معه بهدف استرداد هذا العنوان بأي ثمن يطلبه القرصان. ومن بين العوامل التي شجعت 

 على ظهور القرصنة االلكترونية

 لذي يحكم تسجيل العناوين االلكترونية حيثفهذا املبدأ كما سبق توضيحه هو امبدأ األسبقية في التسجيل  1-1

يسمح ألي شخص بتسجيل عنوان ملوقع الكتروني بناء على أول طلب لم يسبق تسجيله من قبل فال تشترط 

الجهات املختصة بالتسجيل أي شرط للحصول عليه وهذا ما شجع الكثيرين من األشخاص الذين سارعوا إلى 

ية التي تمثل عالمات تجارية مشهورة ثم إعادة بيعها بأثمان باهضة تسجيل العديد من العناوين االلكترون

 .415ألصحابها الحقيقيين

فالعديد من األحكام الصادرة بإدانة القرصنة االلكترونية صدرت بمناسبة االعتداء شهرة العالمة التجارية   1-2

من أمثلة ذلك العالمة على عالمات تجارية تحظى بشهرة عاملية ومعروفة لدى جمهور كبير من املستهلكين و 

  Medonales, Gu Laroucheالتجارية 

تزداد القرصنة االلكترونية بالنسبة للعناوين  حيثنوع املجال الذي تسجل فيه العناوين االلكترونية  1-9

"أكثر من العناوين الوطنية وذلك لسببين، يتجلى السبب األول net" أو "comااللكترونية العامة التي تنتهي ب "

هذه العناوين مشهورة ومعروفة أكثر لجمهور املتعاملين مع شبكة االنترنت هو ما جعل اغلب الشركات أن  في 

التجارية تحرص على  أن تمتلك عناوين الكترونية عامة ملعرفتها الجيدة لدى الجمهور مما يساعد على انتشار 

ناوين الرقابة السابقة على منح الع عالمتها وتسويق منتجاتها بصورة أفضل، أما السبب الثاني فيتمثل في قلة

" األمريكية لتسجيل هذه العناوين أية شهادة أو مستند للتسجيل، NSIااللكترونية العامة فال تتطلب شركة "

بخالف العناوين االلكترونية الوطنية التابعة للدول. فمثال بالنسبة للعناوين التي تسجل في اإلقليم الفرنس ي 

                                                           

 .77، ص  0222، الجزائر ، محمد لعقاب ، االنترنت وعصر ثورة املعلومات ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع - 413

 .012، ص  9111فاروق الحفناوي، قانون البرمجيات ، موسوعة الكمبيوتر ونظم املعلومات ، القاهرة ، دار الكتاب الحديث ، - 414

 .911كوثر مازوني ، املرجع السابق ، ص  - 415
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لب لصحة تسجيلها أن يقدم املسجل شهادة تفيد ملكيته للعالمة التجارية التي يرغب " تتطFRوالتي تنتهي ب "

 .416في تسجيل عنوان الكتروني مثلها

 صور القرصنة االلكترونية  -2

إذا كانت العالمة التجارية عرضة لالعتداء عليها في ارض الواقع فان االعتداء عليها تزداد فرص وقوعه على شبكة 

جلي العناوين االلكترونية والذي قد يأخذ صورة اعتداء للعنوان االلكتروني على العالمة التجارية ، أو االنترنت من جانب مس

 .417االعتداء العكس ي للعالمة التجارية على العنوان االلكتروني

حيث يفترض في هذه الحالة أن العالمة التجارية مسجلة اعتداء العنوان االلكتروني على العالمة التجارية   2-1

للقواعد القانونية ثم يقوم صاحب العنوان االلكتروني بتسجيل عنوانه معتديا على هذه العالمة التجارية  وفقا

، وفي هذه الحالة يعتبر القضاء أن صاحب العنوان االلكتروني قد اعتدى على حق مالك العالمة املسجلة 

كتروني أو إلغاؤه والحصول على سابقا فيعطيه الحق في رفع دعوى التقليد لكي يستطيع نقل العنوان االل

 .418تعويض لجبر ما أصابه من ضرر 

ففي هذه الحالة يتم تسجيل العنوان االلكتروني قبل اعتداء العالمة التجارية على العنوان االلكتروني  2-2

تسجيل العالمة التجارية، بحيث إذا ما أراد صاحب العالمة التجارية تسجيلها كعنوان الكتروني يجد أن 

د سبق تسجيله من طرف الغير الذي كان األسبق في التسجيل وتصرف بحسن نية باعتبار أن العالمة العنوان ق

 لم تكن مسجلة أصال عند تسجيله العنوان.

وفي هذه الحالة يعتبر القضاء العنوان االلكتروني عنصرا من العناصر املعنوية املشروعة يحميه القانون من أي اعتداء 

التجارية، حيث يقر القضاء بأهمية مسجل العنوان االلكتروني على هذا العنوان ويعتبر أن تسجيل عليه مثله مثل العالمة 

 .419العالمة بعد استعمال العنوان االلكتروني يشكل اعتداء على حق هذا املسجل

 املنافسة الغير املشروعة للعالمة التجارية على شبكة االنترنت -ب

ة على شبكة االنترنت عند حد القرصنة وإنما امتدت أيضا إلى منافسة هذه ال تقف االعتداءات على العالمات التجاري

العالمات على وجه غير مشروع. وال تختلف املنافسة غير املشروعة في تعريفها أو تنظيمها على شبكة االنترنت في كثير من القواعد 

ة عض الخصوصيات في شروط تطبيقها وتعتبر فكر العامة لها كما تنظمها القوانين الوطنية، غير أن بيئة االنترنت أكسبتها ب

املنافسة وشرط تحقيق الضرر أكثر الشروط التي طرأت عليها بعض التطورات التي فرضتها بيئة االنترنت .وهذا ما يتجلى من 

ى شبكة ( ومفهوم الخطأ في املنافسة غير املشروعة عل0خالل مفهوم املنافسة بين العنوان االلكتروني والعالمة التجارية)

 (.9االنترنت)

 مفهوم املنافسة بين العنوان االلكتروني والعالمة التجارية  -1

                                                           

، ص  9112ترونية ،القاهرة ، منشورات الحلبي الحقوقية، محمد سعيد أحمد إسماعيل ، أساليب الحماية القانونية ملعامالت التجارة االلك- 416

123. 

 .910، ص  9113عصام رجب بيوض التميمي ، التحكيم في املنازعات املتعلقة بالعالمة التجارية ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، - 417

،  9109جارية املشهورة ، مجلة املحكمة العليا ، العدد األول ، أمين بوشعبة ، تسوية املنازعات بين أسماء املواقع على االنترنت والعالمات الت- 418

 .31ص 

 .929عصام رجب بيوض التميمي ، املرجع السابق ، ص  - 419
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لم ينظم املشرع الجزائري دعوى املنافسة غير املشروعة ولم يبين شروطها وال أساسها القانوني واكتفى بذكر بعض 

 شرع أن تقليد العالمات املميزة لعون اقتصادياملمارسات التي اعتبرها ممارسات غير مشروعة. ففي إطار العالمات التجارية ذكر امل

منافس أو تقليد منتجاته أو خدماته أو اإلشهار الذي يقوم به قصد كسب زبائن هذا العون إليه بزرع شكوك وأوهام في ذهن 

 420املستهلك يشكل منافسة غير مشروعة.

 ية وفي هذا الفرض تنطبق دعوى املنافسة غير وقد امتد نطاق املنافسة غير املشروعة إلى التعامالت التجارية االلكترون

املشروعة على التعامالت االلكترونية عبر شبكة االنترنت، وهي ال تختلف عن القواعد العامة باعتبارها أحد التطبيقات الخاصة 

ل لدعوى املسؤولية التقصيرية إال من حيث اكتسابها لبعض الخصوصية فيما يتعلق بشروط تطبيقها.كما يظهر من خال

التطبيقات القضائية ضرورة وجود منافسة بين مسجل العنوان االلكتروني ومالك العالمة التجارية، وذلك مع مراعاة بعص 

 الخصوصيات التي فرضتها بيئة االنترنت في مفهوم املنافسة.

 تماثل أو تشابه األنشطة كشرط للمنافسة غير املشروعة قاعدة عامة  1-1

ر املشروعة وجود تنافس بين تاجرين يمارسان نفس النشاط أو نشاط متشابه، فإذا يشترط لقبول دعوى املنافسة غي

وذات األمر يشترط بالنسبة للمنافسة غير املشروعة على شبكة االنترنت،  421اختلف هذا النشاط فال يتصور وجود منافسة.

عامالت ل لتحديد مفهوم املنافسة في التحيث يتضح من التطبيقات القضائية أنها أخذت بمعيار تماثل الخدمات واملنتجات كسبي

االلكترونية وما يؤدي إليه هذا التماثل من حدوث خلط وتضليل املستهلكين، وعليه فان عدم التشابه في املنتجات والخدمات 

 .422ينفي فكرة املنافسة بين العالمة التجارية والعنوان االلكتروني 

أو التطابق استثناء على القاعدة العامةتطبيق دعوى املنافسة في حالة عدم التماثل  1-2  

إذا كان األصل أن القضاء يتطلب لقبول دعوى املنافسة أن تتماثل وتتشابه املنتجات والخدمات غير انه وسع في مفهوم 

املنافسة ، وطبق دعوى املنافسة حتى في حالة عدم التماثل أو التشابه ما بين الخدمات واملنتجات  وذلك حرصا على حماية 

العالمة التجارية من االعتداء عليها عبر شبكة االنترنت، فمجرد تسجيل عنوان الكتروني يشكل منافسة غير مشروعة للعالمة 

التجارية ولو اختلفت املنتجات والخدمات التي يعرضها الطرفان، الن مجرد تسجيل عنوان الكتروني مطابق أو مشابه لعالمة 

ل العنوان في حرمان ومنع مالك العالمة من االستفادة من عالمته التجارية عبر شبكة تجارية يعتبر دليل على سوء نية مسج

االنترنت، كما قد يكون هدفه من تسجيل العنوان قصد بيعه مرة ثانية إلى مالك العالمة أو شركات أخرى منافسة. ومن تطبيقات 

القضية أدانت املحكمة الشركة املدعى عليها استنادا  ، في هذه0222هذه الفكرة، الحكم الصادر عن محكمة استئناف باريس عام 

" واستفادت من شهرتها لجذب Champagneإلى قواعد املنافسة غير املشروعة على أساس أنها استعملت العالمة التجارية "

ل عنوانها ن خالالعمالء واملستهلكين، ولم تلتفت املحكمة إلى دفع املدعى عليها باختالف األنشطة واملنتجات التي تعرضها م

 .423االلكتروني واملتعلقة بالروائح والعطور عن تلك التي تمثلها العالمة التجارية واملتعلقة بالخمور 

                                                           

املتعلق  11/19من قانون  19فقرة  92صور أو حاالت املنافسة غير املشروعة وإنما أوردها نص املادة  12/11لم يحدد قانون العالمات  - 420

 .10العدد  9111يونيو  92قة على املمارسات التجارية املؤرت في بالقواعد املطب

 .01، ص  9112زينة غانم عبد الجبار ، املنافسة غير املشروعة  للملكية الصناعية ، دراسة مقارنة ، دار حامد للنشر والتوزيع ، عمان ،  - 421

 .217مصطفى موس ى حسين العطيات ، املرجع السابق ، ص  - 422

 .012غنام ، املرجع السابق ، ص  شريف محمد - 423
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وعليه فبعض األحكام القضائية الحديثة في مجال االعتداءات االلكترونية على العالمات التجارية ال تتطلب لحماية 

وعة شرط تماثل الخدمات واملنتجات التي تعبر عنها العالمة املعتدى عليها والعنوان هذه العالمات وقبول دعوى املنافسة غير املشر 

االلكتروني املسجل.بل استندت هذه التطبيقات القضائية بدال من ذلك إلى معيار الخلط والتضليل لدى املستهلكين لالعتبار 

 .424بحكم املنافسة غير املشروعة

 الخطأ في املنافسة غير املشروعة  -2

ال املنافسة غير املشروعة عبر شبكة االنترنت ما بين العالمة التجارية والعنوان االلكتروني الخلط واللبس هما في مج

وبالتالي فان تسجيل عنوان الكتروني مطابق أو مشابه لعالمة تجارية من شأنه أن يثير التباس 425صورة الخطأ األكثر شيوعا،

رية ويعمل على جذب العمالء إلى املوقع االلكتروني واالستفادة املالية من جراء هذا في أذهان املستهلكين حول هذه العالمة التجا

التضليل بما يضر صاحب العالمة التجارية. ومن التطبيقات القضائية التي تظهر صورة الخلط أو اللبس ، الحكم الصادر في 

ن مع شبكة االنترنت عندما يقصدون العنوان " حيث أشارت املحكمة في هذه القضية إلى أن املتعامليGuy Larocheقضية "

" مالكة العالمة التجارية مما يفقدها Guy Larocheااللكتروني املتنازع عليه يصلون إلى موقع الشركة املنافسة ال إلى موقع شركة"

 .426الكثير من العمالء

 91" في ICANNي أصدرتها شركة "وقد اعتبرت القواعد املوحدة لتسوية النزاعات املتعلقة بالعنوان االلكتروني والت

أن تسجيل العنوان االلكتروني بهدف منع أو إعاقة املنافسة بين الشركات التجارية يشكل حالة من حاالت سوء  0222أكتوبر 

النية الذي يبرر إلغاء أو نقل العنوان االلكتروني  وقد نصت هذه القواعد صراحة على انه من سوء النية اجتذاب العمالء من 

 .427لكي العالمات التجارية عبر االنترنت عن طريق الخلط الذي يتولد لدى املستهلكين بسبب تقليد هذه العالماتما

 املبحث الثاني: مظاهر حماية العالمة التجارية والعنوان االلكتروني في معامالت التجارة االلكترونية:

نية إلى ازدياد عدد املواقع االلكترونية الذي صاحبه أدى اتساع شبكة االنترنت وانتشار التعامالت التجارية االلكترو

ظهور أشكال جديدة لالعتداءات على العالمات التجارية والعناوين االلكترونية، األمر الذي يستدعي حماية أصحاب الحقوق 

 نون. إال انه وبهدفاملشروعة من خالل تمكينهم من اللجوء إلى القضاء عن طريق رفع دعاوى قضائية عامة وقائمة يعتد بها القا

زيادة درجة الحماية للعالمات التجارية والعناوين االلكترونية في الفضاء االلكتروني كرست جهود عديدة من قبل الهيئات 

واملنظمات التي تعمل في مجال تنظيم االنترنت وحماية حقوق امللكية الفكرية عبر االنترنت، والتي أفضت في النهاية إلى تبني نظام 

ت الحماية ية الودية )مطلب أول( بموجب القواعد املوحدة لتسوية املنازعات كوسيلة حماية إضافية لتجنب سلبياالتسو 

 القضائية )مطلب ثاني(.

 املطلب األول: الــتــســويــة الــوديــــة 

التجارية  جعل التعامالتإن التعامل عبر االنترنت يخترق بطبيعته الحدود الجغرافية للدول نظرا لعاملية الشبكة وهو ما ي

ذات طبيعة خاصة ألنها تعتمد عليه باألساس. من هنا جاء التفكير في جعل حماية الحقوق التي تجري التعامل فيها عبر االنترنت 

                                                           

 .12، ص  0221،  71ربي القليوبي ، النواحي القانونية للتعدي على العالمات التجارية ، مجلة حماية امللكية الفكرية ، العدد   - 424

 .21خالد التالحمة ، املرجع السابق ، ص  - 425

 .272كوثر مازوني ، املرجع السابق ، ص  - 426

 .070املرجع السابق ، ص  شريف محمد غنام ، - 427
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 عاملية، األمر الذي دفع العديد من املؤسسات واملنظمات املعنية بهذه املعامالت إلى االهتمام بحقوق امللكية الفكرية املطروح

 .428التعامل فيها عبر االنترنت ، وهو ما يخدم في النهاية أطراف معامالت التجارة االلكترونية

" التي تنبهت إلى أهمية حماية العالمات التجارية Wipoيعود الفضل  للجهود املميزة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية "

والتي كللت باستجابة مؤسسة 429لتجارية من تقليدية إلى الكترونيةفي عالقتها بالعنوان االلكتروني ، بتطور أشكال التعامالت ا

"ICANN وتبني قواعد جديدة لحل النزاعات املتعلقة بالعناوين االلكترونية، وهي  0222" ملا ورد في التقرير األول للمنظمة لسنة ،

.ولإلحاطة بهذه القواعد UDRP"430قواعد "ما تعرف بالقواعد املوحدة لتسوية نزاعات العناوين االلكترونية ويطلق عليها أيضا 

باعتبارها وسيلة حماية إضافية سنبحث في طبيعة هذه القواعد القانونية ونطاق تطبيقها)أ(  ثم الشروط واإلجراءات املتبعة في 

 تطبيقها)ب(.

 الطبيعة القانونية للقواعد املوحدة لتسوية املنازعات ونطاق تطبيقها  -أ

" ICANNنازعات هي القواعد التي أصدرتها منظمة تحديد األسماء واألرقام عبر االنترنت "القواعد املوحدة لتسوية امل

كوسيلة ودية واختيارية لحل املنازعات الناشئة عن تسجيل العناوين االلكترونية، وبصفة خاصة تلك التي تتعلق باالعتداءات 

 زاعات التجارة االلكترونية باعتبارها نظام خاص ومتميز.تعتبر شكل جديد من الوسائل البديلة لحل ن431على العالمات التجارية،

  UDRPالطبيعة القانونية لقواعد  -1

تختلف هذه القواعد عن نظام التقاض ي أمام املحاكم العادية الن جهات الفصل في املنازعات هي هيئات تحكيم دولية 

 رية ، وتصدر حكم غير ملزم لألطراف. وليست محاكم وطنية،كما أن هذه الهيئات تنظر في النزاع عن طريق لجان إدا

يتم بناءا على شرط يدرج في عقد تسجيل العنوان االلكتروني  UDRPإن اللجوء إلى القواعد املوحدة لتسوية املنازعات 

ويتضمن اللجوء إلى هذه القواعد لفض أي نزاع يتعلق بالعنوان  432تفرضه الشركة مسجلة العنوان على مسجل العنوان،

مستقبال. فالعقد بين مسجل العنوان االلكتروني والجهة املختصة بالتسجيل ومن ثم فإن مالك العالمة التجارية ال االلكتروني 

 يكون على علم بهذا الشرط ألنه ليس طرفا في العقد.

UDRPوتجدر اإلشارة إلى أن وجود الشرط الذي يقض ي بخضوع النزاع املتعلق بالعنوان االلكتروني لقواعد  ال يمنع  

. وفي حالة 433طراف النزاع من اللجوء إلى القضاء للنظر في النزاع، سواء قبل البدء في النزاع أو بعد النظر فيهأ

434اللجوء إلى القضاء فاللجنة اإلدارية التي تنظر في النزاع إما أن توقف سريان اإلجراء أو تنهيه كلية . كما أن القرار  

                                                           

 .12و 11، ص  9111أحمد شرف الدين ، الجوانب القانونية للتجارة اإللكترونية وآليات تسوية منازعاتها ، القاهرة ،  - 428

عها ، تتضمن مبادئ وتوصيات تتب 9110-0222"في إصدار تقارير عامة سنة Wipoيتجلى الدور املميز للمنظمة العاملية للملكية الفكرية "- 429

إليه  أالشركات املختصة بالتسجيل املنازعات املستقبلية للعناوين االلكترونية .كما أنشأت املنظمة مركز خاص بالتحكيم والوساطة تابع لها يلج

 .902املتنازعون لفض منازعاتهم، أنظر د شريف محمد غنام ، مرجع سابق ، ص 

430 - UDRP اختصارا باالنجليزية لUniform Dispute Résolution Policy 

 .212مصطفى موس ى حسين العطيات ، املرجع السابق ، ص  - 431

432 - Jean-François Bourque Eric Labbé , Daniel Poulin , François Jacquot :Guide juridique du commerçant électronique, Montréal 

Themis , 2001 , p 43. 

 UDRP ة لتسوية املنازعات( من القواعد املوحدkالفقرة  11املادة ) - 433

434 -Jaque Farnel , la protection des signes distinctifs sur internet ,Revue des marques , numéro 06 , juillet2004, p35. 
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UDRPالصادر بناءا على قواعد  ف من طرح القضية أمام القضاء العادي للنظر فيها من جديد، وقد ال يمنع األطرا 

UDRPيصدر حكما يخالف القرار الصادر بناءا على قواعد  . 435فان هذا القرار غير ملزم للقضاء لألخذ به وبالتالي،   

يئة ال ينفذ الحكم الصادر بموجب القواعد املوحدة من جانب أطراف النزاع ، بل ينفذ من جانب الغير وهو ه

التسجيل التي قامت بتسجيل العنوان االلكتروني، فهي من تقوم بإلغاء العنوان االلكتروني أو نقل هذا العنوان إلى 

صاحب الحق فيه أو إبقاء العنوان ملكا ملسجله. فالقرار ال يخاطب سوى هيئة التسجيل بالرغم من أنها ليست طرفا 

.436وان االلكتروني ومالك العالمة التجاريةفي النزاع، كون أن أطراف النزاع هم مسجل العن  

 UDRPنــطــاق تــطبــيـق قــواعــد  -2

تعتبر القواعد املوحدة لتسوية املنازعات اإلطار القانوني لفض املنازعات الناشئة ما بين العناوين االلكترونية والعالمات 

عنوان االلكتروني بصورة غير مشروعة،، وبدون وجه حق التجارية. لكنها ال تنظر في كافة هذه املنازعات بل فقط عندما يسجل ال

قانوني لإلضرار بحق مشروع ملالك العالمة التجارية،، ولالستفادة املالية من وراء هذا التسجيل. ويجوز للشخص املتضرر من 

ستثناء تسجيل باتسجيل عنوان الكتروني يتضمن عالمته التجارية  أن يرفع شكواه ضد أي شخص طبيعي أو معنوي قام بهذا ال

" نفسها وهيئات التسجيل املختصة بتسجيل العناوين االلكترونية، الذين ال يخضعون لهذه القواعد حيث يتم ICANNشركة "

 .437مقاضاتهم أمام املحاكم العادية

بالفصل في النزاع بموجب شرط أو بند يدرج في عقد تسجيل العنوان االلكتروني يقبل بمقتضاه  UDRPوتختص قواعد 

" على فرض هذا البند ICANNمسجل العنوان بالخضوع إلى هذه القواعد في حالة نشوب نزاع يتعلق بهذا العنوان. وقد حرصت "

وبخصوص عقود التسجيل قبل هذا التاريخ ، فيكون لألطراف  0222ديسمبر  10على كل مسجلي العناوين االلكترونية ابتداء من 

 .438اع بشكل اختياري اللجوء إلى القواعد املوحدة لفض النز 

 ,COM , ORGعلى العناوين االلكترونية العامة أو الدولية كالتي تنتهي بـ  UDRPواألصل أن تنطبق القواعد املوحدة 

NET  فتنطبق هذه القواعد املوحدة على العناوين املسجلة تحت هذه العناوين العامة وتتضمن اعتداء على عالمات تجارية، كما

 .439ين االلكترونية الوطنية أو املحلية إذا اعتمدتها الهيئات املسؤولة عن تسجيل هذه العناوينقد تنطبق على العناو 

  UDRPاإلجراء اإلداري لتسوية املنازعات في ضوء قواعد أل  -ب

" على وضع حل سريع ملنازعات العناوين االلكترونية وفي سبيل تحقيق ذلك نصت قواعد ICANNحرصت أل "

"UDRP"440  ي اختياري يمكن لألشخاص والشركات اللجوء إليه كوسيلة ودية لتسوية منازعاتهم. وقد نظمت على إجراء إدار

                                                           

 .UDRP ( من القواعد املوحدة لتسوية املنازعاتkالفقرة  17املادة ) - 435

 .227ص مصطفى موس ى حسين العطيات ، املرجع السابق ،  - 436

 .21، ص 0222،  72سامر عبد الكريم فرعون ، حماية حقوق امللكية الفكرية على االنترنت ، مجلة حماية امللكية الفكرية ، العدد  - 437

438 -Marie-Christine JANSSENS , Alexandre Cruqunaire Emmanue lCornu et al : La protection des marques sur internet , cahier du 

centrede Recherches informatique et droit , Bruxlles , Bruylqnt, 2007, p75. 

439 - Ago Dretta , internet et commerce électronique en droit international des affaires , bruxlles , brylant,2003,p85.  

هذه القواعد متاحة على العنوان التالي :  - 440 http://www.icann.org/udrp-policy24oct99.html 
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ولإلحاطة الكاملة بهذا اإلجراء ودروه في تسوية منازعات امللكية الفكرية  441شروط اللجوء إلى اإلجراء اإلداري وطريقة سريانه،

 (.9( ثم إلى سريان اإلجراء اإلداري وانتهاؤه )0جراء اإلداري )في مجال العناوين االلكترونية سنحاول التطرق إلى مفهوم اإل 

 مفهوم اإلجراء اإلداري  -1

" لتسوية منازعات العنوان االلكتروني بشكل ودي في ICANNيتحدد مفهوم اإلجراء اإلداري الذي وضعته شركة ال "

 خصائصه وشروطه.

 خصائصه 1-1

 تتجلى خصائصه فيمايلي

 إجراء قليل التكلفة 1-1-1

ملتقاضون الذين يختارون هذا اإلجراء تكاليف باهضة ترهق ميزانيتهم بعكس الحال في القضاء العادي أو ال يتكبد ا

دوالر أمريكي ، إذا كان النزاع يتعلق بعنوان الكتروني  9111إلى  271قضاء التحكيم، حيث تبلغ مصاريف اإلجراء اإلداري ما بين 

   442واحد.

 إجراء سريع   1-1-2

" إلى تقصير املدد في اإلجراء لضمان ICANNداري بسرعته في الفصل في موضوع النزاع. وقد عمدت أل  "يتميز اإلجراء اإل 

فعاليته ومالءمته لطبيعة العالقات التجارية على شبكة االنترنت وخطورة واقع القرصنة االلكترونية وما تسببه من خسائر 

 11و  11ة لصدور قرار نهائي في موضوع النزاع في نهاية اإلجراء اإلداري بين للعالمات التجارية، حيث تتراوح املدة اإلجمالية الالزم

 وهي مدة قصيرة بكثير من املدة التي ينظر فيها النزاع أمام املحاكم العادية. 443يوم

 إجراء ودي واختياري  1-1-9

باختيارهم هذا الطريق لتسوية  يتميز اإلجراء اإلداري بأنه إجراء ودي اختياري، فهو من ناحية إجراء ودي الن األطراف

نزاعهم يكونون قد ابتعدوا عن ساحة القضاء و هيئات التحكيم. فالنزاع سوف يعرض على لجنة إدارية محايدة تطبق عليه 

" وهي قواعد خاصة بالعناوين االلكترونية وتصدر اللجنة في النهاية قرارا إداريا ينفذه األطراف ICANNقواعد معينة سنتها أل  "

 رادتهم الحرة دون جبر.بإ

" قد أوصت بضرورة إدراج بند في كل عقود ICANNومن ناحية أخرى، يعد إجراء اختياري فإذا كانت شركة أل  "

تسجيل العناوين االلكترونية يجبر األشخاص على اللجوء إلى هذا اإلجراء إال أن هناك حرية كبيرة لألطراف إزاءه وتتجلى هذه 

حرار في ترك اإلجراء في أي وقت سواء قبل بدئه أو أثناء سريانه واللجوء إلى القضاء العادي .كما أنهم الحرية في أن األطراف أ

أحرار في عدم االلتزام بالقرار الصادر في نهاية اإلجراء ، ومن ثم يجوز لهم اللجوء إلى القضاء حتى بعد صدوره لعرض النزاع من 

 .444جديد

                                                           

 .902شريف محمد غنام ، املرجع السابق ، ص  - 441

442 - WILL-DREFUS , protection des marques sur internet vers des procédures de règlement des conflits , les échos , 2000 , p 110. 

 http://www.wipo2.intملزيد من التفاصيل انظر املوقع التالي :  - 443

444 -.WILL-DREFUS,op,cit,p114. 
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 شروط تطبيق اإلجراء اإلداري  1-2

ويقع إثبات توافر  445ال بد من توافر ثالثة شروط UDRP ضع النزاع املتعلق بالعنوان االلكتروني إلى قواعد ألحتى يخ

 هذه الشروط على عاتق املدعي مالك العالمة التجارية، وهي تنحصر في مايلي:

تطابق أو تشابه ما بين العنوان االلكتروني محل النزاع مع العالمة التجارية بشكل يحدث  1-2-1

 وتضليال لدى الجمهور  خلطا

بناءا على هذا الشرط فال بد أن يثبت املدعي مالك العالمة التجارية أن العنوان االلكتروني محل النزاع مطابق لعالمته 

أو مشابه لها، بصورة تدعو إلى التضليل والخلط في أذهان الجمهور.وال يشترط أن يكون هناك تماثل تام ما بين العنوان االلكتروني 

.وتقدير التطابق والتشابه 446المة التجارية بل يكفي أن يتوافر بينهما بشكل يثير الخلط واللبس في ضوء املظهر العام لالثنينوالع

 بين االثنين يخضع لتقدير الجهة اإلدارية التي تنظر في النزاع بمعيار موضوعي قوامه الشخص العادي.

التي تنصرف إلى العالمات املسجلة والغير املسجلة ،  UDREP وعليه يوفر اإلجراء اإلداري الحماية من خالل قواعد

فشروط تطبيق اإلجراء اإلداري إثبات مالك العالمة التجارية لوجود تطابق أو تشابه بين العنوان االلكتروني وعالمته التجارية ، 

ارية الذي يستطيع مالك العالمة التج لكنها لم تشترط أن يقوم بإثبات تسجيله الفعلي لعالمته التجارية املعتدى عليها، وعليه

استخدمها لفترة طويلة تكسبه ملكيتها ، أن يتقدم بشكوى في حال تم تسجيلها كعنوان الكتروني من طرف الغير ، حتى ولو لم 

 تكن هذه العالمة التجارية مسجلة.

 عدم وجود حق أو مصلحة مشروعة ملسجل العنوان االلكتروني على هذا العنوان 1-2-2

العالمة التجارية أن يثبت عدم وجود حق أو مصلحة مشروعة ملسجل العنوان االلكتروني لقبول  على مالك

 شكواه.والحق في التسجيل يكون ملسجل العنوان االلكتروني إذا كان يمتلك هو اآلخر عالمة تجارية بنفس اسم عالمة املدعي.

ن هذه العالمة التجارية ليعبر عن منتجاته وخدماته وفي هذه الحالة يكون من حق االثنين تسجيل عنوان الكتروني يتضم

 UDREPعلى شبكة االنترنت،أما املصلحة املشروعة ملسجل العنوان االلكتروني فقد حددتها القواعد املوحدة لتسوية املنازعات 

 :447على سبيل الحصر وتتمثل في الحاالت اآلتية

 نزاع يتعلق بهذا العنوان،قد استخدمه بالفعل  أن يثبت مسجل العنوان االلكتروني أنه قبل معرفته بوجود

 بحسن نية لعرض منتجاته وخدماته من خالله، أو جهزه لهذا االستخدام.

 .أن يثبت مسجل العنوان االلكتروني أنه معروف جيدا باالسم الذي سجل به العنوان االلكتروني محل النزاع 

 االلكتروني استغالل غير تجاري ال يهدف إلى  أن يثبت مسجل العنوان االلكتروني أنه قد استغل العنوان

تحقيق الربح ، ودون أن تكون لديه نية اختالس العمالء من مالك العالمة التجارية أو نية اإلساءة إلى هذه العالمة واإلضرار 

 بصاحبها.

 أن يكون تسجيل العنوان االلكتروني واستخدامه بسوء نية 1-2-9

                                                           

 UDREP( من القواعد املوحدة لتسوية املنازعات aالفقرة  11املادة ) - 445

 .902شريف محمد غنام ، املرجع السابق ، ص  - 446

 .UDREP( من القواعد املوحدة لتسوية املنازعات cالفقرة  11املادة ) - 447
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عالمة التجارية سوء نية مسجل العنوان االلكتروني عند تسجيله لهذا يجب أن يثبت مالك ال UDREPوفقا لقواعد 

. حيث يمكن استنتاج سوء نية مسجل العنوان االلكتروني من خالل العديد من املؤشرات ، كشهرة العالمة التجارية 448العنوان

ي ترونية وعرضها للبيع بهدف التوسع فاملعتدى عليها أو عدم الرد على ادعاءات املدعي أو كثرة تسجيل املدعى عليه لعناوين الك

حماية العالمات التجارية من االعتداء عليها عبر االنترنت من قبل العناوين االلكترونية يستخلص سوء نية مسجل العنوان 

االلكتروني حتى ولو لم يقم باستخدام هذا العنوان تجاريا ، بمعنى لم يمارس أية أنشطة تجارية عليه.ومنه فبمجرد عرض 

 لعنوان االلكتروني للبيع ولو لم يستخدم تجاريا يحقق سوء نية مسجله.ا

 إجراءات سريان اإلجراء اإلداري وانتهاؤه -2

بتحديد خطوات سريان هذا اإلجراء بدءا من تقديم الشكوى من جانب املدعي وحتى انتهاء  UDREPلقد اهتمت قواعد 

 االلكتروني. اإلجراء بصدور قرار في املوضوع بنقل أو إلغاء العنوان

 إجراءات سريان اإلجراء اإلداري  2-1

" إلى جانب القواعد املوحدة لتسوية منازعات العناوين االلكترونية قواعد إجرائية يتعين على ICANNأصدرت منظمة "

جرائية الهيئات املخولة بالنظر في هذه املنازعات إتباعها ، كما لهذه الهيئات أن تضيف قواعد تكميلية تغطي بعض الجوانب اإل 

 .449في حد ذاتها UDREPالتي لم تتطرق لها القواعد العامة، شرط أن ال تتعارض مع القواعد املوحدة لتسوية املنازعات 

 وتتلخص هذه اإلجراءات املتبعة أمام الجهات املختصة بنظر النزاع على النحو التالي :

 تقديم شكوى من قبل مالك العالمة التجارية: 2-1-1

ع ، ال بد من تقديم شكوى من املتضرر مالك العالمة التجارية)املدعي(لدى إحدى الجهات حتى يتم التصدي للنزا

املختصة بالنزاع يدعي فيها اعتداء مسجل العنوان االلكتروني على عالمته التجارية بتسجيله عنوانه مطابقا لعالمته.وقد أوجبت 

 :450القواعد اإلجرائية أن تتضمن الشكوى البيانات التالية

ات الشخصية املتعلقة بمالك العالمة التجارية املعتدى عليها، وكذا البيانات الشخصية ملسجل العنوان البيان -

 االلكتروني املعتدى.

تحديد العنوان االلكتروني محل النزاع ، وتحديد العالمة التجارية املعتدى عليها واملنتجات والخدمات التي تعبر  -

 عنها.

 ارية املعتدى عليها.إثبات ملكية املدعي للعالمة التج -

 املحكمة املختصة بالنظر في النزاع في حالة عدم قبول قرار اللجنة -

 بيان أن املدعى عليه على استعداد للقيام بأي إجراء تكميلي تلزمه به الهيئة لحين النظر في النزاع. -

عالمته التجارية ، بأن يثبت أن العنوان املسجل يشبه أو يطابق  UDREPإثبات شروط خضوع النزاع لقواعد أل  -

 وان املدعى عليه ليس له أي حق أو مصلحة مشروعة على العنوان املسجل.

                                                           

 .UDREPلتسوية املنازعات من القواعد املوحدة ( bالفقرة  11املادة )- 448

449 -Patrick-DECANDE,Conflit entre noms de Domain et marque , première décision de jurisprudence , UDREP, Recuiladalloz , 

2000,chero , p541. 

 .UDREP( من القواعد اإلجرائية املوحدة bالفقرة  12املادة ) - 450
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بعد ذلك تقوم اللجنة بفحص الشكوى للتأكد من تقديم كافة البيانات وفي حالة ما إذا وجدت أي نقص فإنها تخطر 

.أما في حالة قبول 451انه تنازل عن شكواهأيام، فان لم يقم بذلك فيعتبر  17املدعي ، وتطلب منه استكمال النقص في ظرف 

أيام من تاريخ تسلم الشكوى من قبل الهيئة  01الشكوى ، فيتوجب على املدعى دفع الرسوم القانونية عن شكواه خالل أجل 

أي باملختصة بالفصل في النزاع، وإذا لم يقم املدعي بدفع الرسوم فيعتبر ذلك بمثابة سحب للشكوى، وال تقوم الجهة املختصة 

إجراء يخص النزاع قبل دفع الرسوم.ومقدار هذه الرسوم تقدره الهيئة املعتمدة للفصل في النزاع وفقا للقواعد التكميلية التي 

 تضعها.

 إخطار املدعى عليه بالشكوى وتكوين لجنة للنظر في النزاع: 2-1-2

ي دفع الرسوم، تقوم جهة الفصل فبعد تقديم الشكوى وفحصها من قبل الهيئة املختصة بالنظر في النزاع والتأكد من 

أيام من تاريخ دفع الرسوم من قبل املدعي،ومن ثم تمنح الهيئة للمدعى عليه  12النزاع بإخطار املدعى عليه بالشكوى في غضون 

النظر ب يوم للرد على ما ورد بالشكوى، وبانتهاء هذه املدة تقوم الهيئة املختصة بتكوين لجنة تسمى "لجنة إدارية" تباشر  91مدة 

أيام من تاريخ تلقي املدعى عليه من انتهاء املدة املحددة للمدعى عليه للرد على الشكوى ، وللجنة أن تنظر  17في النزاع بعد مرور 

 .452في النزاع حتى في غياب أي رد من جانب املدعى عليه وذلك على أساس ما جاء في الشكوى فقط

 النظر في النزاع املعروض من قبل اللجنة: 2-2

صل اللجنة اإلدارية في النزاع املعروض عليها على أساس املستندات املقدمة من األطراف.ويجوز أن تطلب من األطراف تف

 .453تزويدها ببعض املستندات اإلضافية والضرورية للفصل في النزاع

من  يقدمه األطراف واألصل أن اللجنة اإلدارية تنظر في النزاع دون مرافعة األطراف، فهي تعتمد في حكمها فقط على ما

واملبادئ القانونية والقواعد  UDRP RULESوالقواعد اإلجرائية UDREP مستندات ، وتطبق اللجنة على النزاع القواعد املوحدة

 .454التي ترى اللجنة إمكانية تطبيقها

عتماد ق على ذلك فيتم اأما عن اللغة التي تنظر بها اللجنة في النزاع فهي اللغة التي يختارها أطراف النزاع، وان لم يتف

 . 455اللغة التي تم بها تسجيل العنوان االلكتروني وفقا لقواعد التسجيل

وخالل النظر في النزاع يمنع على املدعى عليه التصرف في العنوان االلكتروني محل النزاع، بنقله مثال إلى شخص آخر، 

 جيل أخرى.كما ال يجوز له أن يطلب تسجيل العنوان االلكتروني أمام هيئة تس

بمخاطبة شركة التسجيل املختصة إللغاء اإلجراءات التي تمت على  ICANNوإذا خالف املدعى عليه هذا الحظر ، تقوم 

 .456العنوان االلكتروني خالل هذه الفترة

                                                           

 .929بق ، ص شريف محمد غنام ، املرجع السا - 451

دود ححسن عبد الباسط جميعي ، سمير حمزة، الحماية القانونية ملواقع االنترنت وأسماء الدومين، مؤتمر التجارة االلكترونية واإلعسار عبر ال- 452

 .09، ص  9111نوفمبر  99-91، مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم الدولي ، 

 .UDRP-RULESمن اإلجراءات املوحدة  09املادة  - 453

 .UDRP-RULES من اإلجراءات املوحدة 7املادة  - 454

 .21أحمد شرف الدين ، املرجع السابق ، ص - 455

 .919شريف محمد غنام ، املرجع السابق ، ص  - 456
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 يوما من تاريخ تعيينها وتنحصر قراراتها في نوعين: 01بعد أن تنظر اللجنة في النزاع تصدر قرارها في ظرف 

وفيه تتأكد اللجنة اإلدارية من صحة ما ورد بشكوى املدعي، وتخلص إلى وجود اعتداء على العالمة التجارية األول: النوع 

بسبب تسجيل املدعي عليه العنوان االلكتروني ، وفي هذه الحالة تصدر اللجنة اإلدارية قرارا بوقف استخدام العنوان االلكتروني 

دعى مالك العالمة التجارية كما تقوم بإخطار جهة التسجيل املختصة حتى تتمكن من تنفيذ من جانب املدعى عليه ونقله إلى امل

 .457أيام من تاريخ صدوره 01القرار خالل أجل 

النوع الثاني: وفيه تنتهي اللجنة اإلدارية إلى رفض حجج املدعي وتأكيد الحق واملصلحة املشروعة للمدعى عليه بأنه لم 

 .458ن سوء نية، وعلى ذلك تقوم اللجنة اإلدارية برفض طلب املدعي مالك العالمة التجاريةيقم بتسجيل هذا العنوان ع

إال أنها لم  ICANNبالرغم من توفير هذه اآللية الودية والسريعة لحل منازعات العناوين االلكترونية  من طرف هيئة 

ودي بين األطراف فيلجأ إلى القضاء العادي وهذا  تستبعد محاكم الدول في النظر في ذات النزاع وذلك عند عدم الوصول إلى حل

 سنتناوله كاآلتي.

 املطلب الثاني: الــتســـويـــة الـــقــضــائــــيـــة

يتجسد هذا الوجه من الحماية الذي يرتبها القانون، في الدعوى القضائية التي يطلب من خاللها كل من له حق مشروع 

أن يقاض ي كل من يعتدي عليه. وتختلف الدعاوى التي يمكن أن يستعين بها مالك حماية القضاء لهذا الحق، حيث يمكنه 

العالمة التجارية في أساسها القانوني فمنها ما يستند إلى قواعد املسؤولية التقصيرية )دعوى املنافسة غير املشروعة( والتي تعد 

ي العالمات التجارية بدعاوى خاصة ملواجهة القرصنة ، كما قد يستعين مالك459من أهم صور الحماية املدنية للعالمات التجارية

االلكترونية وعليه سوف نتناول الدعاوى القضائية )أ( ثم نتطرق إلى الدعاوى القضائية الخاصة التي تواجه القرصنة االلكترونية 

 )ب(.

 الدعاوى القضائية العامة -أ

ية  فمنها ما يستند إلى قانون امللكية الفكرية دعوى تختلف هذه الدعاوى التي يمكن إن يستعين بها مالك العالمة التجار 

 (.9( ومنها ما يستند إلى قواعد املسؤولية التقصيرية،دعوى املنافسة غير املشروعة )0تزوير أو تقليد العالمة التجارية )

 دعوى تقليد أو تزوير العالمة التجارية -1

"لصاحب تسجيل العالمة الحق في رفع دعوى قضائية  12/11من األمر  91نص عليها املشرع الجزائري في نص املادة 

ضد كل شخص ارتكب أو يرتكب تقليد للعالمة املسجلة".غير أن تمتع العالمة التجارية بالحماية يشترط تسجيلها وفي ذلك ما 

كل عمل يمس "مع مراعاة أحكام املادة العاشرة أعاله يعد جنحة تقليد لعالمة مسجلة  12/11من األمر  93نصت عليه املادة 

بالحقوق االستئثارية لعالمة قام بها الغير خرقا لحقوق صاحب العالمة ، يعد التقليد جريمة يعاقب عليها القانون بالعقوبات 

 أدناه". 22إلى  92املحددة في املواد 

                                                           

 .UDRP-RULES من اإلجراءات املوحدة 12فقرة  17املادة  - 457

 .UDRP من القواعد اإلجرائية لقواعد 10املادة  - 458

 .022، ص 9110د بكر ، صبري حمد خاطر ، الحماية القانونية للملكية الفكرية، منشورات بيت الحكم ، بغداد،عصمت عبد املجي - 459
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ور بين مالك تثبخصوص تقليد العالمة التجارية على شبكة االنترنت ، فال تهدف دعوى التقليد في مجال املنازعات التي 

العالمة التجارية والعنوان االلكتروني إلى توقيع جزاء جنائي يوقع على مرتكب التزوير أو التقليد وإنما تهدف إلى رد االعتداء الذي 

وقع على العالمة التجارية في صورة إلغاء تسجيل العنوان االلكتروني ونقله إلى مالك العالمة األصلية والحصول على تعويض 

 .460هذا االعتداء نتيجة

ويشترط لقبول دعوى التقليد من جانب مالك العالمة التجارية أن يثبت ملكيته لها، ويجب أن تكون هذه العالمة مميزة 

واثبات ملكية العالمة التجارية يكون إما بتقديم  .461وجديدة ومشروعة، وأن تكون مسجلة بالفعل واستخدمها مالكا بالفعل

 ي أو الدولي للعالمة.شهادة تفيد التسجيل الوطن

كما يشترط لقبول دعوى التزوير أو التقليد أيضا أن يثبت مالك العالمة التجارية أن استخدام العنوان االلكتروني من 

جانب الغير على شبكة االنترنت قد أدى إلى وجود مخاطر للخلط في أذهان الجمهور بين العالمة التجارية والعنوان االلكتروني 

ط يتوقف على مدى التماثل والتشابه بين الخدمات واملنتجات التي تمثلها العالمة التجارية وتلك التي يمثلها العنوان وان هذا الخل

 .462االلكتروني، ويتوقف على ظروف كل حالة على حدى وفقا ملا يتوصل إليه قاض ي املوضوع من ظروف كل دعوى 

 دعوى املنافسة غير املشروعة -2

شروعة من أهم صور حماية العالمة التجارية ضد مسجلي العناوين االلكترونية إال أن تعد دعوى املنافسة غير امل

املشرع الجزائري لم ينظم هذه الدعوى من حيث كيفية رفعها ولم يبين شروطها وترك هذه املسألة للفقه، إال أنه في مجال 

كية الصناعية عرفتها بأنها "كل منافسة تتعارض مع من اتفاقية باريس لحماية املل 19فقرة  01القواعد الدولية نجد أن املادة 

 .463العادات الشريفة في الشؤون الصناعية أو التجارية"

ويشترط لقبول دعوى املنافسة غير املشروعة على شبكة االنترنت نفس شروط قبولها على ارض الواقع كما تحددها 

روعة وجود منافسة غير مشترنت. وملباشرة هذه الدعوى يجب القوانين الوطنية، مع مراعاة الخصوصيات التي فرضتها بيئة االن

حيث ال بد من قيام حالة املنافسة التي تشترط تماثل النشاط الذي يمارسه  بين العالمة التجارية والعنوان االلكتروني

مات، ملنتجات والخداملتنافسان أو يشابهه على األقل، كما يشترك أن تكون أعمال املنافسة من شأنها إحداث خلط ولبس بين ا

فبمجرد تسجيل عنوان الكتروني مطابق أو مشابه لعالمة تجارية من شأنه أن يحدث خلط وتضليل املستهلك كاف إلدانة مسجل 

العنوان االلكتروني والقضاء بتعويض مالك العالمة التجارية عن األضرار التي أصابته من جراء هذا االعتداء الذي قلل وانقص 

 .464ة التجاريةمن قيمة العالم

شرط للحكم بالتعويض ، فال مسؤولية إذا لم تؤدي مباشرة املنافسة غير املشروعة إلى  كما يجب أن يتوفر الضرر باعتباره

اإلضرار باملنافس ، سواء كان الضرر ماديا كنقص األرباح أو معنويا كالتأثير على سمعة مالك العالمة التجارية، هذا إلى جانب 

                                                           

 .072محمد شريف غنام ، املرجع السابق ، ص - 460

461 -BUCKI(c) , le conflite entre marque et nom de domaine ,2000 ,revue du droit de la propriété intellecuelle , 2000 , Fasc , p09. 

 .12بالي سمير فرنان، املرجع السابق ، ص  - 462

 .07، ص  9111محمود ، أحمد صدقي ، الحماية الوقتية لحقوق امللكية الفكرية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  - 463

 .011شريف محمد غنام ، املرجع السابق ، ص  - 464
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ببية بين الخطأ وهو فعل املنافسة غير املشروع والضرر الذي يصيب املضرور ، وذلك من أجل الحصول على قيام الرابطة الس

 التعويض.

 الدعاوى القضائية الخاصة -ب

أمام انتشار ظاهرة القرصنة االلكترونية واالعتداءات املستمرة للعالمات التجارية املشهورة وتسجيلها كعناوين الكترونية 

ت، سارع بعض املشرعين إلى تبني قواعد خاصة ملواجهة هذه الظاهرة، ويعد املشرع األمريكي أول املشرعين على شبكة االنترن

الذين انتبهوا إلى خطورة القرصنة االلكترونية، وضرورة تأمين مالكي العالمات التجارية ضدها فكان أول قانون خاص ملواجهة 

( ثم 0د القرصنة االلكترونية " وعليه سنتناول مدى اعتماد هذا القانون)القرصنة االلكترونية هو" قانون حماية املستهلك ض

 (.9)465نتطرق إلى أوجه الحماية الواردة في قانون حماية املستهلك من القرصنة

 مدى اعتماد قانون حماية املستهلك -1

االلكترونية عن طريق حاول القضاء األمريكي حماية العالمات التجارية من االعتداء عليها من جانب مسجلي العناوين 

اللجوء إلى القواعد التي يتضمنها قانون العالمات التجارية ومحاولة نقل الحلول التي تتضمنها على شبكة االنترنت ، فعامل 

العنوان االلكتروني معاملة العالمات التجارية فطبق على النزاع بين العنوان االلكتروني والعالمة التجارية نفس القواعد التي 

على النزاع بين عالمتين. وترتب على ذلك أنه أجاز ملالك العالمة التجارية أن يرفع دعوى تزوير أو تقليد العالمة ضد مسجلي  تطبق

 .466العنوان االلكتروني الذي يحمل تسميتها ويحصل على تعويض وفقا لقواعد املسؤولية املدنية

ودخل حيز  0222نوفمبر  92من القرصنة االلكترونية في  وفي ظل هذه األوضاع صدر القانون األمريكي لحماية املستهلك

 ، وأهم ما جاء به هذا القانون: 9111التنفيذ في جانفي 

استناد نصوص هذا القانون في إدانتها للقرصنة االلكترونية إلى سوء نية مسجل العنوان االلكتروني بغض النظر  0-0

كل من العنوان االلكتروني والعالمة التجارية .وتحدد نصوص هذا عن تماثل أو تشابه املنتجات والخدمات التي يمثلها 

القانون حاالت سوء نية مسجل العنوان االلكتروني على سبيل املثال وليس الحصر .ويكفي إثبات إحداها لتطبيق 

على تعويض. نصوص القانون التي تقض ي بإلغاء تسجيل العنوان االلكتروني أو نقله إلى مالك العالمة التجارية والحصول 

ومن الحاالت التي تشير إلى سوء نية مسجل العنوان االلكتروني تسجيله للعنوان االلكتروني بهدف منع مالك العالمة 

.467التجارية من تسجيله أو بهدف بيعه أو عرضه للبيع أو التأجير  

ضد  IN REM"468مكن هذا القانون مالكي العالمات التجارية من رفع دعوى يطلق عليها الدعوى العينية " 0-2

مسجل العنوان االلكتروني املعتدي على العالمة التجارية بهدف إلغاء تسجيله أو استعادته ، وإضافة إلى 

الدعوى العينية يمكن رفع دعوى تعويض ضد مسجلي العناوين االلكترونية بهدف جبر الضرر الذي يصيب 

 مالك العالمة التجارية املعتدى عليها.

                                                           

 .031شريف محمد غنام ، املرجع السابق ، ص  - 465

466 -DIANE CABELL, FORGIN DOMAIN NAME DISPUTES 2000,p7منشور  على املوقع www.mam-tech.com 
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468 - Action IN REM  هي ترجمة للدعوى العينية وتعرف بأنها " الدعوى التي تستند إلى حق عيني ، وتهدف إلى حماية هذا الحق بتقريره في 

ة ، مواجهة من يعتدي عليه أو ينازعه فيه " عن أحمد السيد صادق ، الوسيط في شرح قانون املرافعات املدنية والتجارية ، دار النهضة العربي

 .999، ص 9111القاهرة ، 
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 ي قانون حماية املستهلك من القرصنة االلكترونيةأوجه الحماية الواردة ف -2

زود قانون حماية املستهلك من القرصنة مالكي العالمات التجارية بوسيلتين لحماية حقوقهم املشروعة ضد القرصنة 

 االلكترونية هما الدعوى العينية ودعوى التعويض.

 (IN REMالدعوى العينية ) 2-1

املعتدى عليها مباشرة ضد العناوين االلكترونية التي تمثل اعتداء على هذه  وهي دعوى يرفعها مالك العالمة التجارية

العالمة، وتقتصر سلطة املحكمة في هذه الدعوى على أن تأمر بإلغاء تسجيل العنوان االلكتروني أو نقله إلى مالك العالمة 

التجارية التي يملكها واملسجلة وفقا لنصوص التجارية. وحتى تقبل هذه الدعوى يجب أن يثبت املدعي وقوع اعتداء على عالمته 

القانون ويسند هذا االعتداء إلى عنوان الكتروني تم تسجيله بالفعل على شبكة االنترنت. واستحالة الحصول على العنوان 

 .469االلكتروني ممن قام بتسجيله رغم القيام بمجهودات لتحقيق ذلك

 دعوى التعويض 2-2

ستهلك من القرصنة للمجني عليه أن يطلب إضافة على نقل العنوان االلكتروني أو أجاز القانون األمريكي لحماية امل

إلغائه تعويضا من املعتدى عليه لجبر ما أصابه من ضرر نتيجة القرصنة ، ومن ضمن ما جاء به هذا القانون انه ال يجوز للمدعي 

. ذلك الن الحكم الصادر 470ملحكمة للدعوى العينيةمالك العالمة التجارية املعتدى عليها أن يقدم طلب التعويض أثناء نظر ا

من املحكمة يقتصر فقط على نقل أو إلغاء العنوان االلكتروني. فإذا أراد مالك العالمة التجارية الحصول على تعويض، فعليه 

 أن يرفع دعوى جديدة أمام نفس املحكمة التي تنظر في الدعوى العينية أو أمام محكمة أخرى.

لقانون من خالل دعوى التعويض نوعان من التعويض على املدعي أن يختار بينهما قبل رفع الدعوى، كما جسد هذا ا

فهناك التعويض الذي تعرفه القواعد العامة والذي يجبر عناصر الضرر من كسب فائت وخسارة محققة، أما النوع الثاني من 

دنى وحده األقص ى، ويمكن للقاض ي أن يحكم بتعويض في التعويض فهو التعويض القانوني وهو تعويض يحدد القانون حده األ 

 هذه الحدود دون ارتباط قيمة التعويض بقدر قيمة الضرر الواقع.

ولكن ما يعاب على هذا التعويض الجزافي الذي قرره القانون األمريكي لحماية املستهلك من القرصنة االلكترونية وهذا  

دي إلى تعسف مالكي العالمات التجارية، فحتى ولو كان الهدف من هذا القانون ما يراه بعض الفقهاء أن هذا التعويض قد يؤ 

هو التصدي بكل السبل لظاهرة القرصنة االلكترونية فيجب أن يكون هناك توازن بين مالكي العالمات التجارية وبين ما أصابهم 

 .471من ضرر فعلي نتيجة االعتداء على هذه الحقوق 

 خــــــاتــــمـــــة:

دى التسارع في استخدام االنترنت تجاريا إلى حجز املواقع االلكترونية من قبل الشركات التجارية لتمييز منتجاتها لقد أ

وخدماتها عبر الشبكة، ومن هنا استخدمت التجارة االلكترونية املواقع كوسيلة لعرض العالمات التجارية كمنفذ جديد للشركات 

الوصول إليها إال بواسطة العناوين االلكترونية التي تسهل االتصال بها عبر االنترنت ، وتبعا  إلى األسواق العاملية ، والتي ال يمكن

                                                           

469 -DIANE CABELL, Op.Cit ,p10. 

470-LISA CEISTAL, GREEN, Trademark law and the internet ,منشور  على املوقع التالي :www.International Trademark Association.com , 

p05. 
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لذلك احتلت العناوين االلكترونية أهمية كبيرة بالنسبة إلى املستهلكين و الشركات التجارية على حد سواء .فبواسطتها تمكن 

يرغبون في الوصول أليها مما يسهل لهم التعامل مع شبكة االنترنت.كما املستهلكين من الوصول إلى مواقع الشركات التجارية التي 

أصبحت أيضا وسيلة هامة لإلعالن وتسويق البضائع واملنتجات والتعريف بالخدمات التي يقدمها األشخاص والشركات لعدد غير 

 محدود من الجمهور في أنحاء العالم.

 املقترحات على النحو التالي: وفي ختام دراستنا لهذا املوضوع تمكنا من وضع بعض

نقترح فرض رقابة سابقة على منح العناوين االلكترونية من جانب الشركات املختصة بالتسجيل تتمثل في  -0

اشتراط تقديم مستندات وشهادات تثبت ملكية مقدم الطلب للتسمية التي يرغب في تسجيل عنوان الكتروني يمثلها ، فاشتراط 

 اط القراصنة الذين يعتدون بالتسجيل على العالمات اململوكة للغير.هذه املستندات سيحد من نش

نقترح أيضا إنشاء مجال دولي جديد خاص بالعالمات التجارية تسجل فيه كل العناوين االلكترونية التي تمثل  -9

كترونية فيها العناوين االلالعالمات املسجلة دوليا .ومن األفضل أن يقسم هذا املجال الدولي إلى مجاالت فرعية وطنية والتي تسجل 

التي تمثل العالمات التجارية الوطنية ، وتتمثل فائدة هذا املجال الخاص بالعالمات وتقسيماته الوطنية في انه يعتبر قاعدة بيانات 

عنوان لكبيرة تتضمن كل ما يتعلق بالعالمات التجارية الدولية والوطنية من حيث اسم العالمة ومالكها وتاريخ تسجيلها واسم ا

 االلكتروني الذي يمثلها واسم مسجل العنوان وبياناته، وتاريخ تسجيله.

ينبغي أن تتاح الفرصة للقضاة أن يحضروا ورشات عمل وندوات تعقدها املنظمة العاملية للملكية الفكرية  -2

قنية أن تؤهلهم لفهم القضايا الت )مركز الويبو للتحكيم والوساطة( والجمعية الدولية للعالمات التجارية ، هذه األخيرة من شأنها

 املرتبطة باالنترنت والتجارة االلكترونية وخاصة املسائل الفنية املتعلقة بالعناوين االلكترونية.

نقترح أخيرا أن يفكر مشرعنا الجزائري في التصدي لظاهرة القرصنة االلكترونية على شبكة االنترنت من خالل  -1

، وأن يقوم   (DZعناوين االلكترونية على الشبكة في املجاالت الجزائرية والتي يرمز لها )تشريع خاص ينظم تسجيل واستخدام ال

بتعديل قانون العالمات وذلك بإضافة نصوص تنص على أن: )تسجيل عنوان الكتروني متطابق أو مشابه مع عالمة تجارية يشكل 

قوانين املنافسة غير املشروعة تنص صراحة على انه ) اعتداء على العالمة التجارية(،كما نقترح أيضا إضافة نصوص جديدة ل

 تعد أفعال القرصنة االلكترونية من قبيل املنافسة غير املشروعة(.

  املراجع واملصادر
 .9113هاني دويدار ، نظرات في التنظيم القانوني للتجارة االلكترونية ، دار الجامعة الجديدة ، مصر،  -

العالمات التجارية وأسماء النطاق على شبكة االنترنت ، مجلة جامعة النجاح لألبحاث ، كلية خالد التالحمة ، النزاعات بين -

 .9117، نوفمبر 19القانون ، األردن ، العدد 

 .9112شريف محمد غانم ، حماية العالمات التجارية عبر االنترنت في عالقتها بالعنوان االلكتروني ، دار الجامعة الجديدة ،  -

حسن أحمد ، عناوين مواقع االنترنت )تسجيلها وحمايتها تنازعها مع املاركات التجارية(، منشورات زين الحقوقية ، نصر الدين  -

 .9113بيروت ، 

راشدي سعيدة ، حماية العالمات التجارية في القانون الجزائري ، املجلة األكاديمية للبحث القانوني ، كلية الحقوق والعلوم  -

 .9109الرحمن ميرة ، بجاية ، العدد األول ، جوان  السياسية ، جامعة عبد

محمود أحمد عبد الحميد مبارك ، العالمة التجارية وطرق حمايتها ، رسالة ماجستير ، كلية الدراسات العليا ، جامعة النجاح  -

 الوطنية، فلسطين.

 .9110، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،  سمير فرنان بالي ، قضايا القرصنة التجارية والصناعية والفكرية ، الجزء األول  -

 .9112سميحة القليوبي ، الوجيز في التشريعات الصناعية ، الجزء الثاني ، دار النهضة العربية ، -
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 .9113عبد هللا عبد هللا ، الحماية القانونية لحقوق امللكية الفكرية على شبكة االنترنت، دار الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية ،  -

 . 0222محمد لعقاب ، االنترنت وعصر ثورة املعلومات ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر ،  -

 .9111فاروق الحفناوي، قانون البرمجيات ، موسوعة الكمبيوتر ونظم املعلومات ، القاهرة ، دار الكتاب الحديث ، -

امالت التجارة االلكترونية ،القاهرة ، منشورات الحلبي الحقوقية، محمد سعيد أحمد إسماعيل ، أساليب الحماية القانونية ملع-

9112  

 . 9113عصام رجب بيوض التميمي ، التحكيم في املنازعات املتعلقة بالعالمة التجارية ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، -

جارية املشهورة ، مجلة املحكمة العليا ، العدد أمين بوشعبة ، تسوية املنازعات بين أسماء املواقع على االنترنت والعالمات الت-

 . 9109األول ، 

 .10العدد  9111يونيو  92املتعلق بالقواعد املطبقة على املمارسات التجارية املؤرت في  11/19قانون  -

  9112توزيع ، عمان ، زينة غانم عبد الجبار ، املنافسة غير املشروعة  للملكية الصناعية ، دراسة مقارنة ، دار حامد للنشر وال -

  0221،  71ربي القليوبي ، النواحي القانونية للتعدي على العالمات التجارية ، مجلة حماية امللكية الفكرية ، العدد   -

  9111أحمد شرف الدين ، الجوانب القانونية للتجارة اإللكترونية وآليات تسوية منازعاتها ، القاهرة ،  -

 .0222،  72، حماية حقوق امللكية الفكرية على االنترنت ، مجلة حماية امللكية الفكرية ، العدد سامر عبد الكريم فرعون  -

حسن عبد الباسط جميعي ، سمير حمزة، الحماية القانونية ملواقع االنترنت وأسماء الدومين، مؤتمر التجارة االلكترونية واإلعسار -

 .09، ص  9111نوفمبر  99-91ولي ، عبر الحدود ، مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم الد

 . 9110عصمت عبد املجيد بكر ، صبري حمد خاطر ، الحماية القانونية للملكية الفكرية، منشورات بيت الحكم ، بغداد، -

 . 9111محمود ، أحمد صدقي ، الحماية الوقتية لحقوق امللكية الفكرية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  -

-DIANE CABELL, FORGIN DOMAIN NAME DISPUTES 2000,p7منشور  على املوقع www.mam-tech.com 
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- Jean-François Bourque Eric Labbé , Daniel Poulin , François Jacquot :Guide juridique du commerçant électronique, 

Montréal Themis , 2001. 
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ء التطورات يف ضو   دراسة مقارنة التنازع بني األدلة الكتابية اإللكرتونية والتقليدية 
  الترشيعية والتطبيقات القضائية الحديثة

 The conflict between electronic and traditional written evidence, a comparative study in the light of legislative 
developments and modern judicial applications 

   عابد فايد عبد الفتاح فايد :الدكتور

سوربون( -)بانتيون2دكتوراة يف الحقوق من جامعة باريس  

ة النقض املرصيةاملحامي أمام محكم جامعة حلوان -كلية الحقوق أستاذ القانون املدين  

 ملخص:

في شأن املعامالت والتجارة االلكترونية. وفي  ٠، أصدرت دولة االمارات العربية املتحدة القانون االتحادي رقم ٢١١٧في العام 

آية دولة عربية أخرى، وهي دمج االثبات اإللكتروني في  -على حد علمنا-العام نفسه، أقدمت الدولة على خطوة لم يسبقها اليها

. ومنذ ٢١١٧لسنة  ٢٧، وقد تم ذلك بمقتض ى القانون رقم ٠٩٩٢لسنة  ٠١نون االثبات في املعامالت املدنية والتجارية رقم قا

ذلك التاريخ، لم تتوقف محاوالت التنسيق واملواءمة بين اإلثبات التقليدي واالثبات اإللكتروني. وال يزال الطريق مفتوحا لكل 

بتعديل  9191لسنة  92هذا الهدف. وقد توجت هذه الجهود بصدور املرسوم بقانون اتحادي رقم االجتهادات الرامية إلى تحقيق 

بعض أحكام قانون اإلثبات في املعامالت املدنية والتجارية، في إطار تشريعات " التحول الرقمي" التي تشهدها دولة اإلمارات في 

لة لفض التنازع املحتمل بين نوعي االثبات التقليدي وااللكتروني. الوقت الحالي. ويسير هذا البحث في ذات الطريق، ويقدم محاو 

وفي الحقيقة، تتجاوز طموحات هذا البحث هذه اإلشكالية وتوص ي بضرورة صياغة قانون إثبات يحقق التناسق التام بين اإلثبات 

ن القانون اإلماراتي وبعض القواني التقليدي واالثبات اإللكتروني. ويجري البحث الذي بين أيدينا في شكل دراسة مقارنة بين

 والتشريعات العربية واالجنبية، ويعرض بعض اجتهادات القضاء في الدول محل املقارنة.
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Abstract 

 In 2006, the United Arab Emirates issued Federal Law No. 1 regarding electronic transactions and 

commerce.  In the same year, the state took a step that no other Arab country had taken before - to our knowledge - 

which is the incorporation of electronic proof into the Evidence Law in Civil and Commercial Transactions No. 10 

of 1992, and this was done in accordance with Law No. 36 of 2006.  

Since that date, attempts to coordinate and harmonize between traditional and electronic proof have not 

stopped.  The road is still open for all efforts aimed at achieving this goal.  These efforts culminated in the issuance 

of Federal Decree Law No. 27 of 2020 amending some provisions of the Evidence Law in civil and commercial 

transactions, within the framework of the “digital transformation” legislation that the UAE is currently witnessing.   

This article follows the same path, and presents an attempt to resolve the potential conflict between the 

two types of traditional and electronic proof.  In fact, the ambitions of this research go beyond this problem and 

recommend the need to formulate an evidence law that achieves complete consistency between traditional and 

electronic proof.  This article is conducted in the form of a comparative study between UAE law and some Arab and 

foreign laws, and it presents some of the judiciary sentences in the countries under comparison. 

 

 املقدمة     

 تشهد قواع
ً
ملحوظا تحت تأثير الثورة الرقمية. فقد نظمت كل القوانين املقارنة اإلثبات اإللكتروني  د اإلثبات تطورا

بنصوص تراعي خصوصية هذا الوافد الجديد. غير أن هذا التنظيم لم يواجه بالتأكيد كل ما يثيره اإلثبات اإللكتروني من 

 (.472د بشأن هذا النوع من اإلثبات )مشكالت. فالقاض ي يجد نفسه في كل يوم في مواجهة جدي

ومن مشكالت اإلثبات اإللكتروني هذه، بال شك، ما يمكن أن يثور من التعارض والتنازع بين األدلة الكتابية التقليدية 

 منها واإللكترونية.

ياء في الثة أشوبنظرة في القانون املقارن، نجد أن املشرع الفرنس ي قد سهل مهمة حل التنازع والتعارض هذه بإقراره ث 

 شأن أدلة اإلثبات اإللكتروني:

، واألمر الثاني(.  473هو كيفية إدخال األدلة اإللكترونية في قانون اإلثبات لتصبح جزءا من نسيجه) األمر األول  

)التقليدية  ةوبالرغم من أن األدلة اإللكترونية أصبحت لحمة من نسيج اإلثبات، إال أن املشرع تصور قيام تنازع بين األدلة الكتابي

                                                           

(472 )  E. CAPRIOLI, «  Le juge et la preuve électronique : réflexions sur le projet de la loi portant adaptation du droit de la preuve aux 

technologies de l’information et relatif à la signature électronique », 10 janvier 2000, Juriscom.net ; Elise TERNYNCK, Le juge du contrat 

de travail et la preuve électronique, thèse, Lille 2, 2014.  

" الدليل الكتابي أو اإلثبات عن لكتابي اإللكتروني على النحو التالي: الدليل ا 9111مايو  21( فقد عرف املشرع الفرنس ي في املرسوم الصادر في 473)

راكه، أيا طريق الكتابة يتكون من مجموعة من الحروف أو األشكال أو األرقام أو من إشارات أو غيرها من العالمات والرموز التي لها مدلول يسهل إد
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ويستخدم  واإللكترونية( وعالجه بأن وضع في يد القاض ي أدوات تساعده في فض هذا التنازع والوصول إلى الدليل األكثر رجحانا.

 القاض ي الفرنس ي كل الوسائل املتاحة من أجل تحديد الدليل الراجح وإال عد مرتكبا لجريمة إنكار العدالة.

 Lesشرع الفرنس ي لبعض األفكار الدقيقة في هذا الصدد، مثل فكرة عقود اإلثبات تعرض امل وأخيرا، األمر الثالث، 

contrats de preuve كبديل عن اتفاقات اإلثبات، وهذه الفكرة تثير  9101، وهي فكرة تبناها بعد تعديل التقنين املدني في سنة

 قرينة قاطعة بمقتض ى عقد اإلثبات.  بعض املشكالت مثل الشروط التعسفية في هذه العقود، ومدي إمكانية إنشاء

وفي املقابل، لم يسلك املشرع في الدول العربية )مصر واإلمارات وعمان مثاال( هذا املسلك. بل أن املشرع قد نظم اإلثبات 

ون أن د (. واكتفى في هذا القانون بأن أورد تعريفا للدليل اإللكتروني474اإللكتروني بقانون مســــتقل عن قانون اإلثبات العادي)

. وهــذه خطــة بال شـــــــــــــــك منتقــدة وال تحقق التطور املطلوب في مجــال اإلثبــات (475)يتحمــل عنــاء دمجــه في املفهوم العــام للكتــابــة

اإللكتروني، بــل هي خطــة تشــــــــــــــعر القــائمين على تطبيق القــانون بــاالزدواجيــة وعــدم التنــاســــــــــــــق بين أحكــام قــانون اإلثبــات العــادي 

ـــال  وقانون اإلثبات اإللكتروني. عن ذلك، لم يضــــــع املشــــــرع في الدول العربية تنظيما لتنازع األدلة الكتابية، يســــــاعد القاضــــــ ي فضـــ

على فض هذا التنازع املتصــــــــــــور. وترتيبا على ذلك، ال يجد القاضــــــــــــ ي في هذه الدول ما يعينه في القيام بهذه املهمة: هل يســــــــــــتهدي 

صــيل خاص به وبقانونه. ونعلم أنه ليســت مهمة القاضــ ي أن بالحلول املوجودة في القانون الفرنســ ي أم عليه أن يبحث عن حل أ

ـــ ي أن يبحث عن حل يحدد به الدليل  ـــع القواعد القانونية، ولكن إلى أن يتدخل املشــــرع بتنظيم هذا األمر، يجب على القاضـ يضـ

 الراجح.

ـــــكــاليتــه، إذ يتعرض لكيفيــة حــل التنــازع بين ا ــ ــ ــ ــــوع البحــث واشـــ ــ ــ ــ ــ ـــح معــالم موضــ ــ ــ ــ ــ يــة ألدلــة الكتــابوترتيبــا على مــا تقــدم، تتضـــ

)العادية واإللكترونية( املقدمة في الدعوى، ودور القاضـــــــ ي في هذا الصـــــــدد، وذلك في القانون الفرنســـــــ ي وبعض القوانين العربية، 

 وبصفة خاصة القانون املصري والعماني واالماراتي.

 يهدف هذا البحث إلى معالجة: أهداف البحث:  

 بذة عنه في القوانين محل املقارنة. مفهوم التنازع بين األدلة الكتابية ون  -

 معايير فض التنازع بين األدلة الكتابية املوجودة في القانون الفرنس ي.  -

االجتهاد بشأن تحديد معايير فض التنازع بين األدلة الكتابية في القوانين العربية: تطبيق املبادئ املوجودة في القانون  -

ـــ ي  ــ يل الجمع بين الحل األصـــــــ -ه اإلســـــــالمي بشـــــــأن تعارض األدلة القضـــــــائيةتطبيق املبادئ املوجودة في الفق –الفرنســ

 والحل املعاصر.

                                                           

بعد  0217أصبحت املادة  0201ل هذا الدليل في نسيج قانون اإلثبات العادي )املادة كانت الدعامة التي تحملها وطرق أو وسائل نقلها". وقد أدخ

 (.9101فبراير  01تعديل 

 21هيئة صناعة املعلومات، وفي اإلمارات، القانون االتحادي رقم بإنشاء بشأن التوقيع اإللكتروني و  9111لسنة  07( في مصر، القانون رقم 474)

بتعديل بعض  9191لسنة  92قانون اإلثبات في املعامالت املدنية والتجارية، وأخيرا املرسوم بقانون اتحادي رقم بتعديل بعض أحكام  9111لسنة 

 .9113لسنة  12أحكام قانون اإلثبات في املعامالت املدنية والتجارية، وفي سلطنة عمان، قانون املعامالت اإللكترونية الصادر باملرسوم السلطاني رقم 

، اكتفى 0229لسنة  01ون االماراتي الذي عمد إلى إدخال اإلثبات اإللكتروني في قانون اإلثبات في املعامالت املدنية التجارية رقم ( وحتى القان475)

 مكررا دون أن يعمل على إدماج الدليل اإللكتروني في املفهوم العام للدليل الكتابي في قانون اإلثبات.  02بإضافة مادة جديدة هي املادة 
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التعرض لألفكار الحديثة في هذا الشـــــــــأن في القانون الفرنســـــــــ ي مثل عقود اإلثبات والشـــــــــروط التعســـــــــفية فيها، ورؤية  -

 مداها التطبيقي في قانونها والقوانين العربية محل املقارنة. 

ــــكالت اقتراح تنظيم كــامــل لق - ــ ــ ــ ــ واعــد اإلثبــات الكتــابي، العــادي واإللكتروني، في القوانين العربيــة، من أجــل تجنــب مشــ

 االزدواجية بين نوعي اإلثبات.

 بتحليل النصوص القانونية القائمة، املنهج املتبع: 
ً
نستخدم في هذا البحث املنهج التحليلي التأصيلي املقارن. نبدأ أوال

لوصول إلى حل في القوانين التي لم تنص على تنظيم لحل التنازع بين األدلة الكتابية، وأخيرا ثم نحاول استقراء الواقع من أجل ا

نجري هذا البحث في إطار مقارن بين القانون الفرنس ي والقانون املصري والعماني واإلماراتي. كل ذلك مع إبراز الجانب التطبيقي 

 ة التي أرستها املحاكم العليا في هذه األنظمة القانونية محل املقارنة.وذلك باالستعانة باألحكام القضائية واملبادئ القانوني

 نتناول التنازع بين األدلة الكتابية العادية واإللكترونية، من خالل الخطة اآلتية: خطة البحث: 

 .املبحث األول: مفهوم التنازع بين األدلة الكتابية ونبذة عنه في القوانين محل املقارنة

 : معايير فض التنازع بين األدلة الكتابية العادية واإللكترونية.املبحث الثاني

  .املبحث الثالث: املشكالت العملية التي تثور بمناسبة فض التنازع بين األدلة الكتابية العادية واإللكترونية

 املبحث األول 

 مفهوم التنازع بين األدلة الكتابية ونبذة عنه في القوانين محل املقارنة

انون غالبا الفروض التي يحدث فيها تنازع بين أدلة اإلثبات املختلفة، أو التنازع الذي يحدث بين األدلة من ينظم الق

طبيعة واحدة. وهذا ما يمكن تصوره بشأن األدلة الكتابية، التقليدية واإللكترونية، إذا لم توجد نصوص قانونية تحل مثل هذا 

الراجح من بين األدلة املتنازعة، كما أن الخصوم يمكنهم أيضا أن ينظموا هذا األمر التنازع، فإن على املحاكم أن تحدد الدليل 

 بمقتض ى اتفاقاتهم الخاصة.

 املطلب األول 

 التنازع بين األدلة الكتابية في القانون الفرنس ي

صفة خاصة. لتقليدية بمن املحتمل أن يحدث تنازع بين األدلة الكتابية بصفة عامة، أو بين الكتابة اإللكترونية والكتابة ا

لقانون اإلثبات اإللكتروني في   avant – projetومع أن هذا األمر ليس كثير الحدوث، فإن اللجنة التي أعدت املشروع التمهيدي

في داخل اإلثبات الكتابي بين الكتابات   hiérarchie( قدرت أنه قد يكون من املناسب، في هذه الحالة، إنشاء تدرج 476فرنسا)

 ية للقانون املدني واالشتراطات الجديدة الناتجة عن التطور اإللكتروني.التقليد

                                                           

(476) Sur ce point voir: P. CATALA, " Ecriture électronique et actes juridiques", Mélanges M. CABRILLAC, Litec, Paris, 1999, p.91, 

notamment n° 11 et s., p.101 et s.; " Introduction de la preuve électronique dans le Code civil", Etude par un groupe d'Universitaires ( 

composé de P. CATALA, P.-Y. GAUTIER, J. HUET, I. de LAMBERTERIE, X. LINANT de BELLEFONDS, A. LUCAS, C. LUCAS de LEYSSAC et 

M. VIVANT), JCP, éd. G., 1999, I, 182, spécialement, n° 11 et s., p.2073 et s.  
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 ، من املشروع التمهيدي على أنه:2، فقرة 0-0201من هنا تنص املادة 

ال يمكن اإلثبات بواسطة الكتابة اإللكترونية ضد أو فيما يجاوز الكتابة املحررة على سجالت أو أوراق أيا كانت وموقعة 

 من األطراف.

« Il ne peut pas être prouvé par écrit électronique contre ou outre un écrit rédigé sur des registres ou 

papiers quelconques et signés par les parties ». 

 Le Conseil National du Crédit et duولكن تعرضت هذه الجزئية للنقد من جانب املجلس الوطني لالئتمان والسندات 

Titre   اإلصالح الذي رفع اإلثبات املعلوماتي إلى مرتبة اإلثبات " من الدرجة األولى"   0222، الذي استبعد في تقريره لسنةpremier 

rang مؤسسا رفضه على أساس أن ديمومته واستمراره أمر ما زال مشكوكا فيه، وأنه يعتمد على نظام يسيطر عليه أحد ،

(. وقد 477طرا على مبدأ املواجهة بالدليل، وأخيرا سيكون للقاض ي فيه سلطة كبيرة في التقدير )األطراف، األمر الذي يمثل خ

(، في حين كان البعض األخر أكثر تحفظا وترددا بخصوص هذه املسألة. من 478انحاز بعض الفقه إلى هذا الرأي دون تحفظ)

ني هو اليوم ما زال ينشأ ويحفظ بمبادرات من جانب واحد هؤالء املستشار بيير لوكليرك. فهو وإن لم ينكر أن اإلثبات اإللكترو

بدون أن يقدم الضمان الكامل ألمان املعاملة، وال حتى اإلمساك بحاالت وأخطار الغش التي يقوم بها املستخدمون غير الدقيقين 

شريع لوقت الحالي وأن يحيل إلى تأو حتى الغير املتطفلين، إال أنه يتساءل رغم ذلك: هل يجب على املشرع أن يكون أكثر حرصا في ا

الحق مسألة " التأمين القانوني" للكتابة اإللكترونية؟ أو هل بإمكاننا االعتماد على فطنة وحرص القضاة وقد منحهم النص محل 

يجيب و الدراسة سلطات كبيرة للتقدير حول ما يتعلق بنسبة الكتابة اإللكترونية) تحديد هوية الشخص الذي قام بها( وتكاملها؟ 

هذا املؤلف على نفسه بقوله: ربما على اعتبار أنه قاض فانه يتمنى توسيع سلطة التقدير املمنوحة لزمالئه، فان كاتب هذه 

 (. 479السطور يميل إلى الحل الثاني)

                                                           

(477) Conseil National du Crédit et du Titre, Problèmes juridiques liés à la dématérialisation des moyens de paiement et des titres, Mai 

1997, Rapport p.55 à 80, Annexes p.43 et 44., notamment p.73 et 74., cité par les références précitées à la marge précédente: " Il est 

sans doute prématuré de donner aux preuves informatiques une telle consécration juridique, alors que leur fiabilité est variable et 

dépend assez souvent d'un système maîtrisé par l'une des parties ( c'est généralement le cas des relations entre établissements 

financiers et, la plupart du temps, entre établissements financiers et entreprises). Un tel système risquerait de méconnaître le caractère 

contradictoire d'établissement de la preuve. Enfin, le juge doit conserver son pouvoir d'appréciation en la matière".          

(478)  X. LINANT de BELLEFONDS, "L'Internet et la preuve des actes juridiques", Expertises, juin -juillet, 1997, p.225, spécialement 

p.228: "  Reste le problème de la hiérarchie: en cas de contradiction, quelle preuve prévaudrait de la preuve numérique ou de l'écrit 

signé? Par exemple, quid d'une convention écrite suivie de modifications par messages électroniques. La logique juridique de 

l'autonomie de la volonté considérait à dire que l'expression la plus récente de cette dernière oblitère la plus ancienne. Or ceci nous 

paraît fondamentalement imprudent. Dans tous les cas, l'écrit signé devrait prévaloir car il s'agit d'un acte investi d'une force 

démonstration particulière. Il sera toujours temps de faire sauter ce verrou lorsque les mœurs auront changé". Monsieur CATALA 

partageait entièrement ce point de vue : cf., P. CATALA, " Ecriture électronique et actes juridiques", art. préc, n° 11, p.102.           

(479) P. LECLERCQ, " Propositions diverses d'évolutions législatives sur les signatures électroniques", Droit de l'informatique et des 

télécommunications, 1998/3, p.19 et s. : " législative la" sécurisation juridique" de l'écrit électronique? Ou peut-on s'en remettre à la 

vigilance des juges, auxquels le texte étudié tend à accorder de grands pouvoirs d'appréciation de ce constitue l'imputabilité de l'écrit 

électronique et son intégralité ? Peut- être parce qu'il est lui- même juge et, comme tel, peut souhaiter l'élargissement du pouvoir 
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: تتمتع من التقنين املدني على النحو التالي 0-0201وعندما أصدر املشرع الفرنس ي قانون اإلثبات اإللكتروني ظهرت املادة 

الكتابة اإللكترونية بذات القيمة القانونية التي للكتابة الورقية إذا توفرت فيها الشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس 

 الدولة، دون أن تظهر في املادة الفقرتان الثانية والثالثة.

سالفة الذكر. ولهذا يجب اللجوء إلى نص  0-0201ولم يعد باإلمكان حل التنازع بين األدلة الكتابية بناء على نص املادة 

 من التقنين املدني، كما سنرى. 9-0201املادة التي تليها، أي املادة 

ومما تقدم يتضح أنه ال يوجد تنازع بين األدلة الكتابية إذا كانت متفاوتة في الدرجة، ولكن يظهر في حالة تعارض األدلة 

 لفرنس ي هذا الفرض كما سنرى فيما بعد.  الكتابية من نفس الدرجة. وقد واجه القانون ا

 املطلب الثاني

 التنازع بين األدلة الكتابية في القوانين العربية

على حد علمنا، لم يعالج املشرع العربي، في القوانين محل املقارنة، التنازع بين األدلة الكتابية التقليدية واإللكترونية، 

إذا كان من املتصور أن يثور التنازع بين األدلة الكتابية في القانون املصري، فإن قانون و وال التنازع بين األدلة الكتابية عموما. 

قد أغفل، رغم ذلك، معالجة هذا الفرض. واألمر نفسه نجده في القانون العماني،  9111اإلثبات اإللكتروني املصري الصادر سنة 

 هذا األمر.   ( 480) 9113ة وال قانون املعامالت اإللكترونية لسنة حيث لم يتناول قانون اإلثبات في املعامالت املدنية والتجاري

بشأن اإلثبات في املعامالت  0229لسنة  01ولكن امللفت للنظر هنا هو موقف املشرع اإلماراتي في القانون االتحادي رقم 

، 9111لسنة  21ن االتحادي رقم املدنية والتجارية. فعلى الرغم من تعديله، تحت تأثير الثورة اإللكترونية، بمقتض ي القانو 

، إال أنه لم يعن بحل التنازع املتصور بين األدلة الكتابية التقليدية واإللكترونية. وملاذا االستغراب 9191وباملرسوم اتحادي رقم 

، 9111نة لس 21إذن إذا كان موقفه مثل نظيريه املصري والعماني؟  ذلك أن املشرع اإلماراتي قد أضاف، بمقتض ى القانون رقم 

مكررا. وتعالج هذه املادة اإلثبات  02فصال جديدا إلى قانون اإلثبات، هو الفصل الثاني مكررا، وضمنه مادة وحيدة هي املادة رقم 

 مكررا على النحو التالي:  02اإللكتروني والتوقيع اإللكتروني والكتابة اإللكترونية وحجيتهم في اإلثبات. ويجري نص املادة 

وقيعا إلكترونيا كل أحرف أو أرقام أو رموز أو اشارات أو صور أو أصوات لها طابع منفرد تسمح بتحديد تعتبر ت -0"

 شخص صاحب التوقيع وتمييزه عن غيره على النحو الوارد في قانون املعامالت والتجارة اإللكترونية.

و إشارات أو كتابة أو صور أو أصوات أو يعتبر محررا إلكترونيا كل انتقال أو إرسال أو استقبال أو تخزين لرموز أ -9

 معلومات أيا كانت طبيعتها تجري من خالل وسيلة تقنية معلومات.

                                                           

d'appréciation de ses collègues, le rédacteur de ces lignes est enclin à la seconde solution".  Les preuves électroniques sont, 

aujourd'hui encore trop unilatéralement établies et archivées, sans garantie de sécurité parfaite, ni même de détection, contre les 

risques de fraude, émanant d'employés indélicats voire de tiers intrus…". De plus, l'auteur s'interroge : " Faut-il pourtant que le 

législateur soit provisoirement très prudent, et reporte à une ultérieure modification  

إللكترونية ، ويحكم املعامالت ا9113/ 13( ينظم اإلثبات في املعامالت املدنية والتجارية في سلطنة عمان القانون الصادر باملرسوم السلطاني رقم 480)

 . 12/9113القانون الصادر باملرسوم السلطاني رقم 
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للتوقيع اإللكتروني ذات الحجية املقررة للتوقيعات املشار إليها في هذا القانون إذا روعي فيه األحكام املقررة في قانون -2

 املعامالت والتجارة اإللكترونية.

إللكترونية واملحررات اإللكترونية والسجالت واملستندات اإللكترونية ذات الحجية املقررة للكتابة للكتابة ا -1

واملحررات الرسمية والعرفية في أحكام هذا القانون متى استوفت الشروط واألحكام املقررة في قانون املعامالت والتجارة 

 اإللكترونية".

مكررا( ليجري نصها على  02، عدل املشرع اإلماراتي املادة )9191نة لس 92وبمقتض ى املرسوم بقانون اتحادي رقم 

النحو التالي: " يكون للتوقيع اإللكتروني والكتابة واملحررات والسجالت واملستندات االلكترونية ذات الحجية املقررة للتوقيع 

 ن متى استوفت الشروط واألحكام املقررة فيوالكتابة واملحررات والسجالت واملستندات الرسمية والعرفية في أحكام هذا القانو 

 التشريعات النافذة".   

وعلى هذا النحو، اعترف املشرع اإلماراتي باملساواة في الحجية بين األدلة اإللكترونية واألدلة التقليدية، بل وجمعهما  

وأيضا  ابي مثل الذي فعله املشرع الفرنس ي،في قانون واحد، مثله مثل القانون الفرنس ي، إال أنه لم يتبن مفهوما عاما للدليل الكت

 لم يضع حال للتنازع املحتمل بين األدلة الكتابية بنوعيها، مع أنه كان من السهولة واليسر أن يفعل ذلك. 

ويمكن هنا أن نعطى مدلوال للتنازع املحتمل بين األدلة الكتابية مقتضاه أن يحدث تعارض بينها. ويعني التعارض بين 

  (.481)التساوي والتماثل بين األدلة املتقابلة من كل الوجوه: في القوة والدرجة وغيرهما األدلة هنا

فاذا حدث مثل هذا التعارض، فكيف يمكن للقاض ي أن يحل هذا التنازع وصوال إلى الدليل الراجح. هذا ما سنراه في 

 املبحث التالي.

 املبحث الثاني

 ادية واإللكترونيةمعايير فض التنازع بين األدلة الكتابية الع

يكون أمــام القــاضــــــــــــــ ي عــدة معــايير يمكنــه اللجوء إليهــا لفض التعــارض والتنــازع بين األدلــة الكتــابيــة العــاديــة واإللكترونيــة. 

ونعرض أوال لهذه املعايير في القانون الفرنســــــــــــــ ي )املطلب األول(، ثم نعرض لها في القوانين العربية محل املقارنة )املطلب 

 الثاني(.

 األول  املطلب

 معايير فض التنازع بين األدلة الكتابية املوجودة في القانون الفرنس ي

فيما يتعلق بحل التنازع بين األدلة الكتابية. لكن  0-0201نص املادة  9-0201لقد كان من املأمول أن يكمل نص املادة 

 .9-0201إلى نص املادة لم يعد أمام القاض ي إال اللجوء  0-0201بعد استبعاد الفقرة الثالثة من املادة 

 يجري في املشروع التمهيدي لقانون اإلثبات اإللكتروني الفرنس ي على النحو التالي: 9-0201كان نص املادة 

                                                           

 وما بعدها.  31( انظر في هذا املوضوع : د. حسن بن أحمد الحمادي، نظرية تعارض األدلة القضائية في الفقه اإلجرائي اإلسالمي، ص481)
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التنازع في اإلثبات  املحاكم " عندما ال يحدد القانون مبادئ أخرى، وعند عدم وجود اتفاق صــــــــــــــحيح بين األطراف، تحل

 األكثر رجحانا". الكتابي محددة بكل الوسائل السند

« Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, les 

tribunaux règlent les conflits de preuve littérale en déterminant par tous les moyens le titre le plus 

vraisemblable ». 

 ملادة صيغت في مشروع القانون املذكور ثم صدرت في نصوص القانون على النحو التالي:غير أن هذه ا

" عندما ال يحدد القانون مبادئ أخرى، وعند عدم وجود اتفاق صحيح بين األطراف، يحل القاض ي التنازع في اإلثبات 

 الكتابي محددا بكل الوسائل السند األكثر رجحانا، أيا كانت مادته".

« Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le 

juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous les moyens le titre le plus vraisemblable, 

quel qu'en soit le support ». 

من التقنين املدني وهي تنص على ذات الحكم بعبارات  0213، حملت املادة املتقدمة رقم 9101ر فبراي 01وبعد تعديل 

 مختلفة بعض الش يء: 

« A défaut de dispositions ou de conventions contraires entre les parties, le juge règle les conflits de 

preuve par écrit en déterminant par tout moyen le titre le plus vraisemblable ». 

وبهذا النص، حدد املشــــــــــــــرع ثالثة معايير لحل التنازع بين األدلة الكتابية: يتمثل املعيار األول في وجود مبادئ أخرى ينص 

يحــل  تعليهــا القــانون )املعيــار القــانوني(، ويتجســـــــــــــــد املعيــار الثــاني في وجود اتفــاق صــــــــــــــحيح بين األطراف أو مــا يعرف بعقــد اإلثبــا

ـــــ ي بمهمــة حــل التنــازع القــائم في اإلثبــات  ــ ــ ــ ــــطالع القــاضـــ ــ ــ ــ ــ التنــازع بين األدلــة )املعيــار االتفــاقي(، واملعيــار الثــالــث واألخير يتمثــل في اضــ

 الكتابي محددا بكل الوسائل الدليل األكثر رجحانا، أيا كان الوسيط الذي يوجد عليه هذا الدليل )املعيار القضائي(.

  ي: وجود نص قانوني: املعيار القانون -أوال

ـــــألة. وهذا ما توجبه املادة  ــ ـــ ي أوال البحث عن وجود نص قانوني يحكم املسـ ــ ــ ـــ ي الفرنسـ ــ ــ من التقنين  0213يجب على القاضـ

 (.482من التقنين املدني الفرنس ي أنها تحمل عددا من املعلومات) 0213املدني. ويالحظ على املادة  

ـــــت في بدايتها على أنه من ناحية، يالحظ عليها أنها تقرر قاعدة قانو  ــ ــ ــ ــ  " عندما ال نية مكملة. ويبدو ذلك جليا عندما نصـ

 توجد نصوص قانونية أو اتفاق ... ".

                                                           

(482)P. CATALA, " Ecriture électronique et actes juridiques", n° 12, p.103 ; " Introduction de la preuve électronique dans le Code civil", 

n°12, p.2073; 

 21، ص 9117د. عبد العزيز املرس ى حمود، مدى حجية املحرر اإللكتروني في اإلثبات في املسائل املدنية والتجارية، في ضوء قواعد اإلثبات النافذة،

 9101من التقنين املدني قبل تعديله في سنة  2-0201مالحظة أن هذه املالحظات قد أبديت على املادة وما بعدها، وكذلك املراجع املشار إليها فيه. مع 

 منه. 0213والتي أصبحت تحمل رقم 
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فاملشــــــــــــــرع هو الذي يرجع إليه، في املقام األول، إنشــــــــــــــاء القواعد التي تبين التدرج في القوة في اإلثبات بين األدلة املختلفة 

نون: إضــــــــــــــفـاء حجيـة قويـة على بيـانـات املحررات الرســــــــــــــميـة، إعطـاء األولويـة للمبـالغ (. واألمثلـة على هـذا األمر كثيرة في القـا483)

 املكتوبة بالحروف على املبالغ املكتوبة باألرقام في حالة االختالف في البيانات املوجودة في السند، ...الخ.

ـــــة ا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــال لألفراد في أن ينظموا بـــــاتفـــــاقـــــاتهم الخـــــاصـ ـــح املجــ ــ ــ ــ ــ ألمور الفنيـــــة في األدلـــــة ويالحظ على النص املتقـــــدم أنـــــه يفســـ

اإللكترونيــة. وتبــدو االتفــاقــات الخــاصـــــــــــــــة ضــــــــــــــروريــة جــدا، على وجــه الخصــــــــــــــوص، في أثنــاء التحوالت الفنيــة املؤثرة على ديمومــة 

 واستمرار وسائل االتصال واالحتفاظ باملعلومات.

 Les contrats sur la preuve: (484)املعيار االتفاقي: عقود اإلثبات -ثانيا

ـــدر ثان  0213نية، يقدم نص املادة من ناحية ثا ـــهام في االعتراف باالتفاقات الخاصـــــة كمصــ ـــهاما أخر. يتمثل هذا اإلســ إســ

 لحل التنازع بين األدلة الكتابية، إذا لم ينظم املشرع هذه املسألة.

ـــتثناء على القواعد القان ــ ــ ــ ــ ـــحة هذه االتفاقات ولم تجعل منها اســـ ــ ــ ــ ــ  ونية اآلمرة،ومن املالحظ أن املادة املتقدمة لم تؤكد صـــ

ـــحة هذه االتفاقات.  ــ ــ ــ ــ ـــ ي لتقدير صـــ ــ ــ ــ ــ ـــند القانوني التفاقات اإلثبات. فاألمر في النهاية متروك دائما للقاضـــ ــ ــ ــ ــ ولكنها قدمت فقط الســـ

وللقاضـــــ ي ســـــلطة (. 485ينظر إليه والحال كذلك كأنه نص لتدعيم ســـــلطة االتفاقات الخاصـــــة بين األطراف ) 0213فنص املادة 

ملتعلقة باإلثبات. فإذا تضـــمنت هذه األخيرة شـــروطا تعســـفية تضـــر بالطرف الضـــعيف فإن للقاضـــ ي واســـعة في تقدير االتفاقات ا

أن يعفيه منها. وهذا ما أكدته نصـــــــوص تقنين االســـــــتهالك الفرنســـــــ ي التي حظرت اتفاق اإلثبات الذي يكون موضـــــــوعه نقل عبء 

 اإلثبات في غير صالح املستهلك، كما سنرى فيما بعد.

عقود اإلثبـات القرائن القـانونيـة القـاطعـة وال تعـدل مـدلول اإلقرار أو اليمين، وال يمكنهـا أن تنشــــــــــــــ ئ  كمـا يجـب أال تخـالف

قرائن قاطعة غير قابلة إلثبات العكس لصــــــــــالح أحد األطراف، ويجب أن تحترم الحقوق األســــــــــاســــــــــية، وبصــــــــــفة خاصــــــــــة الحق في 

ـــية عادلة) ــ ــ ــ ــ ــــكالت العملية التي تعرض أمام (. وســـــــــــــوف نعرض لهذه األمور كحدود لســـــــــــــلطة االتفاق ال486قضــ ــ ــ ــ ــ خاص كأحد املشـ

 القاض ي في قيامه بمهمة حل التنازع بين األدلة الكتابية العادية واإللكترونية.  

 املعيار القضائي: سلطة القاض ي في تحديد الدليل األكثر رجحانا:  -ثالثا

                                                           

ة لمن املشروع التمهيدي لقانون اإلثبات اإللكتروني تنظم التدرج في قوة اإلثبات بين األد 0-0201كانت الفقرتان الثانية والثالثة من املادة  (483)

 املختلفة.

 ( حول عقود اإلثبات انظر: 484)

M. FABRE- MAGNAN, Droit des obligations, 1-Contrat et engagement unilatéral, 5e éd., PUF, Paris, 2019, n°344 et ., p. 273 et 

s. ; M.ESTANOVE, «L’entérinement de la notion de « contrat sur la preuve » par l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme 

du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations », https://www.lepetitjuriste.fr, le 15 avril 2018. 

ملتعلقة باإلثبات. فإذا تضمنت هذه األخيرة شروطا تعسفية تضر بالطرف الضعيف فإن ويبقى للقاض ي سلطة واسعة في تقدير االتفاقات ا (485)

من قانون االستهالك الفرنس ي التي حظرت اتفاق اإلثبات الذي يكون موضوعه نقل عبء  L.132-1للقاض ي أن يعفيه منها. وهذا ما أكدته املادة 

 اإلثبات في غير صالح املستهلك.

( انظر في ذلك: 486)  

M. FABRE- MAGNAN, Droit des obligations, 1-Contrat et engagement unilatéral, op.cit, n° 345 et s., p.274 et s. 
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ي له كامل الحرية في حل التنازع بين وأخيرا، في حالة عدم وجود نص قانوني أو اتفاق صــــحيح بين الخصــــوم، فإن القاضــــ 

، أيا كان الوســـيط الذي كتب عليه هذا الســـند، أي ســـواء كانت األكثر رجحاناأدلة اإلثبات، فله أن يحدد وبكل الوســـائل الســـند 

 دعامة إلكترونية أو دعامة ورقية عادية.  

من التقنين املدني الفرنس ي املتعلقة  09-200دة وتوجد تطبيقات لصيغة " األكثر رجحانا" في القانون املدني. من ذلك  املا

(، 487)التبني األكثر رجحانا( ، التي كانت توجه املحاكم بأن تبحث عن 9101بمنازعات التبني )قبل إلغائها بمقتض ى تعديل سنة 

(. 488)  اناالحق األفضـــــــــــل واألكثر رجحوهو معيار يوجد أيضـــــــــــا في منازعات امللكية فعلى القاضـــــــــــ ي أن يســـــــــــتخلص من القرائن " 

ـــ ي، بحيث إذا لم يوجد نص قانوني، أو عقد ينظم  ــ ــ ــ ـــــخصـ ــ ــ ـــ ي إلى االجتهاد واالقتناع الشـ ــ ــ ــ ـــــرع هنا، والحال كذلك، يحيل القاضـ ــ ــ املشـ

املســـألة بين الخصـــوم، فال يوجد بديل إال ســـلوك هذا الســـبيل من أجل حل التنازع بين األدلة الكتابية، مســـتخدما كل الوســـائل 

 (.  489من التقنين املدني) 1ل الراجح، وإال عد القاض ي مرتكبا لجريمة إنكار العدالة، تطبيقا للمادة املتاحة من أجل تحديد الدلي

 املطلب الثاني

 معايير فض التنازع بين األدلة الكتابية في القوانين العربية

ـــع، جتهاد في هذا الو لم تنص القوانين العربية، محل املقارنة، على معيار لحل التنازع بين األدلة الكتابية. ويقضــــــــــــــ ي اال  ــ ــ ــ ــ ضـــ

وخاصــة في مجال القضــاء، اختيار أحد الحلول املتصــورة: إما االســتهداء باملبادئ املوجودة في القانون الفرنســ ي، الســابق عرضــها، 

وإما تطبيق املبادئ املوجودة في الفقه اإلســـــالمي بشـــــأن التعارض بين األدلة القضـــــائية، وأخيرا يمكن للقاضـــــ ي الجمع بين الحلين 

 ابقين. الس

 االستهداء باملبادئ املوجودة في القانون الفرنس ي:  -أوال

إذا كان من املتصور أن يثور التنازع بين األدلة في القانون املصري والعماني واإلماراتي، فإن قوانين اإلثبات في هذه الدول 

القانون الفرنســـــــــ ي. وهذا ما ذهبنا إليه،  قد أغفلت، رغم ذلك، معالجة هذا الفرض. وهنا يمكن االســـــــــتهداء بالحلول املوجودة في

 ، قبل أن تتسع الرؤية وتنضج أفاق النظر !(490)في دراسة سابقة

وتطبيقا لهذا الرأي، يتمتع القاضـــ ي بســـلطة تقديرية واســـعة في الترجيح بين األدلة الكتابية، وال يحد من ســـلطته هذه إال 

 لى أخر.وجود نص قانوني أو وجود عقد بين األطراف يرجح دليال ع

                                                           

(487) Art. 311-12 du Code civil: " Les tribunaux règlent les conflits de filiation pour lesquels la loi n'a pas fixé d'autre principe, en 

déterminant par tous les moyens de preuve la filiation la plus vraisemblable…".  

(488) Dans ce sens: Cass. Civ.3., 12 juillet 1977, Bull. civ.,III, n°311: Le juge de la revendication dispose d'un pouvoir souverain pour 

dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.  

(489) Art.4 du Code civil : «  Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra 

être poursuivi comme coupable de déni de justice ». De plus, v. J.-L. Halpérin, « La preuve judiciaire et la liberté du juge », 

Communications 2009/1 n° 84), p. 21 et s. 

لقانون افقد رأينا حينئذ أنه " يمكن للمشرع املصري أن يستهدي بالحلول املوجودة في القانون الفرنس ي": انظر كتابنا: الكتابة اإللكترونية في  (490)

 .029، رقم 9101ية، ، دار الجامعة الجديدة، االسكندر 9112املدني، دار النهضة العربية، القاهرة، 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://www.cairn.info/publications-de-Jean-Louis-Halpérin--15980.htm
https://www.cairn.info/revue-communications.htm
https://www.cairn.info/revue-communications-2009-1.htm


             

163 

  ISSN:2509-0291  2022 يونيو/يوليوز  40 اإلصدار
 

 املغرب – تسطا –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

ــــاس أنه يفصـــــل في مســـــألة   ــع لرقابة املحكمة العليا على أسـ ــ ــــوع في تحديده الدليل الراجح يخضـ ـــ ي املوضـ ويالحظ أن قاضــ

ـــــت املحكمة االتحادية العليا في (491)قانونية تتعلق بتدرج أدلة اإلثبات، وهذه مســــــــــــــألة قانونية كما رأينا ــ ــ ــ ــ . وفي هذا املعنى قضـ

املحكمة أســــــــــــــتقر على أن تقدير األدلة في الدعوى وموازنتها والترجيح بينها واألخذ بما تطمئن  اإلمارات بأنه " لئن كان قضــــــــــــــاء هذه

ــــوع بغير معقب عليها في ذلك من املحكمة االتحادية  ــ ــ ـــتقل بها محكمة املوضـ ــ ــ ــــوعية التي تســ ــ ــ ــــائل املوضـ ــ ــ املحكمة إليها ، هي من املسـ

ـــالمة ذلك التقدير والترجي ــ ــ ــ ــ ـــــحة وسـ ــ ــ ــ ح، مطابقته لألصــــــــــــول والقواعد العامة التي تحكم تدرج األدلة في العليا ، إال أن املناط في صـ

قوتها التدليلية في اإلثبات املدني ، فال ٌيغلب دليل قولي مرجوح على دليل كتابي راجح ، فذلك ليس إال وجه من وجوه الخطأ في 

 . (492)تطبيق القانون والفساد في االستدالل"

 ر أنه ال يحمل أصالة للقوانين العربية، التي تجد أصالتها في تبني منحى أخر. ويمتاز هذا االجتهاد بسهولة التطبيق، غي

 تطبيق املبادئ املوجودة في الفقه اإلسالمي بشأن التعارض بين األدلة القضائية:  -ثانيا

ا قــانونيــتمتلــك األنظمــة القــانونيــة العربيــة إرثــا عظيمــا، هو الفقــه اإلســــــــــــــالمي، لو توافر ألمــة أخرى ألقــامــت عليــه صــــــــــــــرحــا 

عظيما. وحتى نضع األمور في نصابها، وال نظلم هذه األنظمة، فإن موقفها من هذا الفقه ليس واحدا. ففي حين، يوصف بعضها 

 orthodox (493.)باألنظمة القانونية املعتدلة! فان األخرى توصف بأنها تقليدية 

ة القانونية العربية بالفقه اإلســـالمي، يتمثل في وأيا ما كان الوصـــف الذي يطلق عليها في هذا الصـــدد، فان اتصـــال األنظم

اعتبار هذا الفقه مصــــدرا عاما للقانون. فقد نصــــت الدســــاتير العربية على اعتبار " مبادئ الشــــريعة اإلســــالمية" املصــــدر الرئيســــ ي 

ـــــريعيا أو  ـــا تشـ ــ ـــ ي إذا لم يجد نصـ ــ ـــــريعات العادية، أن القاضـ ــــوص التشـ ـــــريع. وهذا يعني، كما ترجمته بعض نصــ ، عرفا يطبقهللتشـ

فإنه يطبق مبادئ الشـــريعة اإلســـالمية. ويوجد نص خاص بهذا املعنى في قانون اإلثبات في املعامالت املدنية والتجارية في ســـلطنة 

ـــنة  13عمان، الصـــــــادر باملرســـــــوم الســـــــلطاني رقم  ــ ، هو نص املادة التاســـــــعة، يقول: " إذا لم يجد القاضـــــــ ي نصـــــــا في هذا 9113لســ

القواعد العامة في الشـــريعة اإلســـالمية". وكذلك يوجد نص مماثل في قانون اإلثبات في املعامالت املدنية القانون حكم بمقتضـــ ى 

والتجارية في اإلمارات، ولكنه أكثر تحديدا، هو نص املادة الســـادســـة، الذي يقرر بأنه " إذا لم يجد القاضـــ ي نصـــا في هذا القانون 

ـــالمية على أن يراعي  ــ ـــــريعة اإلسـ ـــ ى الشـ ــ تخير أنســــــب الحلول من مذهبي اإلمام مالك واإلمام أحمد بن حنبل، فإذا لم حكم بمقتضـ

 يجد فمن املذاهب األخرى حسبما تقتضيه املصلحة".  

                                                           

، حيث يقرر أن القاضــ ي يتمتع بســلطة تقديرية واســعة غير خاضــعة لرقابة 113قارن د. ســامح عبد الواحد التهامي، التعاقد عبر اإلنترنت، ص  (491)

قيع اإللكتروني، محكمة النقض، ما دام قد أقام قضــــــاءه على أســــــباب ســــــائغة ) مشــــــيرا إلى بحث د. على ســــــيد قاســــــم، بعض الجوانب القانونية للتو 

 وما بعدها(.    23، ص 9119مجلة القانون واالقتصاد، سنة 

واستطردت املحكمة 9111 – 01 - 07 بتاريخ   - قضائية   92 لسنة   -  222 الطعن رقم   -  األحكام املدنية والتجار -املحكمة االتحادية العليا ( 492)

م املطعون فيه أنه أســــتند في اســــتخالصــــه لواقعة إكمال الطاعنة لفترة االختبار على شــــهادة مدير بقولها: " ملا كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحك

، فيما لم يناقش الحكم املطعون فيه الورقة  9117/  2/1الشـــــــئون اإلدارية واملالية ملؤســـــــســـــــة صـــــــندوق الزواج التي اســـــــتمعت املحكمة لها بجلســـــــة 

 بوجه النعي والتي لم تكن محل إنكار أو طعن من الخصـــــــــوم ليقول الحكم كلمته فيها رغم الرســـــــــمية ) شـــــــــهادة ملن يهمه األمر ( الوارد بي
ً
اناتها تفصـــــــــيال

ر املبطل و تمســـــــك الطاعنة بداللتها وبحجيتها وقوتها التدليلية في اإلثبات ، األمر الذي يعيب الحكم بمخالفة القانون والفســـــــاد في االســـــــتدالل والقصـــــــ

   مما يتعين نقضه".

(493) B. BOTIVEAU, Loi islamique et droit dans les sociétés arabes, mutations  des systèmes juridiques du Moyen- Orient, Editions 

Karthala, Paris, 1993, préface de Jacques BERQUE. 
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وفي هذا الشــأن، يقول البعض: " أن شــراح القانون )الوضــعي( لم يخصــصــوا مباحث مفصــلة لبيان مشــكلة التعارض بين 

ن انصــبت دراســاتهم، في الغالب، على " تقدير محكمة املوضــوع لتعارض األدلة التي األدلة القضــائية أمام محكمة املوضــوع"، ولك

تقـدم بين يـديهـا في الواقعـة محـل الـدعوى، وكيف تراقـب محكمـة النقض محكمـة املوضــــــــــــــوع في هـذا التقـدير، وهـل هي مســـــــــــــــألة 

ــــع لرقابة محكمة النقض.." ــــألة قانونية تخضــ ــــوع أو مســ ـــتقل بها محكمة املوضــ ــ ـــرع (494) واقعية تسـ ــ ـــاغ فقهاء الشـ ــ . وباملقابل، صـ

مبادئ معينة لحل التنازع بين األدلة القضــائية املتعارضــة، كما عمل القضــاء على تطبيقها. وتتمثل هذه املبادئ في أمرين : األول 

ـــ ي إذن اللجوء إليها لحل ا(495): الجمع بين األدلة املتعارضـــــــــة، والثاني : الترجيح بين األدلة املتعارضـــــــــة ــ ــ لتنازع بين . ويمكن للقاضــ

 األدلة املتعارضة: 

 الجمع بين األدلة املتعارضة:  -1

على القاض ي في مواجهة األدلة الكتابية املتعارضة، أن يعمل على الجمع بينها، إن أمكن ذلك. ويعرف هذا املنهج بمنهج 

ـــ ي أن يجمع بينها فإن لم املواءمة بين األدلة املتعارضـــــــــة. وفقا لجمهور فقهاء املذاهب الفقهية، إذا تعارضـــــــــت األدلة فعلي ــ ــ  القاضــ

 . (496)يستطع فعليه أن يرجح بينها

 الترجيح بين األدلة املتعارضة: -9

رأينا أنه إذا تعذر على القاضــــــــ ي الجمع بين األدلة املتعارضــــــــة، فعليه الترجيح بينها ويعرف هذا املنهج بمنهج املوازنة بين 

هب الفقهية في ضــــــــــــــرورة الجمع أو الترجيح بين األدلة املتعارضــــــــــــــة، ولكن األدلة املتعارضــــــــــــــة. وال خالف في الواقع بين فقهاء املذا

الخالف يوجد في بأيهما يبدأ القاضـــــــــ ي: الجمع إن أمكن ثم الترجيح أم الترجيح ثم الجمع إن أمكن. وفي حين يرى جمهور الفقهاء 

ـــــيعـــة اإلمـــاميـــة( املنهج األ  ــ ــ ــ ــــيـــة والشـــ ــ ــ ــ ــ ـــــافعيـــة والحنـــابلـــة والظـــاهريـــة واإلبـــاضــ ــ ــ ــ ــ ــ ول، يرى فقهـــاء املـــذهـــب الحنفي املنهج )املـــالكيـــة والشـ

 .  (497)الثاني

هذه املبادئ فيما يتعلق بتعارض األدلة الكتابية  ومحكمة النقض املصـرية،، (498)وقد طبق القضـاء الشـرعي في مصـر

ث حيالعادية: " األدلة الكتابية املتعارضــــــــــة، إنما تترجح بعضــــــــــها على بعضــــــــــها األخر بما تعضــــــــــدها من قرائن ســــــــــواء اختلفت من 

 . (499)حجيتها أم لم تختلف"

فاذا لم يتمكن القاض ي من الجمع بين األدلة املتعارضة أو الترجيح بينها، سقطت هذه األدلة ويجب الفصل في القضية 

 املعروضة عليه بمقتض ى أدلة أخرى.

                                                           

 ا. وما بعده 33د. حسن بن أحمد الحمادي، نظرية تعارض األدلة في الفقه اإلجرائي اإلسالمي، ص (494)

وما بعدها؛ ســــليم علي محمد  072د. حســــن بن أحمد الحمادي، نظرية تعارض األدلة في الفقه اإلجرائي اإلســــالمي، ص ( انظر في تفصــــيل ذلك: 495)

 ءاالرجوب، التعارض والترجيح في طرق اإلثبات، دراســـــة فقهية قانونية مقارنة، رســـــالة الســـــتكمال متطلبات الحصـــــول على درجة الدكتوراه في القضـــــ

وما  31وما بعدها )الجمع بين األدلة(، والفصــــــــــل الثالث ص  12، الفصــــــــــل الثاني ص 9111الشــــــــــرعي، كلية الدراســــــــــات العليا، الجامعة األردنية، آب 

 بعدها )الترجيح بين األدلة(.

 ما بعدها.و  071د. حسن بن أحمد الحمادي، نظرية تعارض األدلة في الفقه اإلجرائي اإلسالمي، ص ( انظر في عرض ذلك: 496)

 وما بعدها. 017د. حسن بن أحمد الحمادي، نظرية تعارض األدلة في الفقه اإلجرائي اإلسالمي، ص ( انظر في عرض هذا االتجاه بالتفصيل: 497)

 وما بعدها 022د. حسن بن أحمد الحمادي، نظرية تعارض األدلة في الفقه اإلجرائي اإلسالمي، ص( انظر األحكام التي أشار إليها 498)

 .031، املرجع السابق، ص 239، ص 0، ع90ق، مجموعة أحكام النقض، س  27لسنة  739، الطعن رقم 0221فبراير  91( نقض مدني، 499)
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ربية محل القوانين العونرى صـــــــــــــالحية هذه املبادئ للتطبيق عند التعارض بين األدلة الكتابية العادية واإللكترونية في  

 املقارنة، عندما ال يوجد نص قانون أو اتفاق بين األطراف يرجح دليال على أخر.

 الجمع بين الحل األصيل والحل املعاصر:  -ثالثا

يمكن للقاض ي في الدول العربية الجمع بين الحل األصيل املستمد من الفقه اإلسالمي والحل املعاصر املستمد من بعض 

القانون الفرنس ي. يبدأ أوال بالبحث عن نص قانوني يحكم التنازع بين األدلة الكتابية في القضية املعروضة عليه. فإذا القوانين ك

ــــألة، يبحث هل يوجد اتفاق بين األطراف يعطي أولوية في التطبيق لدليل على أخر أم ال؟  فان لم يجد  ـــــا يحكم املســـ لم يجد نصــ

ـــــا أو اتفاقا يعمل على الجمع بين ا ــ ــ ــ ــ ألدلة املتعارضــــــــــــــة إن أمكنه ذلك، فإن لم يتمكن من الجمع بين األدلة كان عليه الترجيح نصـ

 بينها. وفي قيامه بالترجيح له أن يستعين بأي وسيلة تساعده في مهمته. 

ويجد هذا الحل أساسه في أن القوانين تنص غالبا أنه على القاض ي أن يطبق نصوص القانون الذي يحكم القضية، ثم 

خيارات أخرى في حالة إذا لم يجد نصــا يحكمها في القانون املعني. واملعيار الثاني وهو املعيار االتفاقي يجد أســاه في مبدأ  يعطي له

ســـلطان اإلرادة حيث يجوز لألطراف االتفاق على حل التنازع بين أدلة اإلثبات املتعارضـــة ما لم يكن األمر متعلقا بالنظام العام، 

ــــنــــة  0على خالفــــه. ويوجــــد في القــــانون االتحــــادي االمــــاراتي رقم فهنــــا ال يجوز االتفــــاق  ــ ــ ــ ــ في شـــــــــــــــــأن املعــــامالت والتجــــارة  9111لســ

ـــنة  12، وأيضـــــــا في قانون املعامالت اإللكترونية في ســـــــلطنة عمان الصـــــــادر باملرســـــــوم الســـــــلطاني رقم (500)االلكترونية ــ  9113لســ

 ما يدعم سلطة االتفاق الخاص بين األطراف. (، 501)

القاضــــــــ ي نصــــــــا أو اتفاقا، ولم يســــــــتطع الجمع أو الترجيح بين األدلة املتعارضــــــــة، طرح هذه األدلة وبحث عن فإذا لم يجد 

 أدلة أخرى للفصل في الدعوى. 

 املبحث الثالث

 املشكالت العملية التي تثور بمناسبة فض التنازع بين األدلة الكتابية العادية واإللكترونية

ـــــريع ــــكالت العملية في فض يا في بداية القرن العشــــــــرين، يواجهمنذ تبني اإلثبات اإللكتروني تشـــ ــ ـــ ي كثيرا من املشــ ــ  القاضـــ

 التعارض والتنازع بين األدلة الكتابية العادية واإللكترونية. 

                                                           

ليس في هــذا القــانون مــا يتطلــب من شــــــــــــخص أن يســــــــــــتخــدم أو يقبــل معلومــات بشــــــــــــكــل  -1" من قــانون املعــامالت والتجــارة االمــاراتي:  1م ( 500)

يجوز أن تتفق األطراف التي لها عالقة بإنشاء أو إرسال أو استالم أو  -2تنتاج موافقة الشخص من سلوكه اإليجابي. الكتروني، إال أنه يجوز اس

تخزين أو معالجة أية ســـــــــجالت إلكترونية، على التعاقد بصـــــــــورة مغايرة ألي من األحكام الواردة في الفصـــــــــل الثاني حتى الفصـــــــــل الرابع من هذا 

( الســـــابقة، يجب أن يكون صـــــريحا قبول الحكومة بالتعامل االلكتروني في املعامالت التي تكون طرفا 1كام الفقرة )اســـــتثناء من أح -9القانون. 

  فيها".

تطبق أحكام هذا القانون على املعامالت التي تتم بين األطراف الذين اتفقوا على إجراء  -1" من قانون املعامالت االلكترونية العماني:  1( م 501)

وســـــــــائل إلكترونية ويجوز اســـــــــتنتاج موافقة الشـــــــــخص على ذلك من ســـــــــلوكه. وبالنســـــــــبة للحكومة، يجب أن يكون قبولها بالتعامل معامالتهم ب

يجوز لألطراف الذين لهم عالقة بإنشـــاء أو إرســـال أو تســـلم أو تخزين أو معالجة ســـجالت إلكترونية االتفاق على التعامل  -2اإللكتروني صـــريحا. 

ال يكون أي اتفـاق بين األطراف إلنجـاز معـاملة -9القواعـد الواردة في الفصـــــــــــــل من الثـاني حتى الرابع من هـذا القـانون. بصــــــــــــورة مغـايرة ألي من 

  معينة بوسائل إلكترونية ملزما ألي منهم إلنجاز معامالت أخرى بذات الوسائل".
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وأول مشــــــــــكلة عملية تواجه القاضــــــــــ ي هي املعيار الذي يمكن أن يلجأ إليه لحل هذا التنازع، وقد تناولنا ذلك في املبحث 

الثانية تتعلق بالشـــروط التي يتضـــمنها اتفاق أو عقد اإلثبات، وبصـــفة خاصـــة في مواجهة الشـــروط التعســـفية. الســـابق. واملشـــكلة 

ـــها،  ــ ــ ــ ــ ـــــائية مثل هل يمكن لعقد اإلثبات أن يوجد قرينة قاطعة ال يمكن إثبات عكســـ ــ ــ ــ ــ ــــكالت ال تتوقف في التطبيقات القضـ ــ ــ ــ ــ واملشــ

ـــال عن التطبيق العادي لقواعد التعويض عن اإلخالل باالل ــ ــ ــ ــ ـــخ من الطرف األخر، فضـــ ــ ــ ــ ــ تزامات من أحد األطراف واملطالبة بالفســـ

 وغير ذلك من املشكالت العملية. 

ونبين فيما يلي: مبدأ إجازة االتفاقات املتعلقة باإلثبات، وحدود هذه اإلجازة وبصــــــــــــــفة خاصــــــــــــــة في مواجهة الشــــــــــــــروط 

ــــفية، ومدى إمكانية االتفاق على قرينة قاطعة غير قابلة إلثبات العك ــ ــ ـــ ي به اإلالتعســ ــ ــ رار قس، واحترام القرائن القاطعة وما يقضـــ

 واليمين والحقوق األساسية. 

 املطلب األول 

 مبدأ إجازة االتفاقات املتعلقة باإلثبات

ما يعرف بعقود اإلثبات. ولكن لم يتحدث  للتقنين املدني 2014املشــــــرع الفرنســــــ ي أدخل بتعديل رأينا فيما ســــــــبق أن 

 منه.  0271ات التي أحالت إليها املادة التقنين املدني عن عقود اإلثب

ـــف بعض الفقه )في ظل املادة  ـــمن اتفاقات  9-0201ويأســ من التقنين املدني( على أن التكريس القانوني للعقود التي تتضــ

في  ،التي يمكن أن يضــعها الخصــوم على حرية القاضــ ي في تقدير أدلة اإلثبات الكتابية restrictionsاإلثبات جاء بمناســبة القيود 

حين أن الدقيق هو أن هذه القيود أو االشتراطات يمكن أن يكون مداها بل صحتها ذاتها محل شك ومناقشة، خاصة بالنظر إلى 

 (.502القواعد التي تنظم الشروط التعسفية )

اقات ة االتفونقرر أنه إذا كان مســـــــموحا اليوم اعتبار قواعد اإلثبات املوضـــــــوعية غير متعلقة بالنظام العام، وبالتالي إجاز 

 املتعلقة بها، فإن السؤال يطرح بصدد االتفاقات املتعلقة باإلثبات اإللكتروني ومدى جوازها.

وإذا كانت القاعدة هي إجازة مبدأ االتفاقات املتعلقة باإلثبات فإن لهذه اإلجازة بال شـــــــــك حدود تقف عندها كما ســـــــــنرى 

 فيما بعد. 

ـــ ى االتفاقات املتع ــ ـــخاص، بمقتضــ ــ ـــــتطيع األشــ ـــــر يســ ـــــر قوة في اإلثبات، هذه العناصــ لقة باإلثبات، أن يمنحوا بعض العناصــ

 (.503التي لم تكن تتمتع بقيمة في اإلثبات أو كانت تتمتع بقيمة ضعيفة. وهذا ما حدث فيما يتعلق باإلثبات اإللكتروني )

وأن تكون  fiableمومة وقد أجاز القضــــــــــــــاء مثل هذه االتفاقات بشــــــــــــــرط أن يكون النظام اإللكتروني املقدم يتســــــــــــــم بالدي

ـــــادر في Crédibleفـاعليتـه مؤمنـة  ــ ــ ــ ــ ـــتئنـاف مونبلييـه، الصــ ــ ــ ــ ــ ـــــركـة 0232ابريـل  2. من هـذا حكم محكمـة اســـ ــ ــ ــ ـــ ى بـأن شـــ ــ ــ ــ ــ ، والـذي قضـــ

Crédicas  ـــــتخدام املتزامن ــ ــ ــ ــــجيالت التي قامت بها املاكينة والتي تمت باالسـ ــ ــ ــ ـــ ى التســ ــ ــ ــ ــ قد قدمت اإلثباتات الكافية لحقوقها بمقتضـ

ـــدر في وقت لم يكن قد تم فيه تنظيم اإلثبات اإللكتروني. كما أن  للكارت والرقم الســــــــــــــري. ــ ــ ــ ــ ــ ويالحظ على هذا الحكم أنه قد صـ

                                                           

(502) J. DEVÈZE, " La réforme du contrat électronique", in La contrat électronique, p.64 et s., citant LUCAS DE LEYSSAC, " Les conventions 

sur la preuve informatique", in Informatique et droit de la preuve, Editions des Parques, 1987, p.143 et s.   

انظر املادة الثامنة من اتفاقية الكارت بلو  (503) La Carte Bleue. 
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ــــاب الكتابة ) ــ ــ ــ ــ ـــية حيث كانت املبالغ أقل من نصــ ــ ــ ــ ــ فرنك(. وعندما عرض النزاع على محكمة  711اإلثبات كان حرا في هذه القضـــ

ينظم كيفية إثبات نظام الوفاء أو الدفع بما في ذلك بمشــــروعية االتفاق الذي تضــــمن شــــرطا  0232نوفمبر  3النقض قضــــت في 

 (.504التوقيع اإللكتروني )

من التقنين املدني األســـاس القانوني  9-0201املتعلق باإلثبات اإللكتروني أصـــبحت املادة  9111وبعد صـــدور قانون ســـنة 

(. وهي تحمل اآلن رقم 505ي إلجازتها )لصــــــــــــــحة اتفاقات اإلثبات. فقد حازت هذه األخيرة، من حيث املبدأ إذن، الســــــــــــــند القانون

 ، كما رأينا. 9101من التقنين املدني بعد تعديل سنة  0213

 ......يوجد اتفاق بين األطرافوتقرر املادة املذكورة بأنه ما لم يوجد نص قانوني أو 

 تـــابيـــة وال فيمـــا يخصويالحظ بعض الفقـــه على هـــذه املـــادة أنهـــا لم تـــأت بجـــديـــد فيمـــا يتعلق بحـــل التنـــازع بين األدلـــة الك

 (.506اتفاقات اإلثبات، وإنما أبقت على القواعد القديمة في التفسير)

الرأي ف والقواعد القديمة في التفسير املشار إليها هي قواعد مستقرة في التطبيق القضائي في النظام القانوني املصري.

تتعلق بالنظام العام. ويبدو أن نصوص قانون اإلثبات قد السائد حاليا في الفقه والقضاء يري أن قواعد اإلثبات املوضوعية ال 

أيدت هذا االتجاه األخير. فقد أجاز القانون اإلثبات بشهادة الشهود في التصرفات التي تزيد قيمتها عن ألف جنية أو تلك غير 

 محددة القيمة، وذلك في حاالت معينة.

ـــــت محكمة النقض أن " قواعد اإلثبات املو   ــ ــ ــــوعية املتعلقة بتحديد محل اإلثبات وعبئه وطرقه ال وتطبيقا لذلك قضـ ــ ــ ضــ

تعتبر من النظام العام ألنها مقررة ملصــــلحة الخصــــوم ومن ثم يجوز لهم أن يتفقوا علي ما يخالفها ما لم يوجد نص يقضــــ ي بغير 

 .(507) ذلك، فيجوز االتفاق علي نقل عبء اإلثبات من املكلف به أصال إلى الطرف األخر صراحة أو ضمنا"

بناء على ما تقدم يجوز لألطراف االتفاق بشــــــــأن اإلثبات اإللكتروني. فلهم أن يحددوا قيمة بعض العناصــــــــر في اإلثبات، و 

ـــعوا من القواعد ما يلزم لحل التنازع بين األدلة الكتابية املختلفة، وغير ذلك من املســـــائل . ولكن مثل هذا االتفاق (508)وأن يضــ

األمر الــذي يــدعونــا إلى تنــاول حــدود صــــــــــــــحــة  .(509)ه من الحق في اإلثبــات وإال كــان بــاطالمقيــد بــأال يؤدي إلى حرمــان أحــد طرفيــ

 االتفاقات املتعلقة باإلثبات في املواد اإللكترونية. 

                                                           

(504) Cass. Civ.1, 8 novembre 1990, D. 1990, 369, note GAVALDA.  

(505) A. RAYNOURAD, " Le droit de l'écrit électronique", PA, 2 avril 2001, n°65, p.15, spéci..n°15  

(506) A. RAYNOURAD, " Le droit de l'écrit électronique",  op. cit.,n°15.  

ص  ،22س ، مجموعــة أحكــام النقض ،0231مــايو  93؛ نقض مــدني 011ص  ،91س  ،مجموعــة أحكــام النقض 0227ينــاير  1نقض مــدني  ( 507)

107 . 

يالحظ أن معظم االتفاقات املتعلقة باإلثبات االلكتروني ظهرت في مجال معامالت البنوك واملؤســــــــــــســــــــــــات املصــــــــــــرفية )انظر اتفاقات الكروت  (508)

ية مثل هذه االتفاقات في العقود االلكترونية بصــــــفة عامة. للمزيد من التفاصــــــيل البنكية التي تصــــــدرها البنوك املصــــــرية(. غير أن ذلك ال ينفي عموم

نافذ السحب م انظر: د. محمد املرس ى زهرة، الدليل الكتابي وحجية مخرجات الكومبيوتر في اإلثبات في املواد املدنية والتجارية، " دراسة تطبيقية على

، أبحــاث املؤتمر، املجلــد 9111مــايو  2 -0جــامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة،  -كليــة الشــــــــــــريعــة والقــانون مؤتمر القــانون والكومبيوتر واإلنترنــت، اآللي"، 

 وما بعدها. 390، وبصفة خاصة ص 227الثالث، ص 

د في املنعقد. محمد املرســــــــــــ ى زهرة، مدى حجية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات، بحث مقدم إلى مؤتمر الكويت األول للقانون والحاســــــــــــب اآللي،  (509)

 وما بعدها.  111، ص 0232نوفمبر  2-1الفترة من 
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 املطلب الثاني

 حدود صحة االتفاقات املتعلقة باإلثبات في املواد اإللكترونية

 conventionدني الفرنس ي عندما يشير إلى اتفاق صحيح من التقنين امل 9-0201كان يوجد بعض الغموض في نص املادة 

valable  بين األطراف. ومصــدر هذا الغموض يأتي من املقصــود بهذه الصــحة وعما تتكون منه. هل هي الشــروط التي تلزم لصــحة

فاق بأن " ســـــــــــــبب؟ إذا كانت هذه هي الحال، فإنه يكون من غير املفيد أن ينعت املشـــــــــــــرع االت -محل -أي تصـــــــــــــرف قانوني: رضـــــــــــــاء

 صحيح" ألن كل اتفاق حتى يؤتي ثماره ويكون فعاال يجب أن يكون صحيحا.

أم على العكس يوجد شرط صحة خاص باتفاقات اإلثبات يضاف إلى شروط صحة التصرف املعروفة، األمر الذي يشير 

ذكر تطبيقا يمكن أن تكون بدون قيمة ت ضــمنا إلى الفكرة التي تقول أنه في العالقة بين املهنيين واملســتهلكين مثل هذه االتفاقات

  (.510) من تقنين االستهالك q -0، ملحق L.132-1للمادة 

هذا الفرض األخير يثير مســــــــــألة اتفاقات اإلثبات في املواد اإللكترونية وعالقتها بالشــــــــــروط التعســــــــــفية. هل تعد االتفاقات 

 املنظمة لإلثبات في املواد اإللكترونية شروطا تعسفية؟

من تقنين االســــــــتهالك الشــــــــروط التعســــــــفية في العقود املبرمة بين املهنيين واملســــــــتهلكين.  L.132-1يقة تحظر املادة في الحق

وبــالرغم من أن هــذا النص لم يعرف إال نجــاحــا محــدودا جــدا، إال أنــه يترجم إرادة املشــــــــــــــرع املؤكــدة في منح اإلمكــانيــة للســــــــــــــلطــة 

 (.511)حاالت التعسف امللحوظةالالئحية في أن تضع نهاية سريعة للعديد من 

 déséquilibreوباالســــــتناد إلى املادة املتقدمة يمكن اســــــتبعاد اتفاقات اإلثبات التعســــــفية التي تنشــــــ ئ " عدم توازن مؤثر" 

significatif  ومن بين قائمة الشروط التي يمكن اعتبارها تعسفية تظهر الشروط التي تعطل ممارسة (512)في مواجهة املستهلك .

                                                           

(510)  Art. L. 132-1, annexe, 1° q, Code de la consommation;  J. HUET, " Le Code civil et les contrats électroniques", Contribution à l'ouvrage pour 

le Bicentenaire du Code civil, Université de Paris II, Dalloz 2004, n°16, p.12. 

 ستهلكين.ملويقدر هذا الفقيه أن هذا التفسير األخير سيترتب عليه نتائج خطيرة ألنه سيعطل سير العقود التي تنظم مسائل اإلثبات في العالقات مع ا

(511)  Y. PICOD, H. DAVO, Droit de la consommation, Paris, Arman Colin, 2005, n°10, p.7. 

" عدم التوازن املؤثر" ظر حول ان (512) déséquilibre significatif : 

D. HOUTCIEFF, « Le nouvel équilibre contractuel  (formation) », in Les innovations de la réforme du droit des contrats (sous la direction 

scientifique de Sarah BROS), Institut Universitaire Varenne, Diffusion LGDJ, Paris, 2018, p.55 et s.    
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القضـــــــائية، بصـــــــفة خاصـــــــة عندما تحدد وســـــــائل اإلثبات املتاحة للمســـــــتهلك أو تفرض عليه عبء اإلثبات عندما يكون  الدعاوى 

  (.513)هذا العبء واقعا على عاتق الطرف األخر

ـــــمن  9-0201مما تقدم يبدو أن وصــــــــــف " صــــــــــحيح" الوارد باملادة  ــ ــ ـــ ي قد يعني أنه اتفاق ال يتضـ ــ ــ ــ من التقنين املدني الفرنسـ

ة. مع أن هذا التفســير قد يبدو هو األخر تعســفيا، حيث ال تمليه عبارات هذه املادة، إال أنه يبدو مقبوال، وبصــفة شــروطا تعســفي

 خاصة نظرا التساع نطاق اتفاقات اإلثبات في املواد اإللكترونية عندما ال يكون التوقيع اإللكتروني مؤمنا. 

ــــنــة  01وكــان من املنتظر مع تعــديــل  ــ ــ ــ ــ  9-0201ين املــدني أن يزول الغموض الــذي كــان يكتنف املــادة للتقن 9101فبراير لســ

ــــابقة لفظ "  0213، وبالفعل حذفت املادة convention valableمنه حول فكرة " االتفاق الصــــــحيح"  التي حلت محل املادة الســ

 صحيح" دون أن تضيف أي ش يء أخر.  

عامة وما يوجد من اشتراطات خاصة وضعها القانون وبهذا يخضع اتفاق األطراف بشأن اإلثبات ملا تقض ي به القواعد ال

ـــــ ي القواعد العامة أن عقد اإلثبات، مثله مثل أي عقد أخر، ال يمكنه أن يخالف القواعد املتعلقة  ــ ـــــأن عقود اإلثبات. وتقضــ ــ بشــ

ي اإلثبــات. ففي عقود من التقنين املــدني(، ومنهــا القواعــد املتعلقــة بقيمــة املحررات ف 0019واملــادة  0019بــالنظــام العــام )املــادة 

ــــتهالك وعقود اإلذعــان، وهي العقود التي ينفرد أحــد األطراف بتحــديــدهــا مقــدمــا، يجــب على األطراف فيهــا أن يراعوا بــأن ال  ــ ــ ــ ــ االســ

ــــتهالك، واملـــادة  L212-1يخلق اتفـــاقهم حول اإلثبـــات " عـــدم توازن مؤثر بين حقوق والتزامـــات الطرفين" )املـــادة  ــ ــ ــ ــ من تقنين االســ

(. وتطبيقـــا لهـــذا Etre réputées non écrites، وإال كـــانـــت هـــذه الشــــــــــــــروط بـــاطلـــة )أو تعتبر غير مكتوبـــة تقنين املـــدني(من ال 0020

النظر، تعتبر تعســــــــــــــفيــة الشــــــــــــــروط التي يكون من أثرهــا أن تفرض على املســــــــــــــتهلــك عــبء اإلثبــات بطريقــة قــاطعــة ال يمكن إثبــات 

ـــها )املادة  ــ ــ ــــعبا ت(R212-1,12°عكســ ــ ــ صـــــــــور اتفاق صـــــــــحيح على قرينة قاطعة غير قابلة إلثبات العكس. وهذا ما . ومن هنا يبدو صـ

 سنراه في املطلب التالي.  

 املطلب الثالث

 مدى إمكانية االتفاق على قرينة قاطعة غير قابلة إلثبات العكس

ـــــمبر  1في  ـــية ا(514)، أصـــــــدرت محكمة النقض الفرنســـــــية حكما هاما يتعلق باإلثبات9102ديســ ــ لتي . تتلخص وقائع القضــ

ـــدر الحكم بشـــــأنها في أن شـــــركة  .  BITصـــــممته شـــــركة   Logcielعقد ترخيص وتوزيع برنامج   BITأبرمت مع شـــــركة أخرى  RBIصــ

بهذا األمر  BITبإنهاء العقد باإلرادة املنفردة. لم تســــلم شــــركة  RBIولكن نظرا ألن البرنامج لم يعمل كما يجب، فقد قامت شــــركة 

                                                           

(513) Art. L.132-1 du Code de la consommation, Annexe : clauses visées au troisième alinéa de l'article L. 132-1. 

1. Clauses ayant pour objet ou pour effet : "q) De supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours 

par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non 

couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges, en limitant 

indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en 

vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat.  

Voir aussi, Y. PICOD, H. DAVO, Droit de la consommation, op. cit., n° 183, p.103. 

(514)  Cass. Com., 6 déc.2017, n°16-19615 ; D. 2018, 327, note G. LARDEUX et 371, obs. M. MEKKI ; AJ Contrat 2018, 37, obs. T. 

DOUVILLE ; RTD civ., 2018, 123, obs. H. BARBIER ; RDC 2018-2, 205, obs. J. KLEIN 
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ـــ ي املختص مطال ــ ــ ــ ـــــركة ولجأت إلى القاضـ ــ ــ ـــــات، في املقابل طالبت شـ ــ ــ بالفســــــــــخ القضــــــــــائي للعقد. رفضــــــــــت محكمة  RBIبة بالتعويضـ

 ، األمر الذي دفع هذه األخيرة إلى الطعن بالنقض في هذا الحكم. BITاالستئناف املختصة بالنزاع طلب 

ـــــتئناف. وقالت املح BITرفضـــــــت الغرفة التجارية بمحكمة النقض الطعن املقدم من  ـــــد حكم محكمة االســ كمة في هذا ضــ

الصــــــــدد أنه إذا كانت عقود اإلثبات صــــــــحيحة عندما تنصــــــــب على الحقوق التي يملك األطراف التصــــــــرف فيها، فإنها ال يمكن أن 

 تنش ئ لصالح أحد الطرفين قرينة غير قابلة إلثبات العكس. 

. ويكون أمام العميل ينص على شروط "قبول" البرنامج، أي اإلجراء الخاص باستالمهوالشرط الذي صدر الحكم بصدده 

خمســــــــــــــة عشــــــــــــــر يوًما لإلبالغ عن أي خلل عن طريق صــــــــــــــيغة مكتوبة. وإذا لم يقم العميل بذلك في املوعد املحدد، يعتبر أنه قد 

 استلم البرنامج " استالما ضمنيا".

عد إنه لم يويتضـــح مما تقدم أنه إذا لم يظهر العميل في غضـــون أســـبوعين من اســـتالم البرنامج ما يوجد به من عيوب، ف

 وهنا يفترض أن البرنامج يعمل بشكل صحيح. .بإمكانه تقديم شكوى من هذه األعطال

ولم تتعرض محكمة النقض للمدة التي يجب فيها أن يعلن املتعاقد أن البرنامج ال يعمل بشكل صحيح وأنها مدة قصيرة، 

تفــاق عليــه هو افتراض غير قــابــل إلثبــات العكس، (، ولكنهــا ركزت على أن مــا تم اال515بــل قصــــــــــــــيرة للغــايــة، كمــا يقول البعض )

 وهذا ال يجوز إنشاؤه بمقتض ى شرط في العقد. 

ويترتب على هذا الحكم، أنه ال يجوز بمقتضـــــــــ ى العقد إنشـــــــــاء قرائن غير قابلة إلثبات عكســـــــــها، وإذا تم ذلك كان للطرف 

ـــ ي به هذه القرينة. وفي الحالة محل الحكم، ي ــ ــ ــ ــ جوز للمتعاقد إثبات عكس ما تقضــــــــــــــ ي به القرينة املعنى أن يثبت عكس ما تقضـــ

 العقدية، حتى ولو لم يوجه للطرف األخر الصيغة املكتوبة املتفق عليها في العقد.

 01من التقنين املدني، بعد تعديل قانون العقود وأحكام وإثبات االلتزامات بتاريخ  0271ويعد هذا الحكم تطبيقا للمادة 

مــدني على أن عقود اإلثبــات تكون صــــــــــــــحيحــة عنــدمــا تنصـــــــــــــــب على الحقوق التي يملــك األطراف  0271تنص املــادة  .9101فبراير 

حريـة التصــــــــــــــرف فيهـا. ومع ذلـك ال يمكنهم مخـالفـة القرائن القـاطعـة التي نص عليهـا القـانون أو مخـالفـة مـا يقضــــــــــــــ ي بـه اإلقرار أو 

 ت العكس في صالح أحد الطرفين. اليمين. فضال عن ذلك ال يمكنهم أن يتفقوا على قرينة غير قابلة إلثبا

« Les contrats sur la preuve sont valables lorsqu’ils portent sur des droits dont les parties ont la libre 

disposition. 

                                                           

(515) Bruno DONDERO, « Le contrat ne peut instituer une présomption irréfragable (Cass. com., 6 déc. 2017, n° 16-19615), 

https://brunodondero.com/2017/12/07/le-contrat-ne-peut-instituer-une-presomption-irrefragable-cass-com-6-dec-2017-n-

16-19615/ 
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Néanmoins, ils ne peuvent contredire les présomptions irréfragables établies par la loi, ni modifier la foi 

attachée à l’aveu ou au serment. Ils ne peuvent davantage établir au profit de l’une des parties une présomption 

irréfragable ».   

ـــ ى به الحكم املتقدم، تحظر املادة  ــ ــ ــ ـــــاف إلى ما قضـ ــ ــ ــــالفة الذكر على األطراف االتفاق على ما يخالف القرائن  0271يضـ ــ ــ ســ

به اإلقرار أو اليمين. فضــال عن ذلك، يجب على األطراف احترام الحقوق األســاســية، وبصــفة خاصــة الحق القاطعة أو ما يقضــ ي 

 في قضية عادلة. 

 املطلب الرابع

 (516)احترام القرائن القاطعة واالقرار واليمين والحقوق األساسية

القاطعة " املنشأة بواسطة القانون"  على أن عقود اإلثبات يجب أال تخالف القرائن 0271تنص الفقرة الثانية من املادة 

أو ما يقضـــــــ ي به اإلقرار أو اليمين. ويقصـــــــد بالقرائن القاطعة التي ينشـــــــاها القانون معنى واســـــــعا يتضـــــــمن القرائن التي ينص عليها 

 لالقانون صــــراحة، مثل قرينة حجية الشــــ يء املحكوم فيه، وأيضــــا تلك التي يســــتنتجها القاضــــ ي من تفســــير نصــــوص القانون، مث

 قرينة معرفة العيوب الخفية بواسطة البائع املحترف. فال يمكن لشرط في عقد اإلثبات أن ينازع في هذه القرينة. 

ــــت  ــ ـــ ي به اإلقرار واليمين.  وفي ذلك قضــ ــ ــــلطة االتفاق الخاص تتحدد في غير ما يقضـــ ــ ـــ ي املادة املتقدمة أن ســ ــ كذلك، تقضـــ

ـــــية بأنه إذا كان لألطراف االتف ــ ــ ــ اق على توزيع عبء اإلثبات فيما بينهم أو على طرق أخرى لإلثبات، فإنهم محكمة النقض الفرنســ

ال يملكون حرمان القاضــ ي من ســلطاته التقديرية التي يســتمدها من القانون. وبصــفة خاصــة إذا كان لألطراف االتفاق على منح 

  (.517)هدى عنصر اإلثبات املتفق عليقوة في اإلثبات لعنصر ما، فإن القاض ي يحتفظ بسلطته التقديرية فيما يتعلق بقيمة وم

فال يمكن ألحد   .(518)واخيرا، يجب أن يحترم عقد اإلثبات الحقوق األســــــاســــــية، وبصــــــفة خاصــــــة الحق في قضــــــية عادلة

الخصــــــــــــــوم، الطرف القوي خاصــــــــــــــة، أن يلقي على عاتق األخر، اثباتا ثقيل الوطأة، أو يجاوز حدا معينا، وإال عد ذلك عقبة في 

ق في قضـــية عادلة. من ذلك ما تقضـــ ي به محكمة النقض الفرنســـية من اعتبار بعض الشـــروط غير صـــحيحة، ســـبيل تحقيق الح

ـــكل للغاية، مثل إثبات واقعة  ــ ــ ــ ــ ـــعبا بشـــ ــ ــ ــ ــ ـــــتحيال ولكن على األقل صـــ ــ ــ ــ إذا كانت تلقي على عاتق أحد األطراف اثباتا وان لم يكن مســـ

ن يثبت املؤمن عناصـــــر دقيقة وعمليا مســـــتحيلة اإلثبات حتى ســـــلبية.  مثال ذلك في قضـــــية تطلبت وثيقة التأمين على الســـــيارة أ

يمكنه الحصـول على مبلغ التأمين في حالة السـرقة )خاصـة غلق املقود أو قفله أو تعديل توصـيالت الكهرباء التي تسـمح بتشـغيل 

، وهو إثبات حر، ال السيارة(. نقضت محكمة النقض حكم قضاة املوضوع الذي اعتد بهذا الشرط على أساس أن إثبات الكارثة

                                                           

(516)  M. FABRE- MAGNAN, Droit des obligations, 1-Contrat et engagement unilatéral, op.cit, n° 345 et s., p.274 et s. 

(517)  Par exemple, v. Cass. Com, 24 janv. 2018, n° 16-19866 ; RTD civ., 2018, 415, obs. H. BARBIER ; AJ Contrat, 2018, 195, obs. T. 

DOUVILLE 

(518)  Sur ce sujet, v. M. FABRE- MAGNAN, Droit des obligations, 1-Contrat et engagement unilatéral, op.cit, n° 347 et s., p.275 et s. 

Pour aller plus loin, v. M. MEKKI, « Preuve et droits fondamentaux. Réflexions sur les dangers d’un  « droit à la vérité »,  

https://www.mekki.fr/files/sites/37/2015/09/Mekki-fondamentalisation-preuve-RELU-AVANT-BAT.pdf; C GRIMALDI, «  Preuve et 

droits fondamentaux », in La preuve, Journées internationales de l’Association Henri CAPITANT, Bruylant, 2015. 
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ـــــة إلى املادة  ـــــفة خاصـ ـــيرة بصـ ــ ـــــطة العقد، مشـ وبالرغم من   (.519)من االتفاقية األوربية لحقوق اإلنســــــان 1.0يمكن تقييده بواسـ

صـــــرامة الصـــــيغة التي اســـــتخدمتها محكمة النقض الفرنســـــية، إال أن الحل يجب إقراره ويجب اعتباره صـــــحيحا دائما على الرغم 

   (.520)املتعلقة باإلثبات من إجازة مبدأ العقود

وفي قضـــية أخرى، أقرت محكمة النقض الفرنســـية محكمة املوضـــوع فيما قضـــت به من عدم فعالية الشـــرط الذي ألقى 

 (.521)على العامل عبء إثبات عدم مخالفته لشرط عدم املنافسة، وهو إثبات سلبي صعب إثباته عمليا إن لم يكن مستحيال

ة بأنه يشكل اعتداء على مبدأ تساوي األسلحة الناتج عن الحق في القضية العادلة كما  قضت محكمة النقض الفرنسي

الذي تكفله املادة السـادسـة من االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسـان منع الخصـم من أن يثبت واقعة أسـاسـية من أجل إثبات ما 

 (.522يدعيه )

يمكن أن تكون محل اعتبار، مثل تلك التي تنص  وباإلضــــــافة الى الحق في القضــــــية العادلة توجد حقوق أســــــاســــــية أخرى 

عليهــا املــادة األولى من البروتوكول اإلضـــــــــــــــافي لالتفــاقيــة األوربيــة لحقوق اإلنســـــــــــــــان، مثــل الحق في احترام أموال الخصــــــــــــــم والحق 

  الدستوري في تعويض الضرر الحاصل له. ولكن املقام ال يتسع لتناول هذه الحقوق. 

 الخاتمة 

 البحث التنازع بين األدلة الكتابية العادية واإللكترونية. وقد توصلنا فيه إلى عدة نتائج: تناولنا في هذا 

يقصد بالتنازع بين األدلة الكتابية التعارض بينها إذا كانت من درجة واحدة ومتساوية في القيمة القانونية. وبناء على  -أوال

 نه في هذا الفرض يجب احترام التدرج بين األدلة.ذلك، ال يظهر التنازع بين األدلة من درجات متفاوتة، أل 

لقد وضع القانون الفرنس ي مبادئ يمكن للقاض ي اللجوء إليها لحل التنازع بين األدلة الكتابية العادية واإللكترونية  -ثانيا

  في النزاع.تتمثل في وجود نص قانون أو اتفاق بين الخصوم، فإن لم يوجد فيجب على القاض ي االجتهاد للوصول إلى حل 

ال توجد نصوص لحل التنازع بين أدلة اإلثبات في القوانين العربية محل املقارنة، ومن ثم يتمتع القاض ي بسلطة  -ثالثا

 تقديرية في هذا الخصوص، ويخضع في ممارسة لهذه السلطة لرقابة املحكمة العليا. 

 بات وأصبح جزءا منه. أدخل القانون الفرنس ي اإلثبات اإللكتروني في قانون اإلث -رابعا

                                                           

(519)  Cass. Civ2., 10 mars 2004, n° 03-10154 ; RTI 2004, 337, obs. L. GRYNBAUM; RTD civ., 2005, 133, obs. J. MESTRE  et B. FAGES. 

(520)  En  plus de détails, v. M.LE LOUP-VELAY, L’assurance face aux droits fondamentaux de la personne humaine, thèse Paris 9 (Paris-Dauphine), 

2017. Voir aussi, notre article, « Réflexions sur le contrat d’assurance dans le Code des transactions civiles des Emirats Arabes Unies », Revue des 

recherches  juridiques et judiciaires,  Faculté de Droit, Université Américaine aux Emirats, n°1, mars 2019, p.3 et s.  

(521)  Cass. Soc., 25 mars 2009, n°07-41894 ; D.2009, 1441, obs. Centre de droit de la concurrence Yves SERRA ; 2128, obs. Ph. 

DELEBECQUE, J.-D. BRETZNER et T. VASSEUR ; Dr. Soc., 2009, 740, obs. J. MOULY ; JCP S, 2009, n°1241, obs. I. BEYNEIX. 

(522)  Cass. Com., 15 mai 2007 n° 06-10606; D.2007, 2771, obs. A. LEPAGE, L. MARINO et C. BIGOT ; RTD civ., 2007, 637, obs. R. 

PERROT et 753, obs. J. HAUSER ; H. BARBIER, «  Quelques évolutions contemporaines du droit de preuve : chasse ou culture de la preuve 

diabolique », RLDC, n°71, mai 2010, suppl., p.3. 
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ومما يؤسف له في القوانين العربية هو االزدواجية في قانون اإلثبات بين اإلثبات العادي واإلثبات اإللكتروني. فعلى خالف 

القانون الفرنس ي، الذي تبنى وحدة مفاهيم قانون اإلثبات وبصفة خاصة الكتابة، ويعالج اإلثبات العادي واإلثبات اإللكتروني 

واحد، تتبنى القوانين العربية مفاهيم متعددة أو على األقل تفصل فصال جامدا بين قانون اإلثبات التقليدي وقانون  بتشريع

 اإلثبات اإللكتروني. 

وما رصدناه في هذا البحث ليس هو كل ما األمر، ولكنه عرض ملرض، ومن أجل ذلك يجب تنظيم اإلثبات الكتابي على 

. وننتهز فرصة التحول الرقمي املوجود حاليا في دولة اإلمارات العربية املتحدة وسائر ي واإللكترونينحو يضم نوعي اإلثبات العاد

 اآلتي:  الدول العربية، ونقترح

بعد عرض األحكام العامة لإلثبات وطرق اإلثبات الجائزة قانونا، يكون التعرض لألحكام الخاصة اإلثبات بالكتابة : األحكام 

جواز اصطناع الخصم دليل إثبات كتابي لنفسه،  الكتابة تشمل نوعى الكتابة الرسمية والعرفية، والورقية العامة ، مبدأ عدم 

واإللكترونية، تمتع الكتابة اإللكترونية بذات قيمة الكتابة الورقية، متى توافرت فيها الشروط املتطلبة، التوقيع، ويشمل التوقيع 

ين األدلة الكتابية، املحررات الرسمية، بما فيها املحررات الرسمية اإللكترونية، املحررات العادي واإللكتروني، قواعد حل التنازع ب

العرفية، بما فيها املحررات العرفية اإللكترونية، وصحة املحررات الرسمية والعرفية، بما فيها املحررات اإللكترونية . ثم تكملة 

الالزمة لتطبيق أحكام قانون اإلثبات، بحسب الحاجة. ونأمل، في النهاية،  أحكام طرق اإلثبات األخرى. وتصدر اللوائح والقرارات

 أن يرى هذا االقتراح النور، في ظل التحول االلكتروني الذي تشهده البالد العربية في هذه األيام.  
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دراسة ة القضائية في الفقه اإلجرائي اإلسالمي: نظرية تعارض األدلد. حسن بن أحمد الحمادي، 

أبوظبي: معهد التدريب والدراسات تحليلية تأصيلية قضائية موازنة، النظرية العامة و التطبيقات، 

 .2014القضائية، 

 .9112، التعاقد عبر اإلنترنت، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، املحلة الكبرى، د. سامح عبد الواحد التهامي
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وبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج يف تدبري الشأن السجني خالل جائحة دور املند
 كورونا.

The role of the General Delegate of Prison Administration and Reintegration in prison management during 
the coronavirus pandemic. 

 محمد أحضيض: الدكتور  

دكتور يف الحقوق   

فاطمة الزهراء اعبيدةاحثة : الب  

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية بفاس طالبة باحثة يف سلك الدكتوراه،  

 ملخص:

تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على  أو أوبئة  يسود العالم بين الحين و األخر تقلبات اقتصادية أو سياسة، أو تجتاحه كوارت

فيروس كورونا، وفي هذا السياق اتخذت معظم حكومات دول  9102ر في الصين في أواخر سنة مختلف القطاعات، وقد ظه

، كما عملـت املندوبية العامـة إلدارة السـجون العالم عددا من االستراتيجيات والسياسات واإلجراءات الالزمة للحد من انتشاره

ة املستويات البشرية واملادية واللوجستيكية والصحية واألمنية وإعـادة اإلدماج بدورهـا على وضـع خطـة اسـتباقية شـملت كافـ

والتأهيلية، من أجل تحصين املؤسسات السـجنية قدر اإلمكان والحفاظ على أمن وسالمة نزالئها واملوظفين العاملين بهـا 

جناء بمختلف فئاتهـم، وتعـرف واملرتفقين، وذلـك بالنظر إلى كـون هـذه املؤسسات فضـاءات مغلقـة تـأوي عددا كبيرا من السـ

اكتظاظـا نتيجـة التزايـد املضطرد للسـاكنة السـجنية ومحدودية طاقتهـا االستيعابية مما يصعـب معه تطبيـق إجـراءات التباعد 

 .االجتماعي ويرفع مـن خطـر انتشـار العدوى 

ABSTRAC 

The world prevails from time to time, with economic or policy fluctuations. or overrun by quarts or epidemics that 

directly or indirectly affect different sectors, The coronavirus emerged in China in late 2019. In this context, most 

Governments of the world's nations have taken a number of strategies, policies and actions to reduce its spread, The 

General Delegate for Prison Management and Réintégration also worked on a proactive plan covering all human, 

material, logistical, health, security and rehabilitation levels in order to immunize prisons as much as possible and to 

preserve the security and safety of their inmates, staff and associates, In view of the fact that these institutions are 

closed spaces housing a large number of prisoners in their diffèrent categories, overcrowding is the result of a steady 

increase in the prison population and its limited capacity, which makes it difficult to implement social distancing 

measures and raises the risk of infection. 
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 مقدمة:

في مدينة "ووهان" بالصين، وصنفته  9102الذي تم اكتشافه في دجنبر ، «كورونا»في سياق التحديات التي فرضها انتشار فيروس 

مختلف األنظمة السياسية في مختلف بلدان  انخرطت ،523"عاملية على أنه "جائحة 2019منظمة الصحة العاملية في مارس 

بير الوقائية و العالجية اتجاه شعوبها، مستندة على مرجعیاتها القانونية الداخلية، ومحتمة اتخاذ مجموعة من التدا، في العالم

 . 524بتوجيهات منظمة الصحة العاملية التي تستمد هي األخرى شرعية تعليماتها من نصوص القانون الدولي

،واتخذت السلطات املختصة  9191525مارس  02وعلى غرار باقي بلدان العالم أعلن املغرب عن حالة الطوارئ الصحية يوم 

جملة من اإلجراءات والتدابير االستباقية، وذلك قصد ضمان تطبيقها األمثل للحد من انتشار جائحة كورونا وحماية املواطنين 

ع بدورهـا على وضـ 526عدوى الوباء، و في هذا السياق عملـت املندوبية العامـة إلدارة السـجون وإعـادة اإلدماجمن  واملواطنات

خطـة اسـتباقية شـملت كافـة املستويات البشرية واملادية واللوجستيكية والصحية واألمنية والتأهيلية، من أجل تحصين 

املؤسسات السـجنية قدر اإلمكان والحفاظ على أمن وسالمة نزالئها واملوظفين العاملين بهـا واملرتفقين، وذلـك بالنظر إلى كـون هـذه 

ـة تـأوي عددا كبيرا من السـجناء بمختلف فئاتهـم، وتعـرف اكتظاظـا نتيجـة التزايـد املضطرد للسـاكنة املؤسسات فضـاءات مغلق

 .السـجنية ومحدودية طاقتهـا االستيعابية مما يصعـب معه تطبيـق إجـراءات التباعد االجتماعي ويرفع مـن خطـر انتشـار العدوى 

ـذ األوامر السـامية لصاحـب الجاللة امللك محمـد السـادس نصره اللـه وأيـده والقاضيـة وقـد جـاءت هـذه الخطـة كذلـك في سـياق تنفي

باتخاذ جميـع التدابير الالزمة لتعزيز حماية صحة وسالمة املعتقلين في الظروف االستثنائية املرتبطة بحالة الطـوارئ الصحيـة ومـا 

 527هـذا الوباء. تتطلب مـن شروط لوقاية املؤسسات السجينة مـن انتشـار 

يكتس ي هذا املوضوع أهمية بالغة وذلك باعتباره من بين املواضيع التي تساهم في تسليط الضوء على أهم اإلجراءات املتخذة من 

طرف املندوبية العامة إلدارة السجون من أجل الحد من تفش ي فيروس كورونا داخل املؤسسات السجينة، فإلى أي حد استطاعت 

 إلدارة السجون و إعادة اإلدماج  تبني إجراءات احترازية فعالة ملنع تفش ي فيروس كورونا في الوسط ألسجني؟ املندوبية العامة

 : لإلجابة هذه اإلشكالية سنقسم املوضوع إلى مبحثين رئيسيين 

                                                           

، 9191انونية واالجتماعية، املجلد الخامس ، العدد الثاني ، مجلة العلوم الق ،9102-عطاب يونس،تدابير الوقاية لحماية الصحة العمومية من وباء كوفيد 523

 .211ص 

ر،  حولیات جامعة الجزائ نادیة أیت عبد املالـك،  التكییف القانوني لإلجراءات املتخذة في مواجهة جائحة كورونا و أثره على الحقوق األساسیة لألفراد، مجلة524 

 .099،ص: 21،9191املجلد: 

( يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات  9191مارس  92) 0110من رجب  93صادر في  29.91.99مرسوم بقانون رقم 525 

 اإلعالن عنها

ية ركز بين اإلدارة املاعتمدت املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج على مقاربة حديثة في التدبير اإلداري، تقوم على تحديد االختصاصات وتوزيعها  526

 92املوافق  0192ربيع األخر  99الصادر بتاريخ  0/ 3/ 12واإلدارات الجهوية القائمة على إرساء الهياكل اإلدارية على املستوى الجهوي. بموجب ظهير الشريف رقم 

 وضعية مماثلة لوضعيات كتاب الدولة.تم االرتقاء بمديرية السجون إلى مندوبية عامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج وتم تعيين مندوب عام ب 9113أبريل 

 

 .09،ص.9191املندوبية العامة إلدارة السجون و إعادة اإلدماج، تقرير األنشطة سنة . 527
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  السجينة خالل جائحة كورونا.   املؤسساتلتسيير  اإلجراءات والتدابير االحترازية املتخذة : املبحث األول 

 التدابيــر االحتـرازيـة املتعلقة بآليات املعاملة العقابية خالل جائحة كورونا. : املبحث الثاني

 

 السجينة خالل جائحة كورونا.   املؤسساتفي إطار تسيير  اإلجراءات والتدابير االحترازية املتخذة : املبحث األول 

العديد من اإلجراءات  والتدابير االحترازية على كافة املستويات اعتمدت املندوبية العامة إلدارة السجون و إعادة اإلدماج 

 التنظيمية واألمنية )املطلب األول(، وكذا في إطار تدبير املوارد البشرية )املطلب الثاني(.

  التدابير املتخذة على املستوى التنظيمي و األمني.  :املطلب األول 

ة ى املستوى التنظيمي )الفقرة األولى( والتدابير املتخذة على املستوى األمني )الفقر التدابير املتخذة علسنتطرق في هذا املطلب إلى 

 الثانية(.

 التدابير املتخذة على املستوى التنظيمي. :الفقرة األولى

 ناتخذت املندوبية العامة إلدارة السجون و إعادة اإلدماج مجموعة من التدابير االحترازية على املستوى التنظيمي قصد تحصي

تحت  9191فبراير  00املؤسسات السجينة من تفش ي فيروس كورونا، ولعل أهمها يتمثل في إحداث لجنة مركزيــة لليقظــة بتاريخ 

إشراف املندوب العـام إلدارة السجون، وتضـم الكاتـب العـام ومجمـوع املسئولين املركزين، وأنيطت بهــذه اللجنة مهـام التتبــع 

واكبة ومديري املؤسسات السجينة مــن أجل م ينلسجينة والتنسيق والتواصل املستمرين مـع املديرين الجهويامليداني للمؤسسات ا

تطورات الوضـع الصحي واألمني، وكذلك اتخـاذ اإلجراءات الفورية التي تتناسب ومسـتجدات الوضـع الوبائي بالبالد، والتقييـم 

ئحة كورونـا، وأيضا مواكبة املؤسسات السجينة التـي تعـرف تسجيل حاالت اإلصابة املستمر ملختلف التدابيـر املتخذة ملواجهة جا

 بالفيـروس وتتبع تنفيذ اإلجراءات املتخذة الحتواء انتشـاره داخلها، كما تم تعزيـز التنسـيق والتعـاون مـع باقي الشـركاء مــن خالل

صالح اإلدارة الترابية ووزارة الصحة التخاذ اإلجراءات الواجبة تشكيل خاليا يقظة محلية مشتـركة بين املديريات الجهوية وم

 للتصدي لخطـر تفش ي فـيروس كورونـا والحيلولة دون انتقاله إلى داخـل املؤسسات السجينة.

ية كان مذكرة ودور  02وفي إطار التدابير املتخذة على املستوى التنظيمي أصدرت املندوبية العامة إلدارة السجون و إعادة اإلدماج 

، وتضمنـت اإلجراءات والتدابير االحترازية الواجـب اتخاذهـا لتأميـن املؤسسات السجينة والحفـاظ على 9191فبراير 00أولها بتاريخ

سالمة وصحة السـجناء واملوظفين و املرتفقيين علـى السـواء، وذلك بما يتالءم وطبيعـة كل مرحلة وكــذا تطـور الوضعية الوبائيـة 

كما حرص املسئولون املركزيون كل في مجال تدخله و في إطار لجنة اليقظة املركزية، على التتبع اليومي للوضعية الوبائية  .دبالبـال 

وقد تمت  .و تأطير مختلف املتدخلين والتنسيق املتواصل مع السلطات املعنية، وتبني التوجيهات الالزمة و املالئمة للوضع الوبائي

 .528، تحت إشراف السيد املندوب العامعملية التتبع والقيادة

                                                           

، اللذين عرفا  0قام املندوب العام إلدارة السجون بزيارات ميدانية تفقدية لعدد من املؤسسات السجينة. ويتعلق األمر بسجني ورززات وطنجة  528

، إضافة إلى السجن املحلي بخنيفرة. وتندرج هذه الزيارات في إطار حرص السيد املندوب العام على  9191كورونا بهام خالل شهر أبريل  تفيش فيروس

ت إلجراءااتفقد أحوال نزالء هذه املؤسسات في هذه الظرفية الخاصة وتقديم الدعم املعنوي الالزم للموظفين العاملين بها، وكذا الوقوف على مختلف 

 االحترازية والتدابير املتخذة ملواجهة هذه الجائحة.
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، وإيمانا منها بأهمية الشفافية والتواصل في مثل هذه الظروف، 02ونظرا للظروف العامة التي عرفتها البالد جراء جائحة كوفيد

 .لسجينةت اكانت املندوبية العامة مبادرة إلى إخبار الرأي العام وأسر النزالء بمختلف تطورات انتشار فيروس كورونا باملؤسسا

وفي هذا اإلطار أصدرت املندوبية العامة عدة بالغات صحفية حول اإلجراءات االحترازية التي اتخذتها، فضال عن بالغات صحفية 

معززة برسوم بيانية حول عدد اإلصابات في صفوف النزالء واملوظفين، إضافة إلى عدد من البيانات التوضيحية، كما ظلت 

تغطية صحفية في ذروة انتشار الجائحة، وبهدف تعريف الرأي العام بالدور الذي  10م التي أجرت منفتحة على وسائل اإلعال 

، قامت املندوبية العامة بإنتاج فيلم مؤسساتي تحت عنوان 02قامت به املندوبية العامة وموظفوها للتغلب على فيروس كوفيد

تعميم خطة عملها للتصدي لهذه الجائحة على وسائل  ضال عن"السجن املحلي بورززات ينتصر على فيروس كورونا املستجد"، ف

 .529العالم

 التدابير املتخذة على املستوى األمني. ; الفقرة الثانية

وعيا بمتطلبات الظرفية االستثنائية التي عرفها املغرب في مواجهة فيروس كورونا املستجد،حرصت املندوبية العامة إلدارة 

ن التدابـيــر األمنية التـي تنسجم مــن جهـة، مع إقـرار السـلطات لحالـة الطوارئ الصحيـــة باململكة السجون عـلى اتخـاذ مجموعة مـ

كما تتالءم، مـن ناحية أخـرى، مـع الوضـع األمني العام باملؤسسات السجنية، بحيـث تـــم وبمجرد تسـجيل أول حالة إصابـة 

ب واليقظــة بـيـن صفوف املوظفين، وتجنيد كافة العاملين باملصالح املختصة باألمن بالفـيـروس باململكة الرفــع مــن درجـة التأه

ســـواء باإلدارات املحلية أو الجهويـة أو املركزية مـن أجـل تتبع ومراقبـة الوضع العام باملؤسسات السجينة والسهر عـلى حسن سـيـر 

ن واالنضباط في صفـوف السـجناء واملرتفقين، كمـا تـم في إطـار التنسـيق العمـل وتنفيـذ اإلجراءات الالزمة والكفيلـة بحفـظ األم

 :املحكم مـع السـلطات القضائيـة املختصة، وبيــن املديريات الجهويــة واملركزية اتخــاذ عــدد مـــن اإلجراءات همـت شــقين أساسيين

ن حركيتهـم طبقـا لإلجراءات والتدابـيـر االحترازية املعمول بها، وتتبـــع التقليـص مـن حركيـة الســجناء داخــل وخــارج املؤسسة وتأمـيـ

ية ئالوضعيــة األمنية باملؤسسات السـجنية عــن كثــب واتخــاذ التدابـيـر األمنية الالزمة بالسرعة املطلوبة واملناسبة للوضعيـة الوبا

وعلى هـذا األساس، تـم العمـل  .املعنية بتدبيـر حالة الطوارئ الصحيةلـكل منطقـة وللقرارات الصادرة عـــن السـلطات العموميـة 

علـى التقليـص التدريجي مـن وتـيرة حركيتهـم مـــع  علـى مسـتوى تدبيـر حركية السـجناء وتنقالتهم سـواء داخل املؤسسات أو خارجهـا،

إليهــم، كـما  الحاالت الضرورية، وذلـك تفاديـا االنتقال العـدوى  الحـد مـن التحريات اإلدارية، باسـتثناء إخراجهـم إلى املستشفيات في

عـلـى حســن تنظيــم حركيـة السـجناء داخل املؤسسة، بما يمكن مـن التقليل مـن  تــم حث اإلدارات املحلية عـلـى ضرورة الحـرص

لعملية إخراج املعتقلين إلى مختلف املحاكم  ملؤقتاملؤسسة. هـذا إلى جانب اتخاذ قـرار التوقيف ا التقائهـم داخل أحياء ومرافـق

  .وذلـك بالتنسـيق مع السلطات القضائيـة املختصة ،9191أبريل  92إجـراءات التقاض ي عن بعــد منذ تاريـخ  واعتماد

ة، وأصبح قابيلقد عرف نظام زيارة السجناء باملؤسسات العقابية تطورا مهما ارتبط بالتطور الذي عرفه علم العقاب والنظم الع

الغرض الرئيس ي من العقوبة والبرامج التربوية هو إعداد السجناء ملرحلة ما بعد اإلفراج لذلك ركزت املؤسسات السجينة على 

 530تقويه عالقة السجناء مع العالم الخارجي وتوطيد عالقته مع املجتمع حتى تتيسر عملية االندماج بعد انقضاء العقوبة

                                                           

 .02ص ،9191املندوبية العامة إلدارة السجون و إعادة اإلدماج، تقرير األنشطة سنة   529

سسات السجنية، أطروحة املتعلق بتنظيم وتسيير املؤ  92.23دراسة مقارنة تحليلية نقدية للقانون املتعلق  : عبد القادر الكحيل، املعاملة العقابية باملغرب 530

 .270 271ص،9109/9102لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبدهللا بفاس، السنة الجامعية 
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ية الحديثة على السماح للمحكوم عليه في استقبال الزوار وذلك لتثمين الصلة بين املحكوم عليه وقد أجمعت النظم العقاب

وأفراد أسرته وأقربائه وأصدقائه في املجتمع الخارجي، وتطور نظام الزيارة حيث أصبح يسمح بها دون وجود فواصل بين النزيل 

ع حواجز تمنع الرؤية على نحو كامل أو جزئي ومن ثم لم تكن الزيارة وزائريه، حيث كان تتم الزيارة في بداية األمر عن طريق وض

. ونظرا للظرفية االستثنائية التي تعرفها اململكة املغربية على غرار باقي بلدان العالم، وإعماال ملبدأ 531تتعدى سماع األصوات

مع  توقيف التدريجي لعملية الزيارة باملؤسسات السجينةال في اعتــمـاد التدابــيـر واإلجراءات االحترازية، ثم العمـل عـلى التـــدرج

واحـد لكل سـجين،واستعمال الكمامات الواقيـة والقفـازات الطبيــة مــع االمتناع  التقليـل مـن عـدد الـزوار ليقتصـر األمر عـلى زائـر

ذلـك ملرحلة واحـدة كل شــهر،  يوما، ثم بعـد 07ى كل الكلي عــن أي مصافحــة أو اتصـال جســدي بــين الــزوار والسـجناء في مرحلة أول

والسـماح فقط للـزوار بإيـداع املبالغ املالية في  9191مارس  02توقيفهـا بصفة مؤقتة ابتـداء من تاريخ  ليتــم بعــد ذلـك اإلعالن عـن

   532اإلسمي لذويهـم من املعتقلين وإرسال الحواالت املالية. الحساب

،والــذي تزامــن مــع حلـول عيــد األضحى  9191يوليـوز  02ـور الوضعيـة الوبائيـة، وبعـد إقرار اسـتئناف الزيارة بتاريخ وتماشيا مـع تط

ر ـاملبارك، تمت برمجـة جدولـة زمنيـــة من أجل تنظيم عملية توافــد الــزوار إلى املؤسسات السجنية، كما تـم اتخـاذ عـدد مـن التدابي

االحترازية مـن أجل السـماح بإدخال قفـــة العيـد للسجناء، مع استثناء ثالث مؤسسات سجنية نظـرا ملا كانـت عليه الوقائيـة و 

شتنبر  3غشـت توقيف الزيارة مؤسسات سجنية أخـرى، ليتـم بتاريـخ  92الوضعيـة الوبائيـة للمناطـق التـي تتواجـد بهـا، ثـم بتاريـخ 

  .رة مجددا بجميـع املؤسسات السجينةتوقيف العمـل بالزيـا 9191

 املطلب الثاني: تدبير املوارد البشرية في ظل جائحة كورونا.

يعتبر العنصر البشري في الوسط السجني الركيزة األساس للبرامج اإلصالحية والعمود الفقري للسياسة العقابية، لذلك اهتم 

، وجاءت 533ات العقابية والشروط واملؤهالت الواجب توفرها فيهمالفقه العقابي والقوانين العقابية بالعاملين في املؤسس

الظرفية االستثنائية املرتبطة بفيروس كورونا املستجد لتؤكد الدور املحوري للموظفين في ضمان سالمة الساكنة السجينة وتبرز 

عنية على غرار باقي موظفي القطاعات املالتزامهم العميق تجاه اإلدارة وحجم التضحيات التي يقدمونها تلبية لنداء الواجب الوطني 

 .بشكل مباشر بتدبير هذه الظرفية

ففي إطار العديد من اإلجراءات التي أعلنت عنها املندوبية العامة ملواجهة هذه الجائحة مباشرة بعد إعالن حالة الطوارئ الصحية، 

موظفة، داخل  120موظفا من بينهم  3311تمت التعبئة الشاملة للموارد البشرية من خالل اعتماد حجر صحي شامل ل 

املؤسسات السجينة موزعين على فوجين، مع الحرص على إجراء التحاليل املخبرية والفحوصات السريرية لهم قبل االلتحاق 

                                                           

 .773،ص 9112فتوح عبد هللا الشاذلي، أساسيات علم اإلجرام والعقاب، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ⃰  531

 : وأهم املقتضيات املتعلقة بالزيارات تتمثل في ما يلي 23/ 92مادة في قانون  01صة لذلك بأفراد فرع خاص بالزيارات تتضمن وقد أولى املشرع املغربي عناية خا ⃰

ام ن وحسن نظلى األميحق للمعتقلين استقبال أفراد عائلتهم وأوليائهم ويمكن الترخيص ألي شخص أخر بزيارة املعتقل كلما كانت الزيارة مفيدة، بشرط الحفاظ ع

زوار في محل خاص داخل املؤسسة وعدد الزوار بالنسبة ملعتقل معين والواقع عن املشرع  قد توفق عندما لم يحدد وقت السيارة ملدتها ولم يحدد كذلك عدد ال

املعتقل  ناء الزيارة أو بطلب من الزائر أو بمحضر املدير دون فاصل في الحاالت العادية بين املعتقلين واملخاطبين في الحاالت اآلتية إذا كانت هناك أسباب خطيرة أث

 استثنائية أن تتم الزيارة داخل املصحة بالنسبة للمعتقلين املرض ى أو العاجزين عن التنقل . ةكما يمكن بصف

 .22، مرجع سابق،ص املندوبية العامة إلدارة السجون و إعادة اإلدماج  532

 .939عبد القادر الكيحل، مرجع سابق، ص  533

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


             

181 

  ISSN:2509-0291  2022 يونيو/يوليوز  40 اإلصدار
 

 املغرب – تسطا –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

 07بالعمل واستبعاد جميع الحاالت املشتبهة باإلصابة بفيروس كورونا املستجد. وقد بلغت مدة الحجر الصحي في مرحلة أولى 

ما، ومع تطور الوضعية الوبائية ارتفعت هذه املدة لتصبح شهرا كامال، وقد تطلبت هذه التعبئة الجامعية من املندوبية العامة يو 

إعمال التدابير الالزمة لتمكين املوظفين املرابطين بالسجون من العمل في ظروف سليمة وتخفيف تداعيات هذه الظرفية الخاصة 

دابير في القيام بتخصيص فضاءات مجهزة بكافة الوسائل الالزمة إلقامة املوظفين باملؤسسات عليهم، وتتمثل أبرز هذه الت

موظفا باملؤسسات السجينة وتوفير اإلقامة لهم باملركز  091السجينة، وتوفير تغذية متوازنة ومتكاملة لفائدتهم، كما تمت تعبئة 

دوث أي طارئ باملؤسسات السجينة، كما تم تكليف خلية على الوطني لتكوين األطر بتيفلت لضمان جاهزيتهم للتدخل عند ح

مستوى كل مؤسسة سجنية للسهر على تقديم الدعم االجتماعي للموظفين الخاضعين للحجر الصحي، فضال عن تخصيص دعم 

 534.عامةلاجتماعي وطبي لجميع موظفي املؤسسات املصابين بالفيروس من طرف جمعية التكافل االجتماعي ملوظفي املندوبية ا

، على مواصلة تنفيذ التدابير الرامية إلى دعم وتطوير مهارات موظفيها وتشجيعهم على 9191حرصت املندوبية العامة خالل سنة 

تعزيز خبراتهم بما يكفل لهم االستجابة األمثل لشروط األداء املنهي املتميز، وفي ظل هذه الظرفية االستثنائية وصعوبة اعتماد 

تم الشروع في تطوير منصة الكرتونية موحدة خاصة بالتكوين عن بعد، وتعزيز فضاء املوظف بمجموعة  التكوين الحضوري،

 0211دورة للتكوين املستمر استفاد منها  003تنظيم  9191وهكذا عرفت سنة  .من املراجع تهم مختلف األطر باملندوبية العامة

 .535موظفا 223دورة تكوينية عن بعد لفائدة  17موظفا، كما تم تنظيم 

بسبب تفش ي فيروس كورونا املستجد على صعيد العالم،  9191و مما الشك فيه شك فيه أن الوضع االستثنائي الذي ميز سنة 

قد أفرز متطلبات جديدة على مستوى تدبيرهذه الجائحة وأكد الحاجة امللحة للرفع من عدد املوظفين من أجل مواكبة هذا 

تنظيم حمالت توظيف تم فيها األخذ بعين االعتبار التدابير االحترازية  9191ارئة، وقد شهد عام النوع من التطورات واألحداث الط

للوقاية من اإلصابة بعدوى فيروس كورونا املستجد انسجاما مع التدابير واإلجراءات الحكومية، وذلك من خالل استبدال إدالء 

 ح الالمركزية في تنظيم االمتحانات في إطار تنظيم املباريات الكتابيةملفات الترشيح ورقيا برفعها الكترونيا، مع إشراك املصال

والرياضية جهويا، وكذا تدبير االختبارات الشفوية عن بعد من خالل اعتماد تقنية املقابلة عبر الفيديو. كما أتاح إحداث واعتماد 

موظفين جدد،  212رت هذه الحمالت عن توظيف برامج معلوماتية مندمجة في التوظيف في تسيير وتدبير هذه العملية، وقد أثم

 .536وتوزعت هذه التوظيفات حسب الدرجة واإلطار

 املبحــث الثـاني. التدابيــر االحتـرازيـة املتعلقة بآليات املعاملة العقابية خالل جائحة كورونا.

                                                           

 .001، مرجع سابق، صية العامة إلدارة السجون و إعادة اإلدماجاملندوب 534

 .001، مرجع سابق، صاملندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج⃰  535

عية جتمااال واصلت املندوبية العامة خالل نفس السنة، تقديم الدعم الالزم لجمعية التكافل االجتماعي، وتسجيل تحسن ملحوظ في مستوى وجودة الخدمات  ⃰

مي للمرأة كاليوم العالاملوجهة للموظفين، هذا إلى جانب مواصلة تمويل األنشطة املقامة احتفاء باملناسبات الوطنية والدينية وتخليدا لبعض املواعيد الدولية 

ستجد من الدعم الالزم في إطار الخدمات كما عمدت الجمعية املذكورة إلى تمكين املوظفين املصابين بفيروس كورونا امل .مارس من كل سنة 13والذي يصادف 

 الطبية واالجتماعية التي تقدمها.

 .013املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، مرجع سابق، ص  ⃰  536

جراحي األسنان  7ولى ، طبيبا من الدرجة األ  09قائدا مربيا ممتاز،  21قائدا مربيا، 11ضابطا مربيا ممتاز،  11ضابطا مربيا، 71مراقبا مربيا،  011 ⃰

 من الدرجة األولى .
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ن الحه وتأهيله، وال يتأتى ذلك إال مفي ظل السياسة الجنائية املعاصرة أصبح ينظر إلى السجين كإنسان ظل الطريق، إعادة إص

خالل اعتماد املؤسسات العقابية على مجموعة من األساليب العقابية التي من شأنها أن تساهم في تأهيل الجاني و إعادة إدماجه 

ية افي املجتمع، وقد عرفت هذه األساليب خصوصية من ناحية تطبيقها في ظل جائحة كورونا، وفي هذا املبحث سنتناول الرع

 البرامج التأهيلية داخل املؤسسات العقابية خالل جائحة كورونا. الصحية في )املطلب األول( ثم سنتطرق في )املطلب الثاني( إلى

 لجائحة كورونا. في إطار التصديالخدمات الصحية داخل املؤسسات السجنية  املطلب األول:

ا عملية التأهيل حيث يساهم اإلشراف على املحكوم عليه وعالجه تعد الرعاية الصحية في املؤسسات العقابية ضرورة تستلزمه

وفي هذا السياق أولت اإلدارة  ،537مراض البدنية والعقلية والنفسية في إعداده لتقبل برامج السجن والتفاعل معهااأل من 

وشبه  ة وتوظيف أطر طبيةالعقابية جهود كبيرة على مستوى الرعاية الصحية للسجناء من خالل توفير تجهيزات الطبية واألدوي

أوصت العديد من املؤتمرات و املواثيق . وقد 538طبية ملا لذلك من دور في الحفاظ على السالمة الجسدية والنفسية للنزالء

من القواعد النموذجية  99الدولية على ضرورة االهتمام بنظام الرعاية الصحية داخل املؤسسات العقابية، حيث نصت القاعدة 

ملة السجناء على ضرورة تواجد طبيب واحد على األقل في كل مؤسسة عقابية مؤهل للقيام بهذا الدور ولديه بعض الدنيا ملعا

املعرفة بطب األمراض العقلية والنفسية، وتتجلى املهمة املنوطة بهم في تقديم الخدمات الصحية للسجناء والعناية بالصحة 

على ضرورة توفر 539وفي نفس السياق نص القانون املنظم للسجون  ية املطلوبة،البدنية والعقلية ومعالجة أمراضهم وذلك باملهن

كل مؤسسة سجنية على طبيب واحد على األقل يعمل بصفة دائمة ومنتظمة في خدمة السجناء يساعده في ذلك مساعدا 

التابعة  املصلحة الصحية طبيا،كما تخضع املؤسسة السجنية للمراقبة من طرف الطبيب الرئيس ي للعمالة أو االقليم  ومن طرف

 .540إلدارة السجون 

في سياق الجائحة الوبائية التي أثرت على نظم الرعاية الصحية بجميع بلدان العالم، واصلت املندوبية العامة مقاربتها املندمجة 

ذه شة، وتتوخى هفي تدبير الرعاية الصحية بالوسط السجني استنادا إلى مبادئ حقوق اإلنسان ومراعاة لعاملي النوع والهشا

املقاربة تجويد خدمات التكفل الطبي وتحديث البنيات املخصصة لتقديم هذه الخدمات، وتأهيل األطر الطبية وشبه الطبية، 

 .وذلك من أجل تعزيز ولوج السجناء للرعاية الصحية وفق املعايير املنصوص عليها في املواثيق والنصوص القانونية ذات الصلة

إحداث وحدات طبية جديدة، وإعادة تأهيل الوحدات القديمة، وتعزيز التجهيزات واملعدات الطبية،  9191وهكذا، شهدت سنة 

جراحي  7طبيبا في مجال الطب العام و 09واقتناء سيارات إسعاف، والرفع من عدد األطر الطبية وشبه الطبية من خالل توظيف 

ا لتعزيز التغطية الطبية باملؤسسات السجنية التي ال تتوفر على طبيبا تطوع 02ممرضا، إضافة إلى االستعانة ب  10أسنان و

طبيب قار مبادرة من الهيئة الوطنية لألطباء واملجلس الوطني لحقوق اإلنسان. كما حرصت املندوبية العامة على مواصلة تمكين 

                                                           

 .032،ص 0230،الكويت، 0عبود السراج، علم اإلجرام وعلم العقاب، ط  537

 . 203عبد القادر الكيحل ، مرجع سابق، ص538

 .92/23من القانون املنظم للسجون رقم  091و 092املواد  539

ء على أن طبيب املؤسسة يقوم بفحص كل سجين في أقرب وقت ممكن بعد دخوله السجن، مع القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجنا 91نصت القاعدة 540

 ثم يفحصه بعد ذلك كلما اقتضت الضرورة وذلك الكتشاف مرض جسدي أو عقلي يعاني منه السجين وعزله عن بقية السجناء.
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، 541رغم السياق الوبائي الحالي أطرها الطبية وشبه الطبية من تطوير كفاءاتها وضمان استمرارية ولوجها للتكوين املستمر 

من تغطية طبية دائمة في مجال  الطب العام وطب األسنان على التوالي  9191وبذلك بلغت نسبة السجناء املستفيدين سنة 

 22، وقد أشرفت مختلف األطر الطبية وشبه الطبية العاملة باملؤسسات السجنية على تقديم ما يقارب نسبة %32و% %31

، وقد شكلت الحمالت املرتبطة بفيروس كورونا النسبة 9191542الطبية التي استفاد منها النزالء برسم سنة  من عدد الخدمات

مستفيدا من التوعية والكشف، حيث شكلت الخدمات الطبية املقدمة حسب  02.922األكبر من هذه الحمالت، حيث شملت 

ملؤسسات السجنية، أما فيما يخص الخدمات الطبيية با 22%باملستشفيات العمومية و 2%بنسبة  9191مكان الكشف خالل 

( فحصا للكشف 0. 971.112خدمة طبية من بينها) 0.297.231املرتبطة بفيروس كورونا و املقدمة في املؤسسات السجنية بلغت 

ستشفيات إجراء عزل طبي للوقاية من هذا الفيروس، في املقابل بلغ عدد الخدمات املقدمة بامل 31.121عن فيروس كورونا و

 .543من مجموع الخدمات املقدمة للسجناء %2خدمة طبية، أي ما يشكل نسبة  19.191العمومية خالل نفس السنة 

وملواجهة تفش ي فيروس كورونا قامت املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج باقتناء مجموعة من املعدات والتجهيزات، 

الطبية، والكاميرات الحرارية املحمولة، وأجهزة قياس درجة الحرارة باألشعة تحت الحمراء،  كالبدالت واألقنعة الواقية والكمامات

كما حظي جانب النظافة باملؤسسات السجنية خالل جائحة كورونا بالنصيب األكبر من االهتمام نظرا الرتباطه الوثيق باإلجراءات 

العامة على توفير أقص ى درجات الحماية والنظافة والتعقيم والتطهير االحترازية للوقاية من هذه الجائحة ، حيث عملت املندوبية 

باملؤسسات السجنية، حيث تم اقتناء وتوفير مخزون كاف من مواد ولوازم النظافة والتعقيم والتطهير، وتغطية حاجيات 

ل ي لجمع النفايات في كاملؤسسات السجنية من الحاويات البالستيكية ذات أحجام مختلفة لجمع النفايات، وضع برنامج يوم

عملية تعقيم همت جميع املرافق ووسائل  911املؤسسات السجنية مع عزل النفايات الطبية عن تلك العضوية، إنجاز أزيد من 

النقل من طرف شركة متخصصة في املجال. كما تم اقتناء حصائر التطيهر لتعقيم األحذية، وبخاخات التطهير، وموزعات املطهر 

 . 544وامليكانيكية وأجهزة لتعقيم أماكن اإليواء األتوماتيكية

باملؤسسات  02باملوازاة مـع ذلك، تـم تبني مجموعة مـن التدابير الوقائية الصحية الهادفة إلى تعزيز النظافة والوقاية من كوفيـد  

 الحاالت املشكوك فيهـا أو املؤكد تكوين األطباء واملمرضين في مجال الوقاية مـن الفيروس وفي التعامـل مع :السـجنية، وتتجلى في

إصابتها بالفيروس، في إطار مواكبة الظرفية االستثنائية املرتبطة بجائحة كورونا، عملت األطر املشرفة على املحطة اإلذاعية "راديو 

يين نإدماج" على تخصيص حلقات تحسيسية وتوعوية حول هذه الجائحة، تم خاللها استضافة األطباء واألخصائيين النفسا

 .9و 0العاملين بكل من السجني املحلي عين السبع 

                                                           

الدورات  إطارا، حيث نظمت 722ما مجموعه  9191ل سنة وقد بلغ عدد املستفيدين من التكوين في املجاالت ذات الصلة بالرعاية الصحية خال541

هذا النمط من التكوين مستجدا  طريق التكوين عن بعد تبعا لتطورات الوضع الوبائي. وقد شكل التكوينية إما باعتماد نمط التكوين الحضوري أو عن

ل التأطير الطبي تحسنا ملموسا، حيث انتقل في مجال الطب فيما يتعلق بتكوين أطر الرعاية الصحية، في ذات السياق عرف معد 9191أساسيا سنة 

، كما تحسن معدل التأطير في مجال طب األسنان ليبلغ طبيبا لكل 9191سجينا سنة  397إلى طبيب لكل  9102سجينا سنة 322العام من طبيب لكل 

 9102سنة  0012مقابل طبيب لكل  9191سجينا سنة 0003

 .27جون وإعادة اإلدماج مرجع سابق، صاملندوبية العامة إلدارة الس542 

 .21املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، مرجع سابق، ص  543

 .3املندوبية العامة إلدارة السجون و إعادة اإلدماج،مرجع سابق،ص 544
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كما تم تنظيـم حمالت توعويـة وتحسيسـية لفائـدة املوظفين والسـجناء، بحيـث وصلـت نسـبة املستفيدين منذ بداية الوباء إلى 

ر املؤسسات السـجنية، تكثيـف ، املداومة على النظافة والتعقيـم وقياس درجة الحرارة لـكل مـن السـجناء واملوظفين، وزوا%011

زيـارات األطباء إلى أماكـن االعتقال مـن أجل مراقبة مسـتوى النظافـة، وتتبـع مدى توافـر منتجات التطهير والكشف املبكر عـن أي 

 .545حاالت مشـتبه بهـا

 ؤسسات السـجنية بوجـود أكثر مـنفي إطار التعبئة االستثنائية ملواجهة جائحة كورونا، تم اعتماد نظـام املداومة الطبية بامل 

طبيبين و تعزيـز اليقظة الطبيـة خالل الفحص الطبي لدى السـجناء الوافديـن الجـدد باإلضافة إلى القيـام بالتحاليـل املخبرية، 

ـراء التحاليـل املخبرية، يومـا، عـزل املشتبه في إصابتهـم بالفيروس مـع إج 01والحجـر الصحـي مـع املتابعة الطبيـة لهـذه الفئـة ملدة 

والتكفـل العالجي بالحاالت املؤكد إصابتهـا وتمكين املصابين منهـم بأمـراض مزمنـة مـن االستشفاء ومراقبـة املخالطين، التشـديد 

واقع واجدين باملعلى إلزاميـة وضـع وسـائل الوقايـة، وكذلـك ارتـداء اللبـاس الواقـي مـن طـرف املوظفين خاصـة األطر الصحيـة واملت

األكثر عرضـة لإلصابة، توفيرعناية خاصة للفئات الهشـة من كبار السـن، النسـاء الحوامل واملرفقات بأطفالهـن، أصحاب األمراض 

املزمنة، و في ظل انتشار الوباء باملؤسستين السجنيتن بطنجة وورزازات، ثم إنشـاء مستشفى ميداني بالسجن املحلي ورززات، 

اح مسـتقل بالسـجن املحلي طنجـة للتكفـل بالسـجناء املصابين، وذلـك تحت تسـيير فريـق مـن وزارة الصحة ومسـاهمة وتخصيص جن

الطاقـم الطبي وشـبه الطبي باملؤسستين املذكورتين، ومن التدابير االستباقية التي تم اتخاذها في هذا السياق تم تهيئـة مركـز 

، وقـد تـم الحـرص 02-جهيـزه باملعدات الطبية والتقنية الالزمة الستقبال السـجناء املصابين بكوفيـداإلصالح والتهذيـب ببنسليمان وت

على تحيين هـذه اإلجراءات بشـكل مسـتمر بما يتالءم وتطـور الحالة الوبائية باملؤسسات السـجنية. ورغم جميـع الصعوبـات املرتبة 

تمكنت املندوبية العامـة وبفضل اإلجراءات االستباقية التـي تبنتها، من تطويق الحالة  عـن دخـول الوباء إلى الوسـط السجنى، فقـد

 190مـا مجموعه  9191دجنبر  20الوبائية باملؤسسات السـجنية، حيـث لم يتجـاوز عدد الإلصابات في صفـوف السـجناء إلى غايـة 

سـجينا، وبلغ عدد  31221مالي للسـجناء بنفـس التاريـخ والبالـغ فقـط مـن العـدد اإلج 2%حالـة مؤكـدة، وهـو مـا يشـكل نسـبة 

معتقل وافد على  0917121، و31121املعتقلين الوافدين من حالة سراح على املؤسسات السجنية الخاضعين لعزل طبي 

،و 02سجين استفادة من خدمة تحسيسية بشأن كوفيد  931121، و02املؤسسات السجنية خضع لفحص طبي بشأن كوفيد 

تحليال مخبريا منجز داخل املؤسسات السجنية للكشف 01732، و02خدمة تحسيسية قدمت للموظفين بشأن كوفيد  19312

 . 54602عن كوفيد 

 11تتواصل بمختلف املؤسسات السجنية عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، فاملرحلة األولى استهدفت الفئة العمرية أكثر من 

في املئة من الفئة املستهدفة.  كما  22معمول به خارج املؤسسات السجنية، إذ تم تلقيح ما نسبته  سنة، وذلك على غرار ما هو 

عملية التلقيح  موظفي املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، حيث تمت تعبئة األطقم الطبية لهذه استهدفت 

وهكذا فقد تم إلى  .ف مصالح وزارة الصحة والسلطات املحليةاملؤسسات للمساهمة في إنجاح هذه العملية التي تتم تحت إشرا

وقد  .موظفة وموظفا من بين الفئة املستهدفة خالل املرحلة األولى 9237تطعيم ما مجموعه  9190فبراير  12غاية يوم األربعاء 

املركز الوطني لتكوين األطر مؤسسة سجنية وخمس مديريات جهوية، إضافة إلى اإلدارة املركزية و  72شملت هذه العملية موظفي 

 .بتيفلت وملحقاته بإفران

                                                           

 .23املندوبية العامة إلدارة السجون و إعادة اإلدماج، مرجع سابق، ص  545

 22السجون وإعادة اإلدماج، مرجع سابق، ص  املندوبية العامة إلدارة 546
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قامت املندوبية العامة بخلق منصة لالستشارة الطبية عن بعد، بدعم من صندوق األمم املتحدة للسكان، وقد ساهمت هذه 

تقنية  ر املنصة في توفير تغطية طبية دائمة وذات جودة بجميع املؤسسات السجنية مع ضمان توفير استشارات منتظمة عب

مؤسسة سجنية ال تتوفر على طبيب قار باملعدات والتجهيزات  90الفيديو بين السجناء واألطباء. وفي هذا اإلطار، تم تجهيز 

اإللكترونية الالزمة الستغالل هذه املنصة، وقد تم تدريب جميع املستخدمين من خالل فيديو تعليمي يوضح كيفية استغالل 

ـرار مؤسسـات الصحـة العموميـة، فـإن أنشـطة الرعاية الصحية باملؤسسات السـجنية قــد تأثــرت بانتشار املنصة اإللكترونية. علـى غ

وبالتعبئـة التـي تطلبتها هـذه األخيرة مـن حيث املوارد املادية والبشرية، كمــا أن مسـاهمة شركاء املجتمع املدني 02جائحــة كوفيـد 

نشـطة والحمالت نظرا للقيـود املفروضة لولوج املؤسسات السجنية في هذه الظرفية االستثنائية. قد تقلصــت وتــم تأجيــل جميع أ

ورغم كل هذا فإن الوحدات الطبية باملؤسسات السجنية قــد حرصت عـلى مواصلة تقديـم خدماتهـا في مجاالت التكفـل بمرض ى 

سبة ومعالجـة اإلدمان واألمراض املزمنة، وذلـك بفضــل الجهــود السل والتحسـيس والكشف املبكر عـن داء فقـدان املناعة املكت

  .547املضاعفة والتعبئــة الدائمة ألطر هــذه الوحــدات

 

 

 البرامج التأهيلية داخل املؤسسات العقابية خالل جائحة كورونا.  :املطلب الثاني

جراءات االحترازية املتخذة من طرف املندوبية العامة احتلت برامج تأهيل السجناء داخل املؤسسات السجنية حيزا هاما ضمن اإل 

إلدارة السجون في إطار التصدي لجائحة كورونا، حيث تمت مالئمة البرامج التأهيلية مع الظرفية االستثنائية التي تعرفها البالد، 

 (هذيب الديني )الفقرة الثانيةوفي هذا املطلب سنتطرق لكل من الرعاية التعليمية )الفقرة األولى( والعمل العقابي وكذا الت

 الفقرة األولى: الرعاية التعليمية في املؤسسات العقابية خالل جائحة كورونا.

للتعليم دور أساس ي في التنشئة االجتماعية الصالحة، فهو ال يقتصر على تزويد الناشئة بعنصر املعرفة وتلقينه من العلوم، وإنما 

تقويم السلوك وتثبيت القيم االجتماعية السليمة في النفوس فضال على تزويد املتعلم  يضم إلى جانب ذلك التهذيب املتمثل في

، إن العملية التعليمية داخل املؤسسات العقابية يبقى لها دور أساس ي في أسلوب 548بمؤهالت تيهئ له فرص عمل أوسع وأفضل

سيع مدارك وتنمية القدرات، كما يساعد التعليم على املعاملة العقابية في تأهيل املحكوم عليهم وإصالحهم، كما تعد وسيلة لتو 

                                                           

شـهر  املندوبية العامـة خـالفباإلضافة إلى األنشطة املعتادة للكشــف عــن داء فقــدان املناعة املكتسبة بالوحــدات الطبيــة داخــل املؤسسات السـجنية، نظمـت  547

  ً 01111مؤسســة سـجنية تـم خاللها إجـراء  11فقـدان املناعة املكتسبة. وقــد شــملت هــذه الحملــة  حملتهـا الوطنيـة الخاصـة بالتوعيـة والكشـف عـن داء 9191دجنبر 

مـن % 90سـجينة، أي بمعدل  0100سـجينا مـن بينهـم  02113مـا مجموعـه  9191اختبـارا للكشـف. وبذلـك بلــغ عــدد الســجناء املستفيدين مــن الكشــف خــال ســنة 

 مـن مجمــوع الســجينات، وذلــك بمعدل إيجابيــة الفحــص يبلــغ% 13ع السـاكنة السـجنية ومجمـو 

معيـات غـر الحكوميـة في  نفـس السـياق، تواصـل تقديـم الخدمـات العالجية ملرض ى داء الســل وداء فقــدان املناعة املكتسبة مــن طــرف وزارة الصحـة والج %.2291

أمــا بخصــوص برنامــج العــاج مــن اإلدمان بالبدائــل امليثــادون"، فقــد تمكنت املندوبية العامــة  .تـام مـع املصالح الطبيـة باملؤسسات السـجنية املتخصصة بتنسـيق

ــتفيدون مــن هـذه البدائـل بمراكز اإلدمان التابعـة سـجينا جديدا مــن مستعملي املخدرات بالحقــن وكانــوا يس 072خــال نفــس السـنة مـن ضـان متابعـة العـاج لفائـدة 

 .سـجينا 102إلى  9191لـوزارة الصحـة. وقـدة وصـل عـدد املستفيدين منـذ إطالق هـذا النـوع مـن العـاج بالوسـط السجنى إلى غايـة متـم سـنة 

 . 223، ص 9111عدد الثاني،أكرم نشأت إبراهيم، سياسة الوقاية من الجريمة، مجلة األمن والقانون، ال  548
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، وقد أولى املشرع املغربي اهتماما واضحا بهذا األسلوب 549التفكير السليم واملادي باإلضافة إلى حسن استقبال البرامج املوازية

 التعليمي داخل املؤسسة العقابية وذلك نظرا ألهميته في اإلصالح واإلدماج. 

يمية في املؤسسات العقابية خصوصية خالل جائحة كورونا، حيث ارتأت املندوبية العامة إلدارة السجون عرفت الرعاية التعل 

بدورهـا العمل عـلى توفيـر التعليـم عـن بعـد لفائـدة املتمدرسين والطلبة من نزالء املؤسسات السـجنية، وذلك مـن خالل إنشـاء 

بشراكة مع الكونفدراليـة األملانية لتعليم الكبار وسيتيح هذا املرفق الجديـد  9 أسـتوديو متعـدد الوظائف بالسـجن املحلي سالـ

ضمان حقهم في التعلم والحصول على املعلومة بمختلف الطرق الرقمية املتاحة، وقـد تم إعطاء االنطالقة بالعمل في هـذا 

وبية العامة، والسـيد املنسق العام ملؤسسة محمد ،بحضـور كل من السـيد الكاتب العـام للمند 9191نونبر  91األستوديو يــوم

 ىالسادس إلعادة إدماج السـجناء، والسـيدة املديرة الجهوية ملنطقة شـمـال إفريقيا للكونفدراليـة األملانية لتعليـم الكبار، إضافة إل

الجامعيـن داخـل األستوديو إللقاء السـيد نائب رئيس جامعة محمد الخامس بالربـاط. كـما تمت اسـتضافة مجموعة مـن األساتذة 

محاضراتهم، ليتــم بثها مباشرة داخل املؤسسات السـجنية املعنية، وقـد انطلقـت عمليـة اسـتقبال الـدروس عـن بعـد بالسـجن 

 .550املركزي للقنيطـرة في مرحلـة أولى، في أفـق تعميـم هـذا املشروع عـلى باقـي املؤسسات السـجنية

سجينا في  1111،تم تسجيل أزيد من 9191-9102لتعليم والتربية غير النظامية، فمع انطالقة املوسم الدراس ي أما فيما يخص ا

في برنامج التربية غير النظامية، إلى أنه وانسجاما مع التوجيهات الحكومية بشأن التصدي لفيروس كورونا  099برامج التعليم، و

 9191ية، وتأجيل بعض البرامج التي من املفترض أن تنطلق بداية شهر مارس املستجد، تم تعليق الدراسة باملؤسسات السجن

 تإلى املوسم الدراس ي املوالي، ويتعلق األمر ببرنامج تعليم الدارجة والثقافة املغربيتين لفائدة السجناء األجانب وبرنامج تعليم اللغا

لطلبة، املندرجين في إطار اتفاقية الشراكة املبرمة مع املعهد الحية فرنسية، إنجليزية واللغة اإلسبانية لفائدة السجناء خاصة ا

الدولي للكونفدرالية األملانية لتعليم الكبار، ومباشرة بعد إقرار تخفيف التدابير االحترازية املتخذة في سياق حالة الطوارئ الصحية 

 بئة كافة اإلمكانيات املتاحة لتمكين السجناءوإصدار توجيهات بشأن استكمال املوسم الدراس ي، عملت املندوبية العامة على تع

املترشحين في امتحانات البكالوريا الجهوية والوطنية، من اجتياز هذه االمتحانات في ظروف تضمن سالمتهم، حيث تم الرفع من 

بحث العلمي، إذ الي والعدد مراكز االمتحانات باملؤسسات السجنية بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم الع

، كما تم إعمال اإلجراءات والتدابير  9102/9191و 9103/9102مركزا ما بين املوسمين الدراسيين  13إلى  07انتقل هذا العدد من 

وبخصوص النتائج املسجلة، فقد بلغت نسبة النجاح في  .551الوقائية متماشيا مع اإلجراءات املتخذة من طرف الوزارة املذكورة

، ويعزى هذا التراجع باألساس 12والتي بلغت % 9103/9102،أي أقل من النسبة املسجلة خالل  09921نات البكالوريا%امتحا

إلى عدم استفادة السجناء املترشحين األحرار من دروس الدعم والتقوية التي يشرع فيها عادة خالل شهر مارس من كل موسم 

أما في ما يتعلق باملستويات الجامعية، وتبعا لقرار  .ائية واالحترازية ملواجهة الجائحةدراس ي وذلك في سياق االلتزام بالتدابير الوق

                                                           

 .271،ص  0223محمد شالل حبيب، علم اإلجرام والعقاب الطبعة األولى، دار املسيرة للتوزيع والطباعة، عمان  549

 

 .11املندوبية العامة إلدارة السجون و إعادة اإلدماج مرجع سابق،ص  550

 .71،ص املندوبية العامة إلدارة السجون و إعادة اإلدماج مرجع سابق  551
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م الجامعي برسم املوس بهاالقطاع الوص ي تم استئناف العمليات التكوينية والتعليمية واالمتحانات لفائدة السجناء املسجلين 

 . 290552والبالغ عددهم  9102/9191

 .يالفقرة الثانية: العمل العقاب

اعتبر العمل العقابي لعصور طويلة عقوبة تضاف لسلب الحرية للسجين، فتميزت األشغال املوكولة له بطابعها الشاق وغير 

 بية،ااإلنساني، لكن تطور النظرة للمجرم التي رفاقها تطور أغراض العقوبة، أثر بشكل مباشر على استخدام اليد العاملة العق

 .553لالنتقام من الجاني إلى وسيلة تحفيزية له تساهم في إعادة إدماجه في املجتمع ليتحول العمل العقابي من وسيلة

تتوزع مجاالت التشغيل بوحدات التكوين الفني والحرفي داخل املؤسسات السجنية على تسعة أنشطة حرفية، وقد بلغ عدد  

التي عرفت  9102نسبي مقارنة مع سنة سجين وسجينة في ارتفاع 302ما مجموعه  9191السجناء املسجلين بهذه الوحدات سنة

سجين، ويرجع هذا االرتفاع باألساس إلى تبني املندوبية العامة لبرنامج جديد يتمثل في إنتاج الكمامات الواقية في  102استفادة 

، وهو زي في وجه تشغيل وتكوين السجناء بها ملدة ناهزت الستة أشهر كإجراء احترا فيظل إغالق وحدات التكوين الفني والحر

البرنامج الذي تم إطالقه بدعم من برنامج األمم املتحدة للتنمية في إطار املساهمة في الجهود الوطنية املبذولة من طرف مختلف 

سجينا تحت إشراف  102ومكن هذا البرنامج من تشغيل  .02-كوفيد –قطاعات الدولة ملواجهة تفش ي فيروس كورونا املستجد 

إلى متم دجنبر  9191مؤسسة سجنية بمختلف جهات اململكة. وقد تم منذ انطالقته مستهل ماي  92مؤطرا، داخل  21ما يفوق 

، إنتاج ما يفوق مليوني كمامة واقية تم توزيعها على جميع السجناء املعتقلين باملؤسسات السجنية عبر ربوع اململكة،  9191

ية املعتمدة وطنيا، حيث تم استيفاء جميع الشروط املتطلبة من وتجدر اإلشارة إلى أن عملية اإلنتاج تتم وفقا للمعايير الصح

طرف القطاعات الوصية، كما خضعت جميع مراحل املشروع للمراقبة املعمول بها، مما مكن من الحصول على شهادة املطابقة 

 .554للمعايير الوطنية سواء في ما يخص املواد األولية املستعملة، أو يتعلق بظروف وشروط اإلنتاج

 التهذيب الديني; لفقرة الثانيةا  

مما ال شك فيه بأن التهذيب الديني له أثر بين في إصالح املحكوم عليهم، والغرض منه خلق القيم الدينية املتصلة باألخالق 

ل بوادر ااالجتماعية، فتعاليم الدين تأمر باملعروف وتنهي عن املنكر، لهذا البد أن يكون للتهذيب الديني أثره الفعال في استئص

اإلجرام من نفوس املحكوم عليهم مهما اختلفت خطورة إجرامهم، كما أنه يساعدهم كذلك على التوبة واالستغفار والعزم على 

ترك السلوك الفاسد والعودة إلى الطريق املستقيم، ومن بين وسائل التهذيب الديني داخل املؤسسات العقابية نجد تنظيم 

مسابقات دينية تزامنا مع شهر رمضان الفضيل في مجاالت تجويد  2جائحة كورونا ثم تنظيم . وفي ظل 555املسابقات الدينية

 القرآن الكريم واألذان واملديح.

                                                           

 .70املندوبية العامة إلدارة السجون و إعادة اإلدماج مرجع سابق،ص  552

استر ملأحالم ابن سليماني قرواز رشيد، دور العمل العقابي في تأهيل وإعادة إدماج املحبوسين في التشريع الجزائري، مذكره مقدمة لنيل شهادة ا 553

 .9، ص9102لحاج ،سنة الجامعية في الحقوق تخصص قانون جنائي، جامعه العقيد محند اكلي او ا

 ..73املندوبية العامة إلدارة السجون و إعادة اإلدماج مرجع سابق،ص  554

 072 073،ص 9102كنزه حرش ي، املختصر في علم العقاب،  مطبعه فاس بريس، 555
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 ة:ـــــــــــــــــــخاتم

 ،وختاما ال يسعنا القول إال أن املندوبية العامة إلدارة السجون توفقت إلى حد ما  في مواجهة جائحة كورونا باملؤسسات السجنية 

 حيث مكنت اإلجراءات االحترازية من تحصين املؤسسات السجنية ضد هذا الوباء بعد تسجيل أول إصابة على املستوى الوطني

كية يإال أنـه وبفضـل التدبير االستباقي الـذي تميزت بـه التجربـة املغربية والتعبئة املتواصلة لإلمكانيات البشرية واملادية واللوجيسـت

حيث شـهدت سـجون عـدد مـن  باملقارنة مع باقي التجارب، ـاظ على األمن واالنضباط بجميـع سـجون املغرب،فقـد أمكـن الحف

 (الـدول بعض األحداث و االنفالثات األمنية كالفـرار والتمرد على اإلجراءات التي اتخذتهـا في مواجهة جائحة فيروس كورونا

 .) فرنسـا،بلجيـكا،إيطاليـا، إيـران، تركيـا

  ملراجع واملصادرا
 الكتب : 

 ،9111أكرم نشأت إبراهيم، سياسة الوقاية من الجريمة، مجلة األمن والقانون، العدد الثاني. 

 0230الكويت، . ،0عبود السراج، علم اإلجرام وعلم العقاب،ط 

  9112عبد هللا الشاذلي، أساسيات علم اإلجرام والعقاب، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، فتوح. 

 9102فاس بريس، ةنزه حرش ي، املختصر في علم العقاب،  مطبعك. 

  0223محمد شالل حبيب، علم اإلجرام والعقاب،الطبعة األولى، دار املسيرة للتوزيع والطباعة، عمان. 

 أطروحات ورسائل : 

 لجزائري أحالم ابن سليماني قرواز رشيد، دور العمل العقابي في تأهيل وإعادة إدماج املحبوسين في التشريع ا ،

مذكره مقدمة لنيل شهادة املاستر في الحقوق تخصص قانون جنائي، جامعه العقيد محند اكلي او الحاج ،سنة 

 9102الجامعية 

 املتعلق بتنظيم  92.23دراسة مقارنة تحليلية نقدية للقانون املتعلق  : عبد القادر الكحيل، املعاملة العقابية باملغرب

طروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبدهللا بفاس، وتسيير املؤسسات السجنية، أ

 .9109/9102السنة الجامعية 

 مقاالت : 

 مجلة العلوم القانونية واالجتماعية،  ،9102-عطاب يونس،تدابير الوقاية لحماية الصحة العمومية من وباء كوفيد

 .9191املجلد الخامس ، العدد الثاني ، 

 عبد املالـك،  التكییف القانوني لإلجراءات املتخذة في مواجهة جائحة كورونا و أثره على الحقوق أیت  نادية

 . 21،9191حولیات جامعة الجزائر،  املجلد:  األساسیة لألفراد، مجلة

 التقارير: 

  9191املندوبية العامة إلدارة السجون و إعادة اإلدماج، تقرير األنشطة سنة. 
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 دراسة تحليلية  وفقا للترشيع اإلمارايت  مكافحة الجرائــــم البيــــــئية  التوجهات الحديثة يف

The modern Trends of Combating environmental crimes  In Accordance to the UAEs legislation 
An analytical study 

 : عبيد راشد علي اليماحيالباحث- 

 كلية الشرطة /أبوظبي-طالب مرشح  

 

 محمد جاسم محمد العنتليباحث : ال 

 كلية الشرطة/أبوظبي-طالب مرشح -

 

 تحت اشراف 

: خيرالدين العايب األستاذ الدكتور 

 كلية الشرطة / أبوظبي

 

 امللخص

تعد مشكلة البيئة من بين أعقد وأخطر املشكالت التي تواجه املجتمعات الحديثة سواء في الدول الصناعية أو الدول النامية 

 حد سواء ، وتزداد حدة وخطورة املشكلة على مر السنوات وال سيما مع تطور وتقدم العلوم والتقدم العلمي والصناعي. على

لقد حظي موضوع حماية البيئة باهتمام دول العالم وتنبهت املنظمات الدولية الى خطورة اآلثار الضارة لزيادة التلوث البيئي،كما 

البيئة وتحقيق التنمية املستدامة وعقدت لذلك العديد من املؤتمرات وابرمت العشرات  تضاعف االهتمام العالمي بمشكالت

 من االتفاقيات الدولية ملعالجة هذه املشكالت.

سنة  91وقد اهتمت دولة االمارات العربية املتحدة،على غرار دول العالم، بالحفاظ على النظام البيئي وسنت تشريعا اتحاديا رقم 

ملبادئ العامة للحفاظ على البيئة وتنميتها كما بين االجراءات الجزائية ملن يتعرض للبيئة ويتسبب في تلوثها الذي وضع ا 0222

،عالوة على ذلك ، تعمل العديد من الهيئات الوطنية على وضع االجراءات والسياسات املناسبة للحفاظ على االمن البيئي وتشجع 

 على االلتزام بالقواعد القانونية املنظمة للبيئة.افراد املجتمع من خالل التوعية والتثقيف 

تهدف الدراسة الى الوقوف على االجراءات القانونية التي تبنتها دولة االمارات العربية املتحدة للحفاظ على النظام البيئي على 

 اعتبار أن االهتمام باألمن البيئي من املقومات االساسية للتنمية.

محاكم دولية تختص بالنظر في جرائم البيئة وبتطبيق نظام يختص باملسؤولية املدنية فيما يتعلق  وتوص ي الدراسة بضرورة توافر 

 بقوانين حماية البيئة وإنشاء مناطق بحرية محمية تحافظ على التنوع البيولوجي.

 .الكلمات االفتتاحية:البيئة،التلوث البيئي،جرائم البيئة،الحماية الجنائية للبيئة،السياسة العقابية
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Abstarct 

The problem of the environment is among the most complex and most dangerous problems facing modern societies, 

whether in industrialized or developing countries alike, and the severity and severity of the problem has increased 

over the years, especially with the development and advancement of science and scientific and industrial 

advancement. 

The issue of environmental protection has attracted the attention of the countries of the world and international 

organizations have noticed the danger of the harmful effects of increasing environmental pollution, and the global 

interest in environmental problems and achieving sustainable development has doubled, and many conferences 

have been held for this and dozens of international agreements have been concluded to address these problems. 

The United Arab Emirates, like the countries of the world, has been interested in preserving the ecosystem and 

enacted Federal Legislation No. 24 in 1999, which laid down general principles for preserving and developing the 

environment, as well as the penal procedures for those who are exposed to the environment and cause its pollution. 

Moreover, many bodies work The National Authority sets appropriate procedures and policies to maintain 

environmental security and encourages members of society through awareness and education to adhere to the legal 

rules regulating the environment. 

The study aims to identify the legal procedures adopted by the United Arab Emirates to preserve the ecosystem, 

given that concern for environmental security is one of the basic components of development. 

The study recommends the availability of international courts specialized in looking into environmental crimes and 

the application of a system of civil liability in relation to environmental protection laws and the establishment of 

marine protected areas that preserve biological diversity. 

Key words: environment, environmental pollution, environmental crimes, criminal protection of the 

environment, punitive policy. 
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 املقدمة

 أن حماية  العربية املتحدة تشهده دولة اإلماراترغم ما 
 
من توسع عمراني ونمو سكاني كبير وجهود تنويع مصادر االقتصاد، إال

 عن قائمة أولويات حكومتها الرشيدة.
ً
 البيئة والحفاظ على املوارد الطبيعية لم تغب أبدا

أن حماية البيئة مطلبا أساسيا لتحقيق نمو مستدام  ويعزى السبب في ذلك إلى وجود إدراك عميق لدى القيادة اإلماراتية في

ومتوازن وشامل ولذلك سعت الحكومة، من خالل هيئاتها وأجهزتها املختلفة إلى مساعدة املؤسسات الحكومية والخاصة على 

تيجة لذلك أصبحت وكنتحقيق التزاماتها تجاه البيئة ودمج االعتبارات البيئية في كافة مراحل تخطيط املشاريع التنموية وتنفيذها،

كلمة االستدامة كلمة متداولة على نطاق واسع عبر مختلف مؤسسات الدولة، وتحرص غالبية املشاريع املعلن عنها على املطابقة 

 (556) مع أهداف ومبادئ االستدامة.

 موضع التنفيذ، من أجل املحافظة 
ً
 متينا

ً
 قانونيا

ً
نة على ثرواتها البيئية الثميلقد وضعت دولة اإلمارات العربية املتحدة إطارا

عت الدولة 
 
اسة وحمايتها من اآلثار السلبية الناجمة عن املمارسات البشرية الخاطئة وتدهور النظام البيئي السريع. كما وق والحس 

ر العديد اعلى عدد من االتفاقيات املتعلقة بحماية البيئة والتنوع البيولوجي والنظم البيئية البحرية والساحلية إلى جانب إصد

 .0220من القوانين االتحادية واملراسيم الرئاسية واألوامر املحلية منذ نشأتها في عام 

( الذي أصدره املغفور له بإذن هللا الشيخ زايد بن 0222لسنة  91ويعتبر قانون حماية البيئة والتنمية )القانون االتحادي رقم 

 .9111دولة في مجال حماية البيئة وقد بدأ العمل به في فبراير عام سلطان آل نهيان من أبرز القوانين التي صدرت في ال

ويهدف القانون إلى حماية البيئة ونوعيتها ومكافحة التلوث بمختلف أشكاله وصوره وتجنب األضرار السلبية الفورية أو الطويلة 

ة . كما يسعى القانون إلى تنمية املوارد الطبيعياألجل الناتجة عن البرامج والخطط االقتصادية أو الزراعية والصناعية أو العمرانية

والحفاظ على التنوع البيولوجي واستغالله األمثل في جميع أنحاء الدولة ملصلحة األجيال الحاضرة واملستقبلية وحماية املجتمع 

.
ً
 وصحة اإلنسان والكائنات الحية األخرى من جميع األنشطة املضرة بيئيا

ذه الدراسة هو:هل استطاعت دولة االمارات العربية املتحدة من خالل تشريعاتها الحفاظ على لذلك السؤال الذي يطرح في ه

البيئة بوصفها احد املرتكزات االساسية التي تقوم عليها نهضة دولة االمارات العربية املتحدة في املجاالت الصناعية واالقتصادية 

 والعمرانية؟

 منهج الدراسة

لدراسة تم توظيف املنهج التحليلي الوصفي، حيث تم استخدام املنهج التحليلي لتحليل املواد من أجل اإلجابة على تساؤل ا

واملعدل بموجب  0222في شأن حماية البيئة وتنميتها للعام  91القانونية الواردة في قانون حماية البيئة االتحادي اإلماراتي رقم 

ك للوصول اال نتائج علمية وتوصيات تساعد على توفير حماية أكبر م، وذل12/17/9111تاريخ  00/9111القانون االتحادي رقم 

 للبيئة. هذا، كما تم االستعانة باملنهج الوصفي في االحاطة بأركان جريمة اإلضرار بالبيئة من ركن شرعي، ومادي، ومعنوي. 

 أهمية الدراسة

النبات على حد سواء، وكون جرائم اإلضرار بالبيئة، تنبع أهمية الدراسة من أهمية تأثير البيئة على حياة اإلنسان والحيوان و 

والتي تعرف بالجرائم البيئية تمثل خطرا يهدد سالمة البيئة ووجود اإلنسان على املدى البعيدلذلك فإن هذه الدراسة توضح 

 هوائية.ية والجوية والكيفية اهتمام املشرع اإلماراتي بحماية البيئة وتشرح القوانين الخاصة بحماية البيئة بكل أنواعها البر 

 ترمي الدراسة إلى مايلي: 

 .مناقشة الجرائم املاسة بالبيئة الجوية وحظرها في القانون اإلماراتي 

                                                           

 ( املوقع االلكتروني للبوابة االلكترونية لحكومة أبوظبي، في العنوان:556)

www.abudhabi.ae/egovPoolPortal_WAR/.../Citizen?_nfpb... 
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 .مناقشة الجرائم املاسة بالبيئة البرية وحظرها في القانون اإلماراتي 

 .مناقشة الجرائم املاسة بالبيئة املائية وحظرها في القانون اإلماراتي 

 ان الجريمة البيئية والتي تشمل كل من الركن الشرعي، واملعنوي، واملادي.مناقشة أرك 

 .مناقشة السياسة الجنائية لحماية البيئة وفق القانون االماراتي 

 .مناقشة السياسة العقابية التي أقرها املشرع اإلماراتي 

 

 املبحث األول: تشريعات حماية البيئة

 

 والتي تشمل الجرائم الخاصة بالبيئة الجوية واملائية والبرية. يناقش املبحث الجرائم املاسة بالبيئة 

 املطلب األول: الجرائم املاسة بالبيئة الجوية

 

نجد أنه يحظر على جميع املنشآت العاملة في املجالي الصناعي القيام بنشاطات تؤدي الى  91باالطالع على القانون االتحادي رقم 

كما يحدد القانون شروط احتراق املواد الصلبة، ويحدد لذلك أماكن خاصة تبعد عن  تسرب أو انبعاث مواد تلوث الهواء ،

األحياء السكنية، وعن البيئات املائية والزراعية، ويتم تحديد كل ذلك في الالئحة التنفيذية الصادرة بموجب القانون املذكور. 

بات الكيمائية التي تستخدم لألغراض املختلفة، من جانب آخر هناك شروط لالستخدام الخاص باملبيدات الحشرية، واملرك

 بحيث يجب أن تراعي شروطا وضوابط معينا. 

من جانب آخر يعمل القانون على حماية اإلنسان، والحيوانات، والنباتات، واملكونات املختلفة للبيئة من األضرار املباشرة وغير 

 املباشرة الخاصة باستخدام املركبات الكيميائية. 

لق بأعمال التنقيب، فإن القانون يلزم كافة الجهات التي تعمل في هذا املجال من تنقيب، أو حفر، أو هدم أو غير ذلك فيما يتع

 . 557مما ينتج النفايات أو األتربة بأن تتخذ ما يلزم من احتياطات أثناء القيام بتلك األعمال حتى ال تتطاير وتلوث البيئة املحيطة

ان والغازات الناتجة عن العمليات الخاصة بحرق الوقود، واستخراج النفط، وتصنيعه، بحيث كما يضع القانون حدودا للدخ

ال تتعدى تلك الغازات حدودا معينة، ويحمل القانون الجهات املسؤولة عن تلك النشاطات مسؤولية اتخاذ ما يلزم من إجراءات 

ائل وأن تستخدم الوس يات الدخان والغازات الناتجة،احتياطية. أيضا يجب أن تحتفظ تلك الجهات بسجالت تحوي قياسات لكم

 التي تساعد في التحكم على ما ينبعث من غازات وأبخرة. 

من جانب آخر يضع القانون اإلماراتي حدودا للضوضاءالناتجة عن اآلالت واملعدات الصناعية، وعن أجهزة تكبير الصوت، وهناك 

كما أن القانون يهتم بالتهوية في األماكن املغلقة، وأماكن العمل مما يضمن ضوابط لشدة الصوت تحددها الالئحة القانونية. 

سالمة العاملين، ومراعاة ضوابط السالمة، ويتضمن األمر االختيار الصحيح ألنواع اآلالت املستخدمة، وما يتم استخدامه من 

الهواء داخل املكان، وتكون درجة الحرارة في  وقود، والعمل على توفير التهوية الالزمة التي تناسب نوع النشاط، بحيث يتجدد

الحدود املسموحة. من جانب آخر يحظر القانون التدخين في األماكن املغلقة العامة والسياحية، ووسائل املواصالت، 

 . 558واملصاعد

 

 

 

                                                           

 في شأن حماية البيئة وتنميتها 24من القانون االتحادي رقم  92-48املواد من   557

 في شأن حماية البيئة وتنميتها 24من القانون االتحادي رقم  94-99املواد من   558  558
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 املطلب الثاني: الجرائم املاسة بالبيئة املائية

 

لزيت في املسطحات املائية، والقانون اإلماراتي يحظر ذلك ويسري هذا الحظر على من الجرائم التي تمس البيئة املائية نجد إلقاء ا

كافة الوسائل البحرية باختالف جنسياتها، يستوي في ذلك املسجل منها بالدولة وغير املسجل، حيث يحظر عليها جميعا أن تلقي 

 بالزيوت، أو باملزيج الزيتي في املسطحات املائية.

ئية على ربان السفينة فيما يخص حماية البيئة املائية من التلوث، حيث يتم إلزام ربان السفينة أو هذا وتقع مسؤولية جنا

الشخص الذي يتحمل املسؤولية عنها بأن يتخذ كل اإلجراءات الالزمة لحماية البيئة البحرية من اآلثار الناجمة عن التلوث إذا 

للزيوت، مما ينتج عنه أي نوع من تلويث البيئة البحرية. هذا كما يلتزم وقع أي نوع من الحوادث لواحدة من الوسائل الحاملة 

 ربان السفينة بأن ينفذ األوامر الصادرة إليه من املفتشين في الجهات اإلدارية أو أحد مأموري الضبط القضائي في تلك الحالة. 

ختلفة من ناقالت للزيت أو للمواد الخطيرة أو تقع كذلك مسؤولية على الربان في حال حدوث تصادم ما بين الوسائل البحرية امل

غير ذلك، يستوي في ذلك أن كان ذلك الحادث متعمدا من جانب الربان، أو حدث نتيجة لخطأ غير مقصود من جانبه، أو من 

جانب أحد املوظفين التابعين له، حيث يتحمل الربان كامل املسؤولية عن إيقاف ذلك التسرب، كما يتحمل كل من مالك 

الوسيلة البحرية والناقل املسؤولية، والتكفل بدفع كافة التكاليف الخاصة بمعالجة االضرار ، ودفع تعويضات األطراف املتضررة 

هناك أيضا حاالت يتم فيها تسرب الزيوت من الناقالت البحرية، وفي هذه الحاالت تقع املسؤولية على الجهة املالكة   559.

السفينة، أو أي جهة مسؤولة عنها ، والجهات ذات العالقة التي تعمل في استخراج الزيت، حيث للسفينة البحرية، أو ربان تلك 

تتحمل تلك الجهات املسؤولية الخاصة، وعليها املبادرة الفورية باإلبالغ عن الحادث لهيئة املوانئ ، وحرس الحدود حسبما تنص 

وقوع الحادث، ونوعية املواد املتسربة. من جانب آخر من واجب عليه اإلجراءات بالالئحة التنفيذية ، كما يجب توضيح ظروف 

ربابنة ومالكي الوسائل البحرية الوطنية منها واألجنبية التي تعمل في نقل الزيوت داخل البيئة البحرية التابعة للدولة االحتفاظ 

ات تلك مع تحديد اللوائح التنفيذية ببيانبسجالت ما تنقله من زيوت، وأن تقوم بتدوين كافة ما يتعلق بتلك الزيوت من بيانات، 

 560السجالت.

 املطلب الثالث: الجرائم املاسة بالبيئة البرية

من املمكن أن تتلوث البيئة  من املصادر البرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لذلك يحظر على كافة  املنشآت بأنواعها املختلفة   

لنشاط التجاري والصناعي والزراعي والسياحي والخدمي أن تصرف  أو تلقي املواد التي تتضمن املحالت العامة، واملنشآت ذات ا

ن أجل م والنفايات والسوائل التي لم تخضع للمعالجة، والتي من املمكن أن ينتج عنها تلوث املياه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .

من الجهات املختصة قبل إقامة أي منشآت لتصريف السيطرة على تلوث البيئة من املصادر البرية يجب الحصول على ترخيص 

املواد امللوثة، ويجب على كل الجهات التي تمارس مثل هذه النشاطات أن تجري دراسات تبحث التأثير البيئي للمواد الناتجة عما 

امنا لك الوحدات متز تمارسه من نشاط. كما يجب عليها االلتزام بأن توفر وحدات خاصة بمعالجة تلك املواد، وأن يكون تشغيل ت

مع بداية تشغيل املنشآت التابعة لها. أيضا هناك معايير ومواصفات تحددها الالئحة التنفيذية، ويجب على كافة املنشآت 

الصناعية أن تلتزم بها، وهي خاصة بالتصريح بتصريف أي مواد ملوثة قابلة ألن تتحلل بعد أن تتم معالجتها. أيضا تتضمن 

                                                           

تاريخ  11/2004ا، املعدل بموجب القانون االتحادي رقم في شأن حماية البيئة وتنميته 24من القانون االتحادي رقم  29 -21املواد   559

 م04/09/2004

 

تاريخ  11/2004في شأن حماية البيئة وتنميتها، املعدل بموجب القانون االتحادي رقم  24من القانون االتحادي رقم    29املادة   560

 م04/09/2004
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من جانب آخر من  .561مواد امللوثة الغير قابلة للتحلل، والتي يحظر القانون أن تصرفها املنشآت الصناعيةالالئحة تحديدا لل

الواجب على الجهات ذات االختصاص النظر بعين االعتبار لكافة ما تحدده الهيئة من معايير بيئية، عندما تعد أو تنفذ أي خطط 

املباني أو املحميات وغير ذلك.  من جانب آخر يحظر القانون ممارسة أي خاصة باستخدامات األراض ي لألغراض املختلفة مثل 

نشاطات تضر بالتربة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو تؤثر على الخواص الطبيعية للتربة أو تلوثها، مما يحدث تأثيرا في القدرة 

ي ي تختص بحماية البيئة البرية هناك القانون الذاإلنتاجية للتربة بالصورة التي تحددها الالئحة التنفيذية. من القوانين الت

طويرها ت يحظر إحداث أي ضرر بالغطاء النباتي، حيث تعمل السلطات املختصة على تنمية املوارد البيئية الصحراوية والعمل على 

تنمية تطورة لحماية و ، والعمل على تحقيق ما يلزم من تنوع بيولوجي بها، وتوسيع املساحات الخضراء باستخدام  التقنيات امل

املناطق الزراعية. من جانب آخر من املحظور ممارسة أي نشاطات من املمكن أن تحدث أضرارا بكميات، وتنوع الغطاء النباتي 

على النحو الذي ينتج عنه تصحرا، أو تشويها للبيئات الطبيعية، مثال على ذلك قطع األشجار أو اقتالعها إال بعد أخذ التصريح 

ن الجهات ذات االختصاص. هناك أيضا لوائح تتعلق بنوع األسمدة املستخدمة بالدولة ، والتي تحددها وزارة الزراعة الالزم م

والثروة السمكية، والتي تحدد ما يجوز انتاجه أو تصنيعه أو استيراده من مبيدات وأسمدة. أيضا يتم تحديد الشروط واملواصفات 

ك املواد، واإلجراءات املتعلقة بعملية التسجيل الخاصة بها، وكيف يتم رصد التلوث البيئي الخاصة بعمليات اإلنتاج والتصنيع لتل

 .562الناتج عنها ومعالجته

  املبحث الثاني: أركان الجريمة البيئية

 نناقش في هذا املبحث أركان جريمة البيئة وهي الركن الشرعي واملادي واملعنوي.

 املطلب األول: الركن الشرعي

في التجريم ضمن املناهج التشريعية العقابية بكافة أنواعها للحفاظ على املصالح املجتمعية األساسية، لذلك  يعود السبب

فعندما يقوم القانون بتجريم أي فعل مثل القتل على سبيل املثال، فإن السبب في ذلك هو االعتراف بحق كل إنسان في الحياة 

ايتها، وتسعى لذلك، وهذه هو نفس املنطق عند تحريم جرائم البيئة، والتي تمس بوصفها من القيم التي تعمل املجتمعات على حم

.   563سالمة البيئة. إن البيئة تعتبر من املركبات القيمية التي تعتبر من القيم املجتمعية التي يجب أن يحافظ عليها القانون 

ن الزراعية والصناعية والتجارية، وما ينتح عنها م بسبب التسارع الكبير فيما يتعلق بمظاهر تطور الحياة، والنشاطات الكبيرة

مخلفات تضر بالبيئة، وتحدث خلال في التوازن البيئي مما يؤثر سلبا على حياة اإلنسان وغيره من الكائنات الحية، كان البد من 

 .564سن القوانين التي تحمي البيئة

بها نجد الركن الشرعي للجريمة البيئية، والذي يشير لوجود  فيما يتعلق بأركان القانون الخاص بحماية البيئة، وتجريم ما يضر 

نصوص قانونية تحدد األركان الالزمة لقيام الجريمة، مع توضيح العقوبات الخاصة بذلك. املقصود بالركن الشرعي هو كون  

يجب توفر نصوص  الفعل أو الترك ال يحمل وصف الجريمة تحكما يقوم بإطالقه كل من يشاء ومتى ما أراد ذلك، حيث أنه

شرعية أو قانونية تحظر الجريمة املعنية ، وتعاقب عليها ، حيث أن القواعد الخاصة بالتشريع اإلسالمي تنص على أنه ال توجد 

                                                           

تاريخ  11/2004ة البيئة وتنميتها، املعدل بموجب القانون االتحادي رقم في شأن حماي 24من القانون االتحادي رقم    94- 94-99املواد   561

 م.04/09/2004

تاريخ  11/2004في شأن حماية البيئة وتنميتها، املعدل بموجب القانون االتحادي رقم  24من القانون االتحادي رقم  44، 49، 42املواد   562

 م04/09/2004

 19دراسة في التشريع األردني، مقالة، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، املجلد –جنائية للبيئةنظام توفيق املجالي، نطاق الحماية ال  563

 92، العراق، ص 2004السنة  05العدد 

 94املرجع السابق، ص   564
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جريمة أو عقوبة إال بنص، وال يتم تكليف أي شخص في الشرع إال في حال كان يملك املقدرة على أن يفهم  خطاب التكليف، هذا 

  565ليف أي شخص بما ال يطيقه.كما ال يتم تك

يوجد عدد كبير من الفقهاء في مجال القانون ممن يؤيدون كون الركن الشرعي كونه  ثالث أركان الجريمة، واملقصود منه هو 

ضرورة أن يتوفر نص قانوني محرم لفعل ومقرر للعقوبة الالزمة له. ومن جانب آخر يرى آخرون أن الركن الشرعي يشير للصفة 

. إن املبدأ املتعلق بشرعية الجرائم والعقوبات يعد في األساس هو الحكم 566شروعة التي يقوم الفعل املجرم باكتسابهاالغير م

فيما يتعلق بكافة النصوص التجريمية والعقابية في العصر الحديث، لذلك يجب دراسة مدى التوافق ما بين هذا املبدأ والطبيعة 

 567بطبيعة خاصة أو بميزات تتفرد بها.  الخاصة بالجرائم البيئية التي تتمتع

 املطلب الثاني: الركن املعنوي 

يشير الركن املعنوي للجريمة لإلرادة التي تتفق مع ماديات الجريمة وتعمل على بعثها للوجود، وهو يمثل القوة النفسية التي 

تكابها. يميل الفقه الجنائي لالعتقاد بأن تكشف عن إرادة الجاني في أن يحقق العدوان على الضحية في الجريمة التي يقوم بار 

إسناد الجريمة ماديا ملن يرتكب أي نشاط جرمي يعتبر غير كافي،  حيث يتم االعتماد فقط على العالقة السببية الرابطة ما بين 

ذلك ومن أجل ل. 568. السلوك والنتيجة فقط في إثبات الجريمة، بينما من الواجب أن يتم إسناد تلك الجريمة ملرتكبها معنويا

استكمال البناء القانوني للجريمة يجب أن يتوفر فيها عامل العمد مما يمكن من القول بأن صاحب الفعل يعتبر محال للمسؤولية 

 .569الجنائية.

فيما يخص الجرائم املتعلقة بتلويث البيئة وإتالفها، وكل ما يمس بالبيئة ويضر بها، وكغيرها من الجرائم األخرى، يأخذ الركن 

املعنوي في مثل هذه الجرائم صورة القصد الجنائي، فتصبح الجريمة بتوفر ذلك الركن جريمة عمديه، وعند غياب هذا الركن 

 570تتحول الجريمة لخطأ غير عمدي، وبذا تتحول الجريمة إلى جريمة غير عمديه.

عمدية في حال توفر القصد الجنائي أو من هنا يمكن استخالص أن الجريمة التي تمس البيئة بصورة عامة هي عبارة عن جريمة 

من جانب آخر يعتبر الركن املعنوي تعبيرا واضحا، وانعكاسا    جريمة غير عمدية يأخذ ركنها املعنوي شكل الخطأ غير العمدي.

ادة، اإلر ملاديات الجريمة في نفسية املجرم عبر اتجاه إرادة ذلك املجرم لتحقيق الجريمة، ومن عناصر هذا الركن هناك العلم و 

مما يعني علم مرتكب الفعل الضار بالبيئة بكونه يقوم بذلك الفعل، وباألضرار الناتجة عن التصرف الذي يقوم به من حيث 

اإلضرار بالبيئة بأي صورة من الصور. أيضا يجب أن يقوم الشخص بذلك الفعل بكامل إرادته حتى تتحول جريمته لجريمة 

 571غط، وأال تكون إرادته مغيبة بأي صورة من الصور.عمدية، وأال يكون واقعا تحت أي ض

 

 

 

                                                           

لد م املعاصرة، املجمجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب، الجزاءات الجنائية لحماية البيئة في الشريعة والنظ محمد املدني بوساق  565

 .181، ص 91العدد  14

 94، ص2014الفتني منير، الحماية الجنائية للبيئة البحرية، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،   566

 49، عمان، االردن، ص 2008ابتسام سعيد امللكاوي، جريمة تلويث البيئة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة األولى،  567

عادل ماهر سيد أحمد األلفي، الحماية الجنائية للبيئة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة املنصورة،  568

 244جمهورية مصر العربية، ص 

ن الوضعي، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة نور الدين حمشة، الحماية الجنائية للبيئة دراسة مقارنة بين الفقه االسالمي والقانو  569

 48، ص2004حاج لخضر باتنة، 

 249عادل األلفي، مرجع سابق، ص  570

 189 182محمد املدني بوساق، مرجع سابق، ص ص  571

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


             

196 

  ISSN:2509-0291  2022 يونيو/يوليوز  40 اإلصدار
 

 املغرب – تسطا –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

 املطلب الثالث: الركن املادي 

 

يشير الركن املادي للجريمة بصورة عامة لوجه الجريمة الخارجي ذو الطابع املادي امللموس الذي تستطيع الحواس أن تدركه، 

ها مشروعة ما لم تأخذ شكال مجسدا في صورة سلوكيات وهذا أمر مختلف عن النوايا، واالعتقادات، واألفكار، حيث تعتبر جميع

هذا كما ال يتم نسب السلوك اإلجرامي لشخص ما إال كونه يقترن بإرادة اإلنسان، كي يتم  572مادية ظاهرة في العالم الخارجي.

من  مة قائم على ثالثةالتفريق ما بين السلوك اإلجرامي وما يتم بفعل الطبيعة أو تقوم به الحيوانات. إن الركن املادي للجري

 العناصر املتوالية، والتي تشمل كل من السلوك، ثم النتيجة، فعالقة السببية. 

إن السلوك اإلجرامي فيما يتعلق بالجرائم البيئية يمتاز بخواص معينة هي التي تعمل على تحديد ماهية وطبيعة الجريمة، وتعمل  

أنواع الجرائم، وعليه فإن تحقق الجرائم التي تمس بالبيئة يتم بأي نشاط على تمييز هذه النوعية من الجرائم عن غيرها من 

مادي يقوم به املجرم يستوي في ذلك اتخاذ هذا النشاط لصورة الفعل اإليجابي عبر القيام بأفعال نهى عنها القانون، أو عبر 

جرامية تمس بالبيئة. أما فيما يتعلق بالنتيجة اإل  الفعل السلبي الذي يشير لالمتناع عن فعل أمر نتيجة اإلجرامية في الجرائم التي

فهي في القانون تشير لالعتداء على مصالح أو حقوق يحميها القانون، وتجسيد تلك االعتداءات بصورة مادية عبر التغيرات التي 

والذي  على السلوك اإلجرامي تحدث في العالم الخارجي كآثار للسلوك اإلجرامي. إذا النتيجة اإلجرامية تعتبر هي األثر الذي يترتب

حسب أحكام القانون الجنائي فان الجرائم البيئية ال تتعدى قواعد القانون فيما  573يقرر له القانون الجنائي عقوبة محددة.

يتعلق بالنتيجة اإلجرامية في غالبية األحوال، رغم أنها تعتبر من املناهج القانونية املستحدثة، وهي تتطلب في بعض صورها أن 

تحقق النتيجة املادية بوصفه أثر للسلوك الذي صدر عن الجاني حتى يمكن الحكم بقيامها واكتمال األركان املختلفة لها. بصورة 

أخرى من املمكن القول بأن النتيجة اإلجرامية الضارة تشير للتغير الذي يحدث في الواقع املحيط بشخص الفاعل، وذلك عن 

حظور الذي قام بارتكابه. أيضا توجد بعض الجرائم البيئية التي ال تتحقق في توقيت حدوث طريق تأثير الفعل أو السلوك امل

الجريمة بل تأخذ بعض الوقت لحدوثها، أو أن الفعل مجرم ملجرد ارتكابه بدون النظر لتحقق النتيجة اإلجرامية من عدمه. بينما 

طة السببية ما بين كل من السلوك اإلجرامي ونتيجته فيما يختص بعالقة السببية، ففي جرائم الضرر يجب أن تتوفر راب

اإلجرامية، غير أن هذه الجرائم تتصف بعدم الوضوح، لظهور النتيجة في مكان وزمان يختلفان عن املكان الذي يتم فيه ارتكاب 

ها في تحقق نتيجة السلوك اإلجرامي، هذا باإلضافة للتداخل الذي يحدث ما بين عدد من العوامل الخارجية التي تساعد جميع

 .   574وقوع الضرر على الوسط البيئي

 

 املبث الثالث

 السياسة الجنائية لحماية البيئة 

 فعاال في تقديم الحماية للبيئة محليا ودوليا بحيث شاركت في املؤتمرات الدولية املتخصصة، وانضمت 
ً
لعبت دولة اإلمارات دورا

 إلى االتفاقيات الخاصة بحماية البيئة. 

رسم املشرع اإلماراتي السياسة الجنائية لحماية البيئة املحلية ووضع ضوابط ومعايير للتأثير البيئي مع تحقيق التوازن بين ولقد 

 .(575)) البيئة والتنمية

                                                           

 248عادل األلفي، مرجع سابق، ص  572

 215عادل ماهر األلفي، املرجع السابق، ص   573

 48، ص2004ائیة للبيئة، دار النهضة العربية، القاهرة،.أشرف توفق شمس الدین، الحمایة الجن  574

 .222-221، ص 9109( د. ممدوح البحر، الجرائم املستحدثة، كلية شرطة ابوظبي، االمارات،575)
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 بقاعدة عدم رجعية القانون، حيث 
ً
كما حرص املشرع على عدم اإلضرار باملركز القانوني للمشروعات االقتصادية القائمة التزاما

 ألحكام القانون، ويجوز تمديد هذه املدة أعط
ً
اها فرصة سنة واحدة من تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية لتعديل أوضاعها وفقا

 لسنة أخرى إذا اقتضت الضرورة.

 املطلب األول:الحماية الجنائية للبيئة البحرية:

أخرى، وعملية السيطرة عليه معقدة بسبب تعدد تلوث املياه مشكلة عاملية حيث يحدث التلوث في دولة لتمتد آثاره إلى دول 

أنواع امللوثات وصعوبة تعيين مصدر التلوث،أما املسائل املتعلقة باملياه العذبة فإن أثرها خطير ومباشر على صحة اإلنسان 

 والكائنات األخرى.

عقوبة ة البحرية وأخضع املخالف لوقد اهتم املشرع اإلماراتي بحماية البيئة البحرية فمنع تصريف املواد امللوثة في البيئ

الحبس مدة ال تقل عن سنتين وال تزيد على خمس سنوات وغرامة ال تقل عن مائتي ألف درهم، وال تزيد على خمسمائة ألف 

 .(576) درهم أو إحدى هاتين العقوبتين

روط واصفات إرشادية بشوقد ألزم الهيئة االتحادية للبيئة بالتنسيق مع الجهات املصرح لها باستغالل النفط بوضع م

، وإجراء رصد دوري للتأثيرات البيئية الناتجة عن (577)السالمة البيئية وإرادة النفايات الناتجة عن عمليات إنتاج النفط والغاز

، وأخضع املخالف لعقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا (578) عمليات استكشاف النفط واستخراجه واستغالله

.تم تصري
ً
 ف الزيت من زوارق الصيد الخفيفة التي ال يزيد طولها على سبعين قدما

أما إذا وقع حادث لوسيلة تحمل الزيت، فعلى ربان السفينة أن يتخذ جميع اإلجراءات الالزمة ملنع تلوث البيئة البحرية 

 قوبة الحبس مدة ال تقل عن ستة شهور للدولة، ويلتزم بتوجيهات الجهة اإلدارية أو مأمور الضبط القضائي، ويخضع املخالف لع

 .(579)وال تزيد على سنة وبغرامة ال تقل عن ألفي درهم وال تزيد على عشرة آالف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين

 من مالك الوسيلة البحرية والناقل مسؤولين بالتضامن عن النفقات التي تصرف ملكافحة التلوث
ً
 .(580) واعتبر القانون كال

لقانون مالك الوسيلة البحرية وربانها وكل مسئول عن وسائل النقل في امليناء أو البيئة البحرية للدولة والجهات كما ألزم ا

العاملة في استخراج الزيت ، إبالغ هيئة املوانئ بحوادث تسرب الزيت فور حدوثها وبيان ظروف الحادث ونوع املادة املتسربة ، 

، وألزم القانون املذكور كل وسيلة تنقل الزيت وتدخل البيئة البحرية للدولة أن تكو (581) وعلى هيئة املوانئ إبالغ الهيئة بذلك

مجهزة باملعدات الالزمة ملكافحة التلوث عند وقوع الحوادث البحرية وفرض على املخالفين من هؤالء عقوبة الحبس مدة ال تقل 

ئة ألف درهم ، كما حظر القانون املذكور على الوسائل عن سنة وبغرامة ال تقل عن مائة ألف درهم ، وال تزيد على خمسما

، وأخضع املخالف لعقوبة السجن (582) البحرية التي تنقل املواد الخطرة إلقاء أو تصريف هذه املواد في البيئة البحرية للدولة

ه العقوبة هو تعليق والغرامة التي ال تقل عن مائة وخمسين ألف درهم وال تزيد على مليون درهم، وإن الغرض من تشديد هذ

 األمر بأفعال من شأنها أن تؤدي على نتائج خطيرة على البيئة البحرية ، وعلى اإلنسان على حد سواء.

كما منع القانون الوسائل البحرية التي تحددها الهيئة من رمي مياه الصرف والنفايات في البيئة البحرية للدولة وألزمها باتباع 

.وفرض على الوسائل واملنشآت البحرية التي تعمل في استكشاف النفط أو (583) لالئحة التنفيذية للقانون املعايير التي تنص عليها ا

                                                           

 في شأن حماية البيئة وتنميتها. 0222لسنة  91( من القانون االتحادي رقم 22( انظر املادة )576)

 في شأن حماية البيئة وتنميتها. 0222لسنة  91التحادي رقم ( من القانون ا02( انظر املادة )577)

 في شأن حماية البيئة وتنميتها. 0222لسنة  91( من القانون االتحادي رقم 91( انظر املادة )578)

 في شأن حماية البيئة وتنميتها. 0222لسنة  91( من القانون االتحادي رقم 12( انظر املادة )579)

 في شأن حماية البيئة وتنميتها. 0222لسنة  91لقانون االتحادي رقم ( من ا92( انظر املادة )580)

 في شأن حماية البيئة وتنميتها. 0222لسنة  91( من القانون االتحادي رقم 91( انظر املادة )581)

 في شأن حماية البيئة وتنميتها. 0222لسنة  91( من القانون االتحادي رقم 92( انظر املادة )582)

 في شأن حماية البيئة وتنميتها. 0222لسنة  91( من القانون االتحادي رقم 22( انظر املادة )583)
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 لإلجراءات التي تحددها الهيئة االتحادية للبيئة
ً
وأخضع املخالف (584) استغالله إعداد خطط لتداول القمامة والنفايات وفقا

وبالغرامة التي ال تقل عن عشرة آالف درهم وال تزيد على مائتي ألف لعقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على سنتين 

 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 املطلب الثاني: الحماية الجنائية للبيئة املائية

حظر املشرع على املنشآت واملؤسسات التي تمارس نشاطها على البر إلقاء املواد والنفايات والسوائل في البيئة املائية من 

، وقد أخضع املخالف لغرامة ال تقل عن عشرة آالف درهم، وال تزيد على مائة (585) واحل بحرية أو واحات، إال بعد معالجتهاس

 .(586) ألف درهم

ويشترط لترخيص املشروعات التي تقام على الشريط الساحلي وضع دراسة لتأثير البيئة بنشاطها وتوفير وحدات معالجة 

رية ويخضع املخالف لغرامة ال تقل عن خمسمائة درهم وال تزيد على عشرة آالف درهم، كما اهتم النفايات حماية للبيئة البح

القانون أعاله باملياه الجوفية وخزنات مياه الشرب وألزم الهيئة بالتنسيق مع الجهات املختصة وضع املعايير للبيئة ونظافة هذه 

 ا.املياه وإجراء فحص دوري لخزانات مياه الشرب وتوصيالته

 املطلب الثالث: الحماية الجنائية للبيئة البرية

(، 12إلى  19في شأن حماية البيئة وتنميتها موضوع حماية التربة في املواد من ) 0222لسنة  91عالج القانون االتحادي رقم 

خدامات يذ خطط استحيث أوجب على السلطات املختصة والجهات املعنية التنسيق مع الهيئة االتحادية للبيئة عند إعداد وتنف

األراض ي، وذلك بتحديد املساحات التي تخصص للبناء وتلك التي لألغراض الزراعية والصناعية واملناطق املحمية،وقد نصت 

( من القانون: "على السلطات املختصة أن تأخذ بعين االعتبار العوامل واملعايير للبيئة التي تحددها الهيئة بالتنسيق 19املادة )

املختصة والجهات املعنية، وذلك عن إعداد وتنفيذ خطط استخدامات األراض ي التي في ظلها املناطق املخصصة  مع السلطات

 للبناء واملناطق الزراعية والصناعية واملناطق املحمية وغيرها.

لزراعة ل وبذلك يظهر حرص املشرع على تحقيق االستغالل العقالني لألراض ي باإلفادة قدر اإلمكان من األراض ي الصالحة

وتربية الحيوان واملحميات وعدم استخدامها للبناء، ومنع املشرع اإلماراتي القيام بأي نشاط من شأنه اإلضرار بالتربة وتلويثها، 

( من القانون على أنه "يحظر القيام بأي نشاط يساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في اإلضرار بالتربة أو 12حيث نصت املادة )

 ملا تحدده الالئحة التنفيذية".التأثير عل
ً
 ى خواصها الطبيعية أو تلويثها على نحو يؤثر في قدرتها اإلنتاجية وذلك وفقا

وقد أخضع القانون املخالف لغرامة ال تقل عن ألف درهم وال تزيد على عشرين ألف درهم، كما ألزم السلطات املختصة 

ا بالتعاون مع الهيئة للعمل على تنمية البيئة الصحرا وية وزيادة الرقعة الخضراء ومنع األنشطة التي تضر بالغطاء النباتي كمًّ

 أو قطع األشجار إال بتصريح من السلطة املختصة وبالتنسيق مع الهيئة، كما أوجب وضع لوائح منظمة وشروط الستعمال 
ً
ونوعا

سموح بها من بقايا املبيدات على األغذية املبيدات الزراعية واألسمدة من حيث تصنيعها واستيرادها ووضع ضوابط للحدود امل

 .(587) وكيفية التخلص من مخلفات املبيدات الضارة

 املطلب الرابع: الحماية الجنائية للهواء من التلوث

اهتم املشرع االماراتي من خالل اصداره للقانون الخاص بحماية البيئة بالبيئة الهوائية حيث منع املنشآت من القيام بأي 

( 13لى انبعاث ملوثات الهواء بما يتجاوز الحدود القصوى التي تعينها الهيئة االتحادية للبيئة، حيث نصت املادة )نشاط يؤدي إ

                                                           

 في شأن حماية البيئة وتنميتها. 0222لسنة  91( من القانون االتحادي رقم 22( انظر املادة )584)

 في شأن حماية البيئة وتنميتها. 0222لسنة  91( من القانون االتحادي رقم 27( انظر املادة )585)

 في شأن حماية البيئة وتنميتها. 0222لسنة  91( من القانون االتحادي رقم 30املادة )( انظر 586)

 في شأن حماية البيئة وتنميتها. 0222لسنة  91( من القانون االتحادي رقم 31( انظر املادة )587)
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الخاص بالبيئة وتنميتها على أنه "تلتزم في ممارستها ألنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب  0222( لسنة 91من القانون االتحادي رقم )

 القصوى املسموح بها والتي تحددها الالئحة التنفيذية".ملوثات الهواء بما يتجاوز الحدود 

كما منع استخدام اآلالت واملحركات واملركبات التي تنتج ملوثات تتجاوز الحدود التي تنص عليها الالئحة التنفيذية، وحظر 

لبات ماوية ألغراض الزراعة أو متطإلقاء القمامة والنفايات أو حرقها في غير األماكن املخصصة لها أو رش املبيدات أو املركبات الكي

 .(588) الصحة العامة دون مراعاة الشروط والضوابط التي تضعها الهيئة العامة االتحادية للبيئة

هذا وقد ألزم املشرع األفراد واملؤسسات باتخاذ االحتياطات الالزمة ملنع تطاير النفايات واألتربة بسبب أعمال التنقيب 

 ز الدخان والغازات واألبخرة الناتجة عن أعمال استكشاف النفط واستخراجه الحدود املسوح بهاوالحفر والبناء وأال يتجاو 

،كما ألزم أيضا أصحاب العمل بتوفير التهوية املناسبة في أماكن العمل ومنع تسرب ملوثات الهواء بما يتجاوز الحدود املسموح (589)

 بها.

النفايات الطبية الخطرة والتعامل بها أو دفنها أو تخزينها أو استيرادها أو التخلص ( تنظيم تداول املواد و 19 -73و تناولت املواد ) 

منها عبر الحدود واالحتياطات التي يجب اتخاذها لضمن عدم اإلضرار بالبيئة نتيجة ذلك ، ويخضع املخالف لهذا األمر إلى عقوبة 

ال تزيد على عشرين ألف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين الحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف درهم ، و 

( من القانون املذكور على أنه "يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبالغرامة التي ال تقل عن عشرة 29، حيث نصت املادة )

 ( من هذا القانون.10 – 11 – 72آالف درهم وال تزيد على عشرين ألف درهم أو بإحدى العقوبتين كل من خالف أحكام املواد )

 

 املطلب الخامس: حماية املحميات الطبيعيـة

تساهم املحميات الطبيعية في إعادة التوازن للبيئة الطبيعية وتجاوز الخلل الذي قام به اإلنسان بسبب االستغالل 

قد ى حمايتها من االنقراض ، و املتعسف للموارد الطبيعية خاصة منها الطيور والحيوانات واألشجار والحياة الفطرية ، والعمل عل

لسنة  91اهتم القانون بتحديد املناطق املحمية واألعمال واألنشطة املمنوعة فيها ؛ حيث تضمن الباب السادس من القانون رقم 

 ( من القانون املذكور على أنه "تحدد بقرار من السلطات املختصة بالتنسيق11( حيث نصت املادة )13 -12في املواد من ) 0222

مع الهيئة، األعمال واألنشطة والتصرفات املحظورة في املناطق املحمية والتي من شأنها إتالف أو تدهور البيئة الطبيعية أو اإلضرار 

 بالحياة البرية أو البحرية أو املساس بقيمتها الجمالية ، ويحظر على وجه الخصوص ما يأتي:

 لبحرية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها.صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء الكائنات البرية أو ا -

 لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها. -
ً
 إتالف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو املناطق التي تعد موطنا

 إدخال أجناس غريبة للمنطقة املحمية. -

 تلويث تربة أو مياه أو هواء املنطقة املحمية. -

 ية وتدريبات الرماية.املناورات العسكر  -

 قطع األشجار أو تعرية التربة. -

 على الحياة الفطرية. -
ً
 أعمال التسلية والترفه أو الرياضات التي من شأنها قتل أو إيذاء التأثير سلبيا

 كل ما من شأنه اإلخالل بالتوازن الطبيعي لتلك املحميات. -

ركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في كما حظر إقامة املنشآت أو املباني أو شق الطرق أو تسير امل

 املناطق املحمية إال بتصريح من السلطات املختصة.

                                                           

 .في شأن حماية البيئة وتنميتها 0222لسنة  91( من القانون االتحادي رقم 70-12( انظر املادة )588)

 في شأن حماية البيئة وتنميتها. 0222لسنة  91( من القانون االتحادي رقم 71( انظر املادة )589)
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وتتولى الهيئة االتحادية اإلماراتية للبيئة بالتنسيق مع الجهات املختصة اإلشراف على هذه املحميات وإعداد البرامج 

 ئية وحصر الكائنات البرية والبحرية فيها وتسجيلها وتثقيف املواطنين بأهدافها.والدراسات الالزمة لتنميتها ورصد الظواهر البي

 

 املبحث الرابع:  السياسة العقابية للمشرع االماراتي 

 قرر املشرع االماراتي عقوبات أصلية وأخرى فرعية عند ارتكاب جرائم تمس بالبيئة. 

 األصلية  املطلب األول: العقوبات

 املنشودة األهداف األحوال لتحقيق أغلب في بذاتها وتكفي القانون، يقررها للجريمة التي األساس ي الجزاء هي األصلية، العقوبة

  مرتكب على بها القاض ي يحكم العقوبة، من
ً
 بها قانوًنا، وينطق عليه منصوص هو ما نطاق في نوعها ومقدارها الجريمة محددا

والتبعية،  التكميلية العقوبتين مع القانون، أو بحكم بها تلحق تبعية قوبةع مع أو عند االقتضاء، تكميلية عقوبة مع أو وحدها

وتتمثل العقوبات األصلية  لها التي تخضع األحكام حيث ومن الطبيعة، حيث من فيما بينها تختلف وهي متنوعة، األصلية والعقوبات

 في التالي:

:
ا
 عقوبات الحدود والقصاص والدية. أوال

:
ا
 ة وهي: اإلعدام ـ السجن املؤبد ـ السجن املؤقت ـ الحبس ـ الغرامة.عقوبات تعزيري ثانيا

ولقد اعتبر املشرع االتحادي الجرائم البيئية من قبيل الجرائم التعزيرية املتروك تحديدها وتقدير عقوبتها لولي األمر، ومن 

أن العقوبات املرصودة للجرائم البيئة في  في شأن حماية البيئة وتنميتها، نجد 0222( لسنة 91مطالعة القانون االتحادي رقم )

 :(590) هذا القانون تتنوع ما بين إعدام، وسجن مؤبد، وسجن مؤقت، وحبس، وغرامة، ويمكن تقسيمها كالتالي

 بالنفس: املاسة العقوبات

 فهي طالق،على اإل  وأقساها العقوبات أشد من وهي اإلعدام، هي عقوبة نفسه في وتصيبه اإلنسان على توقع التي العقوبة

نفذ من استبعاد إلى تؤدي حيث عليه، روح املحكوم إزهاق مفادها استئصالية عقوبة
ُ
 نهائي نحو على املجتمع أفراد عداد بحقه من ت

 أو مواد أو يجلب يستورد شخص كل حق اإلعدام في بعقوبة أخذ اإلماراتي، نجد قد البيئة حماية قانون  وباستقراء رجعة فيه، ال

  .الدولة بيئة في بأية صورة منها يتخلص أو تخزينها، أو إغراقها أو يقوم بدفنها أو خطرة، نفايات أو نووية نفايات

 للحرية: السالبة العقوبات

 حماية في واملؤثرة العقوبات املجدية أهم من للحرية السالبة العقوبة الحبس، وتعد أو السجن هي للحرية السالبة العقوبة

 لجسامة بها املحكوم للحرية السالبة قوبةالع مدة البيئة، وتتفاوت
ً
 الحكم البيئة، ويجوز  ضد املرتكب الضرر  أو االعتداء تبعا

  سياسة وهي اإلماراتي "يعاقب بالحبس أو الغرامة...."، البيئة حماية عليه قانون  نص ما وهذا عنها، بدال بالغرامة
ً
 ألنها حكيمة نظرا

 الجريمة. ظروف ضوء في املالئمة العقوبة اختيار مهمة للقاض ي وتتيح االعتدال، بطابع تتسم

 العدالة لقواعد من إرساء البيئي الجنائي املشرع إليه يرمي ما كافية لتحقيق غير أنها للحرية السالبة العقوبة على ولكن يالحظ

 جسامة أن إذ املفروضة، وبةوالعق البيئية املرتكبة الجريمة بين التناسب عدم من تتأذى والخاص، فالعدالة العام الردع وتحقيق

 األحيان أكثر في- الحبس تفوق  بعقوبة البيئي الجنائي املشرع عليها التي يعاقب البيئية الجرائم عن الناجمة واملعنوية األضرار املادية

 .الجرائم من هذا النوع في الذنب أو اإلثم قدر-

 بحق العام والخاص الردع تحقيق في الفاعل وأثرها لشديدة،للحرية ا السالبة العقوبة من املتأتية املنافع كما أنه، ورغم

 األنفس في وفقدان خسائر البيئية أحكام التشريعات مخالفة عن ينتج ما عند إال إليها، تلجأ املحاكم ال أن إال البيئية، الجرائم مرتكبي

 باألشخاص وجسيمة بالغة إصابات أو البشرية، واألرواح

                                                           

- اإلنسانية والدراسات للبحوث الزرقاء البيئي، مجلة التلوث جرائم مكافحة في الجزائية العربية للتشريعات مقارنة الفيل، دراسة عدنان ( د. علي590)

 وما بعدها. 7، ص 2009لعراق، الثاني، ا العدد- التاسع املجلد

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


             

201 

  ISSN:2509-0291  2022 يونيو/يوليوز  40 اإلصدار
 

 املغرب – تسطا –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

 املالية: العقوبات

 للجرائم بالنسبة العقوبات هي أبرز  املالية العقوبات فإن العام، القانون  في أبرز العقوبات هي للحرية السالبة العقوبة تكان إذا

 حيث ترتب البيئة، تلويث جرائم بخصوص املالي تغليب الجزاء نحو البيئية الجنائية التشريعات معظم فقد اتجهت وعليه البيئية،

 .في الغرامة املالية العقوبة وتتمثل العامة، لصالح املصلحة عليه بها للمحكوم اليةامل الذمة إنقاص إيقاعها على

 القانون، عليها ينص التي الحدود ضمن وذلك العامة"، الخزينة إلى عليه بدفعه املحكوم يلتزم املال من "مبلغ هي والغرامة

 ...". وهذه العقوبة خالف من كل درهم ألف 4 عن ال تقل غرامةب يعاقب" أنه على نصت التي اإلماراتي ( من قانون البيئة (9كاملادة

 ما تنجم عن أو بطريقة باملال تتصل البيئية الجرائم أن أغلب إذ الجرم البيئي مع تتالءم
ً
 اقتصادي.  نشاط ممارسة بأخرى، إذ غالبا

 املطلب الثاني: العقوبات الفرعية 

م بها بمفردها كعقوبة للجريمة، بل إنها تضاف إلى غيرها من العقوبات العقوبات الفرعية هي تلك العقوبات التي ال يحك

(  من قانون العقوبات ، العقوبات الفرعية بعد تقسيمها إلى عقوبات تبعية وعقوبات تكميلية، 22األصلية، وقد عددت املادة )

العقوبات التكميلية فهي: الحرمان من وتتضمن العقوبات التبعية: الحرمان من بعض الحقوق واملزايا، ومراقبة الشرطة، أما 

 عقوبات(. 39عقوبات(، وكذلك املصادرة )مادة  31بعض الحقوق واملزايا بصفة تكميلية )مادة 

ويكمن الفارق الجوهري بين العقوبات التبعية، والعقوبات التكميلية أن العقوبات التبعية تتبع الحكم بقوة القانون وبغير 

 دون تدخل قضائي، في حين أن العقوبات  حاجة ألن ينطق بها القاض ي
ً
 وعدما

ً
فهي ملحقة بالعقوبة األصلية تدور معها وجودا

 التكميلية لكي تطبق ينبغي أن تذكر في الحكم القضائي. 

 نالحظ أن وجود النوعين من العقوبات الفرعية 0222( لسنة 91وبمراجعة القانون االتحادي رقم )

عقوبة الجريمة البيئية جناية، فإنه يتبعها بقوة القانون مجموعة من العقوبات التبعية : فإذا كانت الالعقوبات التبعية

( عقوبات اتحادي والتي تشمل الحق في االنتخاب، 27منها، حرمان املحكوم عليه من الحقوق واملزايا املنصوص عليها باملادة )

نية أو أجنبية، حمل السالح، يضاف إلى ذلك العزل من العضوية في املجالس البلدية، التعيين كوص ي أو قيم، حمل أوسمة وط

 بخدمة عامة )مادة 
ً
 أو مكلفا

ً
 عاما

ً
 عقوبات اتحادي(. 23الوظيفة العامة في الحالة التي يكون فيها الجاني موظفا

املحكمة  ( بيئة اتحادي على عقوبة تكميلية وجوبية ينبغي على32فنص املشرع االتحادي في املادة ) العقوبات التكميلية:

أن تقض ي بها في حكمها، وهي مصادرة الطيور والحيوانات البرية والبحرية التي تحدد أنواعها الالئحة والتي كانت في حيازة الجاني 

 بدون الحصول على ترخيص بذلك من السلطات املختصة.

  الخاتمة

جارية، ى البيئة مثل النشاطات الصناعية، والتتتعرض البيئة للكثير من األضرار بسبب النشاطات املختلفة التي تتم وتؤثر عل

والزراعية. إن الجرائم التي تقع على البيئة تتنوع من حيث الجرائم التي تؤثر على البيئة البرية، أو تؤثر على البيئة الجوية، أو 

دي كان صدور القانون االتحا البيئة املائية. لذلك كان البد من صدور قوانين تحمي البيئة، وفي دولة اإلمارات العربية املتحدة

تاريخ  00/9111،  املعدل بموجب القانون االتحادي رقم 0222في شأن حماية البيئة وتنميتها، والذي صدر في العام ،  91رقم 

 م. 12/17/9111

لعالم مشاركة دول القد أدركت دولة االمارات العربية املتحدة ان مقومات التنمية تمر عبر االهتمام والحفاظ على النظام البيئي و 

 حل القضايا واملشكالت البيئية البتي تفاقمت السنوات األخيرة بفعل التطور الصناعي والعمراني.

 

 نتائج الدراسة

 

 .تعد دولة االمارات العربية املتحدة من بين أوائل الدول التي سنت تشريعات خاصة بحماية البيئة 
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 ة جزاءات رادعة عند املساس بالنظام اللبيئي.حدد القانون االتحادي االماراتي الخاص بالبيئ 

  ادراك دولة االمارات العربية املتحدة من أن تحقيق التنمية املستدامة يمر عبر الحفاظ واالهتمام بالبيئة املحلية

 واملشاركة في الحفاظ على النظام البيئي العالمي.

 التوصيات 

 

 من خالل ما تقدم نوص ي بمايلي:

 

  قيم الحفاظ على البيئة في املجتمع، والعمل على رفع مستوى الوعي البيئي للمساعدة على حماية يجب العمل على غرس

 البيئة.

  يجب أن تكون هناك محاكم دولية تختص بالنظر في جرائم البيئة، وخصوصا كون جرائم تلوث البيئة تنتشر وتزداد

ث املسطحات املائية التي تقع ضمن الحدود بصورة سريعة، وتمس نتائجها أكثر من دولة في بعض األحيان مثل تلو 

 السياسية لعدة دول.

  يجب أن تنظم النشاطات التي تتم في البيئة البحرية، وأن يتم إنشاء مناطق بحرية محمية لتحافظ على التنوع

 البيولوجي، وتساعد على تنمية هذا التنوع.

 يئة حماية البيئة، حيث أن غالبية جرائم تلوث الب يوص ى بتطبيق نظام يختص باملسؤولية املدنية فيما يتعلق بقوانين

 .تحدث من أجل تحقيق أرباح وكسب منافع مادية

  ،من الواجب أن يتم تفعيل نظام نشر األحكام الصادرة بإدانة مرتكبي جرائم البيئة عبر وسائل االتصال على اختالفها

البيئية من أجل أن يتحقق ردعا عاما لكل من لضمان وصولها ألكبر قطاع جماهيري، والنص على ذلك في التشريعات 

 تسول له نفسه املساس بالبيئة واإلضرار بها.

 

 

 

   املراجع واملصادر
 

  ،ابتسام سعيد امللكاوي، جريمة تلويث البيئة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، ، عمان

 2008األردن. 

  2004الجنائیة للبيئة، دار النهضة العربية، القاهرة،أشرف توفيق شمس الدین، الحمایة. 

 الزرقاء البيئي، مجلة التلوث جرائم مكافحة في الجزائية العربية للتشريعات مقارنة الفيل، دراسة عدنان د. علي 

 2009الثاني، العراق،  العدد- التاسع املجلد- اإلنسانية والدراسات للبحوث

 2012ثة، كلية شرطة ابوظبي، االمارات،د. ممدوح البحر، الجرائم املستحد. 

  ،عادل ماهر سيد أحمد األلفي، الحماية الجنائية للبيئة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق

 .2008جامعة املنصورة، جمهورية مصر العربية،

 ر، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الفتني منير، الحماية الجنائية للبيئة البحرية، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستي

2014. 
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  املعدل بموجب القانون االتحادي رقم 1555في شأن حماية البيئة وتنميتها للعام  24القانون االتحادي رقم ،

 م.04/09/2004تاريخ  11/2004

 عة الشري محمد املدني بوساق، مجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب، الجزاءات الجنائية لحماية البيئة في

 2001،91العدد، 14والنظم املعاصرة، املجلد 

 دراسة في التشريع األردني، مقالة، مجلة كلية الحقوق، جامعة –نظام توفيق املجالي، نطاق الحماية الجنائية للبيئة

 .2004، العراق،05العدد  19النهرين، املجلد 

 لفقه االسالمي والقانون الوضعي، مذكرة ماجستير، نور الدين حمشة، الحماية الجنائية للبيئة دراسة مقارنة بين ا

 .2004كلية الحقوق، جامعة حاج لخضر باتنة، 

 :املوقع االلكتروني للبوابة االلكترونية لحكومة أبوظبي، في العنوان 

 www.abudhabi.ae/egovPoolPortal_WAR/.../Citizen?_nfpb.. 
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 ات العدالة الجنائية الدولية أثر النفوذ السيايس السالب عىل آلي
 9331إيل نظام روما  9393من معاهدة فرساي  يف مثانية عقود

The Impact of the Negative Political Influence on the Mechanisms of International Criminal Justice 
In 8 Decades  From Versailles Treaty 1919 to Rome Statute 1998 

 

 النذير صالح الخليفة عباس :  الدكتور 
 / بكليات عنيزة األهلية اململكة العربية السعوديةاملساعد  أستاذ القانون الدولي

 

 مستخلص البحث

تناول البحث حاجة البشرية للعدالة الجنائية الدولية نظام وآليات وأنها ستظل مطلبا ال يستغى عنه، وسيظل النفوذ السياس ي 

إجهاض أي جهد إلقرار مثل هذه اآلليات على أرض الواقع أو العمل على تسييسها قائما إذا تم إقرارها  للدول ونضالها من أجل

 بهدف الحفاظ على سيادتها وتمام اختصاصها الداخلي.

سياس ي لناقش هذا البحث هذا املوضوع منذ البدايات األولى لفكرة إنشاء آليات للعدالة الجناية الدولية، ونظر في تأثيرات النفوذ ا

 م.0223م وإلى نظام روما 0202عليها متتبعا حقب التاريخ لنحو ثمانية عقود من الزمان منذ معاهدة فرساي 

استنتج الباحث بأن الدول الترغب بأن تمس سيادتها الوطنية وأنها ال ترغب في التنازل عنها حتى ولو بالقدر الذي تقام به العدالة 

ممانعتها املستمرة واستخدامها  لنفوذها السياس ي إلجهاض أي الجهود مبذولة من أجل إقرار  الجنائية الدولية، وأنها ستظل في

 العدالة الجناية الدولية. 

لذا كان من الضروري إعادة النظر في جذور املشكلة، سواءا في املواثيق واألنظمة التي تسمح بتأثير النفوذ السياس ي على آليات 

 الدولية كمجلس األمن وتحديد الدور املناط به وطريقة عمله التصويت فيه.  العدالة الدولية، أوفي اآلليات

يوغسالفيا  –الواليات املتحدة األمريكية  –معاهدة فرساي  –الحرب العاملية  –الكلمات الدالة: العدالة الجنائية الدولية 

 مجلس األمن الدولي. -إجهاض العدالة الجنائية الدولية -ورواندا
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Abstract 

The research dealt with mankind’s need for international criminal justice as a system and mechanisms, and it will 

remain indispensable demand, regarding the political influence of states and their struggle to abort any effort to 

establish such mechanisms on the ground or working to politicize them , in order to preserve their sovereignty and 

to keep their full internal jurisdiction. 

This researcher discussed this topic from the very beginnings of the idea of establishing mechanisms for international 

criminal justice, tracing the history for about eight decades from the eras of the Treaty of Versailles 1919 to the Rome 

Statute 1998 and he considering the effects of political influence on them. 

The researcher came out with a result that the states do not wish to infringe their national sovereignty, and that they 

do not wish to relinquish it even to the extent that international criminal justice mechanism to be established, and 

they will remain in their constant opposition, using their political influence to abort any efforts being made to 

establish international criminal justice mechanism. 

Therefore, it was necessary to reconsider the roots of the problem, whether in the charters, systems and regulations 

that allow the political influence of states affect the mechanisms of international justice,  or the affect of the other 

international mechanisms such as the Security Council, and defining the role assigned to it, and the way of it is work, 

and the way of it is vote. 
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 مقدمة :

منذ وقت باكر في حياة البشرية  ظلت فكرة العدالة الجنائية الدولية  أحد همومها وذلك ملا تعرضت له الشعوب من أحداث 

استبيحت فيها الدماء، أنتهكت فيها الحريات وكرامة االنسان وشرفه وإنسانيته وارتكبت فيها أفظع الجرائم من تقتيل وتشريد 

ب وجرائم ضد اإلنسانية، وذلك بسبب الطموحات السياسية واألهداف االقتصادية واألبعاد وإبادات جماعية وجرائم حر 

 االجتماعية املختلفة  سواءا بسبب اإلنتماء لدين أو عرق أو جهة.

لى إ ويشيربعض املؤرخين القانونيينتضاربت األقوال عن أول حادثة أوتاريخ ظهرت فيه مساعي تحقيق مبادئ العدالة الجنائية، 

 املنهزم من قبل امللك البابلي )نبوخذ نصر Sedueciasقبل امليالد بمحاكمة ملك يهودا  0931لتاريخ املصري القديم ا

Nebucadnetsar .لكن الراجح أن بداية املحاوالت إلقامة العدالة الجنائية الدولية  كانت في عام 591( مؤسس الدولة البابلية

الذي تم اتهامه بارتكاب جرائم القتل، واالغتصاب وشهادة الزور هاقن باتش . Hagen bachم بمحاكمة  آشيدوق النمسا 0121

قاضيا من مناطق مختلفة من الزاس واللورين راينالند،  93ومخالفة القوانين اإللهية وجرائم جنائية أخرى. عقدت له محكمة من 

  592سويسرا، والنمسا وقد قضت عليه هذه املحكمة بإعدامه.

)هاقنباتش( هي السابقة األولى التي عبرت عن املسؤولية الدولية الفردية على املستوى الدولي. وبالرغم من ذلك بذا تعتبر سابقة 

يمكن الطعن في هذا القول من عدة أوجه، حيث أنه لم يكن هناك قوانين إلجراء مثل هذه املحاكمات ولم يكن هناك اتفاق 

اإلضافة لكافة اإلجراءات التي تمت أثناء املحاكمة التى أوصلت املتهم إلى عقوية دولي أو تشريع إلجراء مثل هذه املحاكمات، هذا ب

اإلعدام لم تكن منصوص عليها، مع ذلك يمكن القول بأنها كانت محاولة إلقرار املسؤولية الفردية ملواجهة الجرائم الدولية األشد 

 خطورة على البشرية.

 Libermanالذي وضع قانون عرف بقانون ليبر مان  Francies Libermanبرمان من ضمن تلك املحاوالت كانت محاولة فرانسس لي

code):  حيث كان هدف هذا القانون تنظيم سلوك الحرب وضوابطها، وقد طبقه الرئيس األمريكي ابراهام لينكولن أثناء الحرب )

في  عقوبات لكافة السلوك الالإنساني األهلية األمريكية، ويمكن وصف هذا التشريع بأنه تشريع لتنظيم سلوك الحرب لوضعه

 الحرب. 

قد يقال أن هذا القانون كان داخليا بالنسبة للواليات املتحدة، لكنه في الواقع قد ألقى هذا القانون بظالله على مشروع )بلنسلي( 

ملقترح، كما ألقى م، فقد استوحي منه ليبرمان إعداد هذا ا0321الذي كلف بوضع قواعد متعلقة بالحروب في مؤتمر بروكسل 

م، عليه يمكن القول بالرغم من أنها كانت قواعد داخلية تخص الواليات املتحدة االمريكية 0322بظالله أيضا على مؤتمر الهاي 

 اال أنها اصبحت ذات تأثير عالمي.

سخا تنطلق منهه فكرة مع ما ذكر أعاله ال يمكن القول أن ذلك يشكل سابقة في القانون الجنائي الدولي، وال يشكل مبدءا را

وهو أحد   Guster Moynierالعدالة الجنائية الدولية، إذ أن أول من نادى بإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة هو جاستر مايونير 

الذين أسسوا اللجنة الدولية للصليب األحمر، وهو من اقترح قيام املحكمة الجنائية الدولية ملحاكمة املخالفين التفاقيات جنيف 

إنشاء محكمة ملحاكمة الجرائم التي ترتكب ضد قانون  0329اقترح في سنة  0320 – 0321، وأثناء حرب بروسيا وفرنسا 0311

الشعوب، ونادى بإنشاء محكمة تتألف من خمسة قضاة اثنان منهم يعينان بمعرفة املتحاربين، ويعين ثالثة منهم من قبل الدول 

                                                           

 9110الطبعة األولى  -منشورات الحلبي الحقوقية -القانون الجنائي الدولي،أهم الجرائم الدولية، املحاكم الدولية –د. على عبد القادر القهوجي  591

 291ص –بيروت لبنان  –

592 . Cenap cakmak – A brief history  of international criminal law and international criminal court-This Palgrave Macmillan imprint 

is published by Springer NatureThe registered company is Nature America Inc.The registered company address is: 1 New York Plaza, 

New York, NY 10004, U.S.A. p 15 
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نت مسيطرة وقتئذ ومبدأ االختصاص ي الداخلي، لم تعط هذه االقتراحات اإلهتمام، ولذات املحايدة، ولكن فكرة السيادة التي كا

 593القبول. 0327األسباب لم يلق اقتراحه الذي قدمه في عام 

كان الدافع األساس ي خلف مقترح قوستاف مايونير هو ممانعة الدول وإحجامها عن االمتثال ألحكام اتفاقية جنيف، بالرغم من 

 بير من الدول عليها، ووقوع عدد من الفظائع الكبيرة أثناء الحرب البروتستانتية الفرنسية.توقيع عدد ك

(The main reason for the impetus behind this proposal was the reluctance of states to comply with provision of 

Geneva Convention)594  

، إذ أن سياسة منطق القوة كانت األكثر سوادا، هذا باإلضافة للنقد الكبير ه تلكنسختالقى مقترح قوستاف مايونير الفشل في 

للمقترح، إذ أن املقترح افتقر للمواد القانونية والعقابية ملرتكبي الجرائم، ولم يقدم املقترح كيفية تشكيل املحكمة الجنائية وال 

ملها تلقائيا، بل تعمل فقط برغبة الدول التي تود التحاكم إليها مكان لتأسيسها، باإلضافة إلى أن املحكمة املقترحة ال تقوم بع

على طريقة محكمة العدل الدولية حاليا، وللمحكمة أن تفرض عقوبات على املدان بالجرم حسب قواعد القانون الدولي وقتئذ، 

 إال أن املحكمة لم يكن بمقدورها إنفاذ أحكامها على من تحكم عليه باإلدانة.

وهي  عقدت اتفاقيتان تعتبران ذات أهمية عالية في املعاهدات الدولية، بهدف التدوين القانوني، اتفاقية الهاي م0322في عام 

وأنشئت محكمة التحكيم )الدائمة( لتسوية النزاعات  0322عام  معاهدة دولية نوقشت وُعقدت في مؤتمر الهاي األول  عبارة عن

، ويرى بعض العلماء أن هذه املحكمة من أقدم سالالت املحاكم   -Permanent court of arbitration (P.C.N)–الباسفيكية 

الدائمة، وقد وجه بعض العلماء نقدا كبيرا لوصف هذه املحكمة بالدائمة، وينعون في ذلك أن قضاتها لم يكونوا بتلك الكفاءة 

م لبقاء طوال الوقت ليتقاضوا رواتبهم ألداء مهمتهنهم لم يكونوا على استعداد لأالتي يجب أن يتمتع بها قضاة املحاكم الدائمة، و 

 595القضائية املوكلة لهم.

عاله لكن يمكن القول أن تلك  املعاهدات حاولت أن تدون قوانين الحرب بين الدول، لكنها لم تكن أوبالرغم من النقد املوجه 

قية ألقت بظاللها على كثير من ممارسات تتضمن مسؤولية األفراد عن الجرائم الدولية، ويمكن القول أيضا أن هذه االتفا

العدالة الجنائية الدولية الالحقة، مثل مؤسسة كارنغي للسالم الدولي التي أنشأت لجنة للتقص ي في الجرائم والفظائع املرتكبة 

املحكمة ، كما تمت اإلشارة لهذه االتفاقيات في وقت الحق في نظام 0322ضد املدنيين معتمدة على أرضية اتفاقيات الهاي 

 596الجنائية الجنائة السابقة في الهاي.

 أهمية املوضوع: 

تنجم أهمية املوضوع من أنه يناقش قضية تعتبر أساس ومؤشر إلمكانية فشل املحكمة الجنائية الدولية في أداء مهامها املناطة 

دولة أن تذكر ذلك صراحة، مما  بها، وأن مالمح تسييس املحكمة والعدالة الجنائية من وراء ذلك أصبح ظاهرا والتستحي أي

سيلقي بظالله على  عدم احترام املحكمة والتشكيك في مصداقيتها، وبالتالي الحكم على العدالة الجنائية الدولية بالفساد 

 واالنحياز ومن ثم الفشل.

 مشكلة البحث:

نالك ية بغير اكتراث أو تراجع عنها، بل هتكمن مشكلة البحث في استمرار املمارسة السياسية في مؤسسات العدالة الجنائية الدول

إصرار مسبق على خرق العدالة الجنائية بواسطة مجلس األمن الدولي بسبب االبتزاز الذي تمارسه عليه الدول النافذة في املجلس، 

                                                           

 ممخت021ص  –سبق ذكره  مرجع –. د. على عبد القادر القهوجي  593

594 . Cenap Cakmak-. Ibid- p14 

595. Ibid-p18 

596 .Ibid- p19 
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تبعاد أي دول السمما يلقي بظالله السالبة على املحكمة الجنائية الدولية، هذا باإلضافة للممارسات الفردية السالبة لبعض ال

 والية للمحكمة الجنائية علي قواتها أو رعاياها.

 تساؤالت البحث: 

 من هنا تنجم بعض التساؤالت:

 ما مدى تأثير هذا النفوذ السياس ي على آليات العدالة الدولية؟ .0

الدول هل ستظل املعادلة قائمة بأن الدول الكبرى قادرة على أن تفلت من العقاب بسبب نفوذها السياس ي وأن  .9

 الضعيفة هي وحدها من تطبق عليها العدالة الدولية؟.

 ما هي الكيفية التي بموجبها يعتدل التوازن بين املمارسة السياسية وإقامة العدالة الجنائية الدولية؟ .2

 ؟انهل األولوية لحفظ السلم واألمن الدوليين أم إقامة العدالة الجنائية الدولية أم هما مساران متاوزيان ال يتعارض .1

 : فرضيات البحث

 أن العدالة الجنائية الدولية تخضع للنفوذ السياس ي للدول الكبرى. .0

 أن الدول الكبرى ال ترغب في إنشاء جهاز قضائي دولي ينزع عنها اختصاصها الداخلي ويمس سيادتها الوطنية.  .9

 لها تابعة له.سلطات مجلس األمن الدولي على املحكمة الجنائية أجهضت قيمة العدالة الجنائية وجع .2

ليس هنالك تعارض بين جهود مجلس األمن في حفظ السلم واألمن الدوليين وجهود املحكمة الجنائية في إقامة العدالة  .1

 الجنائية الدولية. 

 معارضة الواليات املتحدة األمريكية آلليات العدالة جنائية دولية قديمة وأصيلة واسراتيجية غير قابلة ااتغيير. .7

 أهداف البحث:

يهدف البحث على إبراز بعض املمارسات السياسية السالبة املعارضة  إلقامة آليات العدالة الجنائية، خالل حقب مختلفة على  

 -النحو التالي:

 املمارسات التي تمت أثناء الحربين العامليتين . .0

 تحليل األسباب وإبراز النتائج. .9

 ة وأهدافها.إبراز الجهات األكثر تأثيرا على مسير العدالة الجنائي .2

 نتائج املحاكمات التي تمت وتحليلها من حيث املوضوع والشكل والنتائج. .1

 تحليل موقف املحكمة الجنائية الدائمة وأثر النفوذ السياس ي عليها من حيث النظام واملمارسة. .7

 ا(تسليط الضوء على أكثر الدول معارضة إلنشاء محكمة جنائية دولية ودورها ) الواليات املتحدة نموذج .1

تقييم الثغرات والنقائص في  بعض مواد نظام نظام روما األساس ي واالستغالل السالب الذي تم عبرها للمحكمة  .2

 الجنائية الدولية.

 استغالل مجلس األمن للمحكمة الجنائية الدولية وتقييده لسلطاتها.  .3

 خطة البحث: 

 سار العدالة الجنائية الجنائية عبر العصور من حيث آلياتهااتبع الباحث في كتابة هذا البحث املنهج الوصفي التاريخي لتتبع م

وطرق تكوينها وما أنجزته لتحقيق هدف العدالة الجنائية الدولية، كما اتبع املنهج التحليلي، لثبر غور الحقيقة والهدف من إنشاء 

يل باملحصلة العلمية التي يفرزها التحلتلك اآلليات، عبر تحليل النصوص واإلجراءات التي اتبعت وما تم انجازه ومن ثم الخروج 

 والتوصية بشأنها.

عليه تم تقسسيم هذا البحث لثالثة مطالب املطلب األول وقد تتبعنا فيه مسار العدالة الجنائية الدولية من بعد انتهاء الحرب 

حاكمات ما بعد الحرب العاملية العالية األولى ومعاهدة فرساى وماتم في تلك من إجراءات ومحاكمات ومن ثم تتبعنا إجراءات وم
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الثانية مرورا بمحكمة نورمبيرج وطوكيو، ومن ثم بمحكمتي يوغسالفيا ورواندا اللتين أنشأهما مجلس األمن الدولي. وفي املطلب 

 ثالثاني تناولنا املحكمة الجنائية كنتاج لجهود ثمانية عقود من النضال إلقامة محكمة جنائية دولية دائمة، وفي مطلب ثال

وأخير تناولنا موقف الواليات املتحدة األمريكية باعتبارها أكثر دول العالم تأثيرا ونفوذا ومناهضة للمحكمة الجنائية ومن ثم 

 أعددنا خاتمة لذلك ونتائج وتوصيات.

 

 املطلب األول 

 العدالة الجنائية الدولية

 1554إلى رواندا  1515من فرساي 

 أوال: الحرب العاملية األولى.

في إقامة نظام جنائي دولي أونظام عدالة  0322واتفاقيات الهاي  0311تسعف  مقترحات غوستاف مونيه واتفاقيات جنيف لم  

كان  كانت خلف ذلك، ومن ثم   Reluctance of stateجنائية يمنع تكرار فظائع الحرب، وكما ذكر فإن املمانعة السياسية للدول 

ة والتكنولوجيا العالية لصناعة األسلحة والقتال والدمار األكثر اتساعا، وكان السعي القرن التاسع عشر عصر للثورة الصناعي

 لقيام الحروب.  Impetusلتطوير االقتصادات ورفع القدرات التنافسية لكل دولة هو الدافع 

لك الحرب، بيرة التي شهدتها تكانت الحرب العاملية األولى نقطة تحول كبيرة في مسيرة العدالة الجنائية الدولية بعد الفظائع  الك

ولعل وقوع هذه الفظائع في األوساط املدنية واشتراك مدنيين في الحرب العاملية األولى كان سمة مميزة غيرت من مجرى تاريخ 

 العدالة الجنائية.

ألرمن في الجانب سواءا في اوروبا أو في أوساط ا 597لقد كان مقتل املدنيين الواسع بحمالت إبادة جماعية كما يصفها البعض.

، ولعل ما كان يميز هذه الحروب عن غيرها أن الحروب في املاض ي كانت تقع بين جيوش البالد   .Armenian Genocideالتركي. 

ولقد كانت مرافعات رافييل ليمكين 598املتحاربة، أما في الحرب العاملية األولى لم تميز بين العسكريين املقاتلين وبين املدنيين.

Rapheal Limcin  .599سبب في تبني األمم املتحدة معاهدة منع اإلبادة الجماعية  

    Atrocitiesي املنتصرين في الحرب التصميم على محاكمة الدول املنهزمة على الفظائع أبعد انتهاء الحرب العاملية األولى كان ر 

م 97/0/0202اقترحها املؤتمر التمهيدي للسالم في -التي وقعت ما بين الحربين األولى والثانية، فاقترحت لجنة املسؤوليات التي 

 اليابان ( كانتا معارضتين لذلك –بأن يحاكم مجرمو تلك الحرب أمام محكمة دولية مستقلة، لكن بعض دول الحلفاء )بريطانيا 

 اإلقتراح.

ة األولى بعد التوقيع عليها بين على أحداث الحرب العاملي الستار التي أسدلت  treaty of Versailles - –ثم جاءت معاهدة فرساي 

ة من نشاء محكمإاملحور(. ومن ضمن العقوبات التي فرضت على املانيا هو  –الدول املنتصرة )الحلفاء ( والدول املنهزمة )املركز 

اها يدول الحلفاء ملحاكمة غليوم الثاني إمبراطور أملانيا السابق، وكذلك محاكمة مجرمي الحرب الذين وقعت جرائمهم ضد رعا

 600غير أن تلك املحكمة لم تنشأ ولم يحاكم أحد.

                                                           

597 . Facing History and Ourselves.- The Genocide of the Armenians- Printed in the United States of America p87 

598 . Cenap calcamak-  p29- 

الدولي هو املحامي رافييل ملكين  ول من قال مصطلح اإلبادة الجماعية في القانون أ Rapheal Limcin   فهو الذي ظل يكرر هذه العبارة ومن ثم كان

انونية هو مؤيدها الحقا في األمم املتحدة ) وكانت معلوماته الصحفية عن اعتبار الجرائم العثمانية ضد األرمين هي دافعه لضرورة وجود حماية ق

تقرير مفصل من موسوعة الهولو كوست  0201–0207اإلبادة الجماعية لألرمين  –للجماعات  united states Halo coast memorial  

599. Ibid 

 022ص –مرجع سبق ذكره  -. د.علي عبد القادر القهوجي 600
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بالطبع كانت محاكمة املنتصرين للمنهزمين، وهي محاكمة التعبر عن إقامة العدالة الدولية بقدر ما هو تعبير عن معاقبة الخصوم، 

 ملحور وقتئذ. وتحميلهم كل خسائر وأضرار الحرب، وقد كان ذلك واضحا في العقوبات التي فرضت على أملانيا ودول ا

مع ذلك فقد كانت تلك املحاوالت غير املوفقة بمثابة شمعة في نهاية النفق، تمهد للسير في مسيرة العدالة الجنائية الدولية،  

وتشير إلى القصور التشريعي ملثل هذه املحاكمات، فصناع القانون ومدونوه اليعملون ويحرصون على تدوينه اذا لم يجد من 

 وره القانون .يطبقه وال من يط

The law giver cannot promulgate laws when has no hope that most of the community will obey, if not gladly then at 

least of their own accord.601 

لم  الحرب لكن ذلكبذلت جهود مقدرة من أجل إقامة العدالة الجنائية الدولية ملنع تكرار االنتهاكات الجسيمة التي وقعت أثناء 

ؤوليات التي انبثقت عن لجنة املس -اللجنة الثالثة -يجد من وقوع الحرب العاملية الثانية بكل مأساتها، فكانت لجنة خرق القانون 

 عن الحرب ومعاقبتهم تسير في اتجاه إنشاء محكمة لهذا الغرض. 

األفراد( الذين كان  لهم دور في الجرائم ضد اإلنسانية شخاص )م، كانت اللجنة قد أدخلت األ0202بعد مؤتمر السالم بباريس 

أو خارج السلوك اإلنساني للحرب، من أجل تحميلهم املسؤولية، وكانت اللجنة أيضا قد ألغت االحتجاج بالحصانة السيادية، أو 

يتم   في الوقت الذي فيهالقيصر امام املحكمة ومحاكمته،  يمثلأن املعتدين واملنتهكين لسلوك الحرب لن يعاقبوا، وكيف ال 

 إحضار املجرمين الذين من دونه؟.

وقد كان ممكنا أن تكون أول سابقة في تاريخ العدالة الجنائية أن يمثل القيصر وأعوانه أمام محكمة جنائية ومعاقبتهم جزاء  

 الجرائم التي ارتكبوها في مواجهة بلجيكا ولوكسمبيرج،

تهمين بانتهاك القانون، وتم اقتراح الدول التي لها الحق في تشكيل املحكمة من الحلفاء اقترحت اللجنة إنشاء محكمة ملحاكمة امل

ضد املنهزمين من دول املحور. لكن االعتراضات والتدخالت السياسية من دول الحلفاء أنفسهم حالت دون ذلك، ثم جاء مؤتمر 

في املستويات العليا الذين تسببوا في الحرب، وإنشاء وناقش الحلفاء موقف استسالم أملانيا ومحاكمة األملان  0202فرساي 

 محكمة ملحاكمة القيصر األملاني ويلهلم الثاني والذي كان هاربا الجئا بهولندا.

رفضت هولندا التي كانت تقف موقف الحياد تسليم القيصر، بالرغم من مبادرات الحلفاء لتسليمه بالطرق الدبلوماسية، مما  

الجنائية وخطوة للوراء في مسيرة العدالة الجنائية، بل أن الحلفاء فشلوا في إقامة أي إجراءات ملحاكمة  شكل خيبة أمل للمحكمة

 بقية املتهمين بجرائم الحرب كما رفضت أملانيا تسليم املتهمين أيضا.

ب، لية على الوجه املطلو مما الشك فيه هنا أن نشير أن النفوذ السياس ي كان له دور كبير في هذا الفشل في إقامة العدالة الدو 

 وأن مصالح الحلفاء كانت فوق اعتبارات العدالة الدولية.

(Undoubtedly the allies were reluctant to seek justice of try the individuals responsible for war crimes during world 

war and of the extremely eager to preserve their national interests)602.  

كان رأي هولندا في عدم التسليم قائم على مبررات أهمها أن الجرائم املنسوبة للقيصر ليست من الجرائم التي ورد ذكرها في 

الجرائم التي يجوز التسليم فيها طبقا للقانون الهولندي وال في قوانين الدول املطالبة للتسليم، كما أن الدستور الهولندي  ينص 

                                                           

601 . Emeritus Sanford Silverburg- How Robust Must International Law Be?- L a w 

S ciences- university of alsharja journal – vol. 17- December  2020 – p 4 

 

602 . M. Cherif  Bassioni - from Versailles to Rwanda in seventy five years the need to establish a permanent  international criminal 

court - 1997 - DePaul University- Heinonline – P23 
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بعة على أنه يضمن لكل األفراد املوجودين على أرض اإلقليم حقوق متساوية فيما يتعلق بحماية أشخاصهم وأموالهم، في مادته الرا

 وأخيرا عدم وجود قواعد دولية جنائية يحاكم على أساسها القيصر.

الدولية، ولم تكن هنالك مع ذلك يمكن القول أنه لم تكن هنالك محاوالت جادة من علماء القانون لوضع نظام للعدالة الجنائية 

 ،جدية حقيقة لطلب التسليم، بل أن الواليات املتحدة األمركية كانت لها وجهة نظر ال تختلف كثير فيما ذهبت إليه دولة هولندا

إذ أنها  كانت ترى أن محاكمة األفراد املتهمين يجب أن تكون داخل دولهم وأن محاكمتهم في محاكم أجنبية يعتبر خرقا للسيادة 

 603الوطنية، وقد ورد هذا في مذكرة التحفظات من ممثلي الواليات املتحدة للجنة مسؤوليات الحرب والعقوبات.

وكان للتطور السياس ي في أوروبا أيضا أثره وكان يتطلب أال يمض ي الحلفاء أكثر في إهانة أملانيا واذاللها في ظل تنامي الشيوعية 

 604. وتصاعد قوة االتحاد السوفيتي وقتئذ

(New development in Europe required that Germany not to be humiliated)605 

رفضت أملانيا تسليم املتهمين بجرائم الحرب للحلفاء، بالرغم من هزيمتها واستسالمها ولكن الزال نفوذها السياس ي قادر على 

ة حكمة دولية، و كرد فعل لطلب الحلفاء ملحاكمحماية سيادتها، فاستخدمت نفوذها نفوذها السياس ي ملنع محاكمة املتهمين في م

املتهمين املتهمين األملان سنت أملانيا تشريعا يسمح لها بمحاكمة املتهمين على األقل املعروفين لدى الحلفاء، واتخذت املحكمة من 

واء نح املرتكبة من األملان سالنظر في الجنايات والج مقرا لها وهي ما عرفت بمحاكمات ليبزج وقد كانت مهمتها (Leipsig)606ليبزج 

 93/1/0202.607في أملانيا أو في الخارج أثناء الحرب وحتى 

(إسم من القائمة األصلية املوص ى 17طلبت هذه املحاكم املعلومات املتعلقة باملتهمين من الحلفاء، لكن الحلفاء لم يسلموا غير )

كانت املعلومات التي تم تسليمها للمحكمة العليا من الحلفاء  ( إسم، ومع ذلك327بها من اللجنة  التي كانت تحتوي على عدد )

( من العسكريين، وكانت محاكمتهم والعقوبات التي فرضت عليهم يسيرة 09ظرفية، والذين تمت محاكمتهم فعال كانوا فقط )

 608للغاية من الذين تمت ادانتهم أمام الرايخ، حيث تراوحت العقوبات ما بين بضع أشهر إلى بضع سنين.

ويضيف بعض علماء القانون الدولي واملؤرخون أنه أقل ما يوصف به تلك املحاكمات أنها كانت صورية، وذلك  بسبب العقوبات 

البسيطة للغاية، وكثرة أحكام البراءة التي تخللتها للمتهمين، مما أثار حفيظة الحلفاء وأدى الستيائهم ومطالبتهم بإعادة محاكمة 

الوطنية، لكن الحكومة األملانية لنفوذها السياس ي وقدرتها في اإلقناع بتوطين محاكمة مواطنيها بالداخل املتهمين أمام محاكمهم 

 609لم تلق باال لتلك املطالبات، وسارت في محاكمتها للمتهمين بالطريقة التي وصفت بأنها كانت صورية وهزلية.

حاكمات دولية، ويتضح من تاريخ األحداث أن النفوذ السياس ي بالتالي يمكن القول أن جرائم الحرب العاملية األولى مضت دون م

للدول كان سببا رئيسيا في فشل قيام املحاكمات الجنائية الدولية التي بدأها الحلفاء بحماس عال بعد تكوين لجنة املسؤوليات 

لجوئه لهولندا وممانعة والتي خرجت بموجهات وقرارات واضحة لكن شيئا من ذلك لم ينفذ. فالقيصر لم تتم محاكمته بعد 

هولندا من تسليمه برغم من التبريرات القانونية التي صاغتها، لكن يظل النفوذ السياس ي هوصاحب األثر األقوى خلف ذلك، 

 هذا باإلضافة أن الحلفاء لم يكونوا بذات اإلصرار واإلرادة في مطالبتهم بتسليم القيصر للمحكمة.

اس ي في أساليب هذه املرحلة حول الحلفاء أنفسهم، فهم الذين كانوا يمانعون من سير تتعاظم الشكوك حول أثر النفوذ السي

العدالة الدولية الذي تتطلبه النظم القضائية في العالم، وواضح أن مصالح دول التحالف مع املانيا كانت خلف هذه املمانعة، 

                                                           

603  . Cenap Cakmak- Ibid-p37 

 023ص –مرجع سبق ذكره   -عبد القادر القهوجي. د. علي  604

605 . M. Cherif  Bassioni-p25 

606 . M. Cherif  Bassioni-Ibid 

  022ص –مرجع سبق ذكره   -. د. علي عبد القادر القهوجي 607

from Cenap Cakmak p 42 –century  stbuilding an international court for the 21 –. Mac Pherson  608 

 022ص  –مرجع سبق ذكره  –علي عبد القادر القهوجي . د.  609
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ك من حالة اإلسراع في توقيع الهدنة مع أملانيا في نوفمبر وكانت أكبر من هدف تحقيق العدالة الجنائية الدولية، وال أدل على ذل

 ووقف جميع املحاكمات بعد عامين فقط من توقيع الهدنة مما يؤكد تضحيتهم بالعدالة الدولية. 0203

ة فرساي ، لم تكن أكثر نجاحا من اتفاقي01/3/0291هنا البد من اإلشارة الى أن اتفاقية سيفر التي أبرمت بين الحلفاء وتركيا في 

التي وقعت بين الحلفاء وأملانيا، كما لم يحاكم املتهمون في اتفاقية فرساي كذلك لم يحاكم املتهمون األتراك، في االتهامات املوجهة 

إليهم بشأن جرائم حرب ضد األرمن واليونانيين ،فلم تنشأ املحكمة التي كانت مقترح أن تنشأ تحت عصبة األمم، بل وبعد اتفاقية 

فلم تتضمن معاهدة لوزان أي نصوص 610حذفت كل النصوص العقابية التي كنت تضمنتها معاهدة سيفر. 01/2/0299لوزان 

  611تقر باملسؤولية الجنائية بل اتفق الطرفان على نص يفيد العفو العام مع وضع ضمانات لحماية األقليات في املستقبل.

ض السياسية، فذات الدول التي أفشلت مشروعات إقامة العدالة مع ذلك أصبح موضوع اإلبادة األرمنية موضوع يستغل لألغرا

الجنائية الدولية، باستخدام نفوذها السياس ي ورعاية مصالحها، هي التي تنصب نفسها حكما سياسيا في مواجهة تركيا، فقد 

يقف اطع بوقوع هذه املجازر، و اتخذ مجلس النواب األمريكي قرار باالعتراف الرسمي بمذابح األتراك ضد األرمن، مع نفي تركيا الق

 هذا املوضوع في بعض األوقات حاجزا أمام  انضمام تركيا لإلتحاد األوروبي. 

ظلت املحاوالت إلقامة محاكمات من أجل العدالة الجنائية ينقصها الكثير حتى تصبح على أرض الواقع، فلم يكن هناك تشريع 

ائية يمكن االستناد إليها، وال محاكم يمكن اللجوء إليها مما يؤشر أيضا أن أو قانون للتجريم إلجراء املحاكمات، والسوابق قض

الحديث عن العدالة ومحاكمة املنهزمين كان لغوا سياسيا، وعقوبات من الخصوم ومزايدات سياسية أكثر منه دعوة جدية القامة 

 عدالة تكرس ملعنى العدالة الدولية.

تكن  وإن لم -العدالة الجنائية الدولية في هذه الفترة، لكن كانت هذه املحاوالت رغم كل النفوذ السياس ي السالب على مسير 

لكنها كانت قد وضعت معالم في هذا املسار، فأصبح الدافع الدولي من بعد   -تجني شيئا في ميدان العدالة الجنائية الدولية 

من أجل وضع نظام قانوني وآليات تقوم بهذا  يتشكل في شكل مبادرات استصحبت معها سلبيات وإيجابيات هذه الحقبة 0202

الدور بشكل قانوني تتوافق عليه دول العالم، ومحاولة النأي بهذا النظام عن النفوذ السياس ي السالب واملحوري، لتصبح العدالة 

ة ل قواعد وأنظمالجنائية دولية هي القضاء العادل بين الدول والشعوب فيما يخص الجرائم املعنية، قضاء تتساوى أمامه الدو 

وتشريع معلوم، قضاء حر فيما يقض ي ال يتأثر بالنفوذ السياس ي ألي دولة مستقل فيما يتخذه من قرار، وال يخضع ألي سلطة 

 سياسية. 

م قصب السبق 0202 مع ذلك يمكن القول أنه كان التفاقية فرساي 612لقد كانت السياسة في هذه الفترة تتفوق على كل ش ئ،

ملسؤولية الجنائية الدولية بالرغم من اإلجهاض الذي تسبب فيه  نفوذ الدول السياس ي من تحقيق أهدافها في إرساء مفهوم ا

 العدلية. 

 ،أنشأت عصبة األمم املتحدة ما عرفت باللجنة اإلستشارية للقضاة، وهي لجنة مكونة من عدد من فقهاء القانون  0291في عام 

 613كي.ويرأس هذه اللجنة البارون دي كامب البلجي

وكان الهدف هو إعداد مشروع قانون للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وقد نجحت هذه اللجنة في تسليم مشروع القانون 

، والحقا أصبحت اللجنة أيضا لها مسؤولية حول كيفية إنشاء 0299وقد تم التوقيع والتصديق عليه من عدد من الدول في 

                                                           

 . املرجع السابق. 610

 091ص   –دار الثقافة للنشر والتوزيع  -القانون الدولي اإلنساني في ضوء املحكمة الجنائية الدولية –.د. عمر محمد املخزومي  611

612 .M. charif  Bassioni – Establishing international criminal court: Historical  survey –p.51  

 031مرجع سبق ذكره ص  –. د. علي عبد القادر القهوجي  613
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عية العامة رفضت املقترح من أصله معلنة أن فكرة انشاء محكمة في هذا الوقت سابق املحكمة، لكن اللجنة الثالثة في الجم

 614ألوانه.

ومعلوم  -لقد قامت اللجنة بعمل كبير بدأت في وضع التصورات لكيفية انعقاد املحكمة لكن اللجنة الثالثة بالجمعية العامة 

برغم من اآلالم  Prematureة إنشاء املحكمة كانت سابقة ألوانها بأن فكر  -أنها تمثل الرأي السياس ي كانت صاحبة الرأي النهائي 

 األولى وبرغم فشل املحاوالت إلقامة العدالة الجنائية الدولية. والفظائع التي شهدها العالم في الحرب العاملية 

وليات إلنشاء محكمة جنائية من لجنة املسؤ  لم تحتوي كتب تاريخ القانون التي اطلع عليها الباحث تبريرا واضحا لرفض املقترح 

، وهي بالطبع عبارة سياسية Premature  في ذلك الوقت، والشروع في محاكمة املتهمين غير عبارة أن املقترح سابق ألوانه 

فضفاضة، وكما ذكر أن الدوافع السياسية كانت هي املسيطرة وقتئذ أكثر من الدوافع إلقامة العدالة واالقتصاص للضحايا من 

بأي حال، وقد عبر عن ذلك بعض فقهاء القانون الدولي تعبيرا مجازيا معبرا بقوله )أن محاكمات ليبزج كانت كافية لتبين الجناة 

 حقيقة التضحية بالعدالة على مذابح السياسة على املستوى الدولي أو الداخلي من جانب الحلفاء(

The Leipzig trials exemplified the sacrifice of justice on the altars of international and domestic politics of the 

Allies.615 

فقد كان الحلفاء مستعدين للتضحية بالعدالة الجنائية الدولية برغم الجرائم التي ارتكبت من أجل السياسة الدولية والداخلية، 

ليات العدالة ومحاكمة األشخاص الذين وأكد أخرون أنه وبغير شك أن الحلفاء كانوا هم من وقف حاجز صد حتى ال تقام آ

 ارتكبوا جرائم الحرب.

)Undoubtedly the allies were reluctant to seek justice and try the individuals responsible for war I(.616 

 محاوالت أخرى أجهضها النفوذ السياس ي السالب:

هتمة بأمر العدالة الجنائية الدولية عند فشل املحاوالت السابقة، فقد لم تتوقف املحاوالت من الفقهاء واملنظمات والجمعيات امل

ظلت تتجدد عند كل مناسبة من خالل املؤتمرات الرسمية والسياسية، ومن خالل األنشطة االجتماعية للمهتمين بأمر العدالة 

مؤتمرا  tional law AssociationInternaفعلى سبيل املثال عقدت جمعية القانون الدولي   617الجنائية لتحقيق هذا الهدف.

واضعة في االعتبار الفشل الذي مرت به اللجنة  0299أغسطس  21 – 91علميا في بوينس آيرس عاصمة األرجنتين في الفترة من 

االستشارية للعلماء في إنشاء محكمة جنائية دولية، ولذلك كان هم هذا اللقاء هو إنشاء مؤسسة عدلية جنائية، وقدم بلوت 

Hugh H.L.Bellot   سكرتير الجمعية ورقة في هذا الشأن، وتحدث عن الحاجة املاسةcrying need   ،إلنشاء محكمة عليا للعدالة

قابل للمراجعة والتعديل ذا عالقة، حيث أنه كان   Draftقدم بلوت في مؤتمر للجمعية باستوكهولم مسودة اقتراح 0291وفي 

 618رأن ذلك اإلقتراح ووجه بنقد  عنيف بأن في ذلك تعدي على السيادة الوطنيةمنصبا على فكرة إنشاء محكمة دولية، غي

Infringement upon national sovereignty    ونشير إلى أن املشروع كان قائما على أساس املبادئ التي قامت عليها محكمة العدل

 619ه.الدولية، وقد نوقش املشروع دون أن يطرح للعضوية وأحيل إلى لجنة الستكمال

وذكرت اللجنة الدائمة للقانون الدولي أن إنشاء مثل هذه املحكمة ليس فقط مهما، ولكنه  0291تم عرض املشروع في فينا 

أيضا يساهم في حل كثير من الصراعات الدولية، لكن اللجنة علقت على أن محاكمة األفراد أمام املحاكم األجنبية، ومحاكمة 

                                                           

614 . Jamison – a permanent international criminal court: A proposal that overcome past  objection – p423 – from Cenap Cakmak – 

p43 

615 . M.charif Bassioni –Ibid-P20. 

616 . Cenap Cakmak – Ibid P 44 

 031ص  –مرجع   سبق ذكره  –. د. علي عبد القادر القهوجي   617

618 Cenap Cakmak- Ibid- p44 

 030مرجع سبق ذكره ص –. د. علي عبد القادر القهوجي  619
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لها جميعها تثير اإلشكاليات، إذ أن املحاكمة أمام املحاكم األجنبية يمكن رفضها وانتقادها مجرمي الحرب باملحاكم الداخلية ك

 620بواسطة دولة املتهم، أما الثانية فيمكن ان توصف بعدم الحياد.

لعدالة اي يعبر عن النفوذ السياس ي للدول، وعدم تنازلها عن السيادة الوطنية حتى ولوباملقدار الذي تقام به أبالضرورة هذا الر 

الجنائية، وقد بني هذا الرأي في رأى الباحث على حيثيات وتجربة سياسية، فنموذج الحالة األولى كان رفض أملانيا تسليم مواطنيها 

ليبزج اعتبرها الحلفاء واملؤرخون من بعدهم أنها  Leipzigممن تم اتهامهم بواسطة الحلفاء، وعندما حاكمتهم أملانيا في محكمة 

والهزلية، للدرجة التي جعلت الحلفاء يطالبون بإعادة محاكمة املتهمين أمام  (Biased)اتسمت بعدم الحياد والتحيز كانت محاكم 

 621محاكمهم الوطنية، أو املحكمة الدولية الخاصة حسب األحوال.

ب، مرتكبي جرائم اإلرها بدأت الجهود تتركز أكثر حول إنشاء جسم جنائي عدلي دولي ليواجه قضايا اإلرهاب ومعاقبة 0221في عام 

 وهي اإلتفاقية املتعلقة بمكافحة اإلرهاب. 0221و 0227وقد بلغت ذروتها بانعقاد اتفاقية فينا 

كان الدافع الرئيس ي لهذه االتفاقية هو الرغبة  في معاقبة املجرمين بعد اغتيال ملك يوغسالفيا امللك االسكندر ووزير الخارجية 

 622،وقد رفضت إيطاليا تسليم  القاتل بحجة أن ما حدث كان جريمة سياسية .0221ي في عام الفرنس ي بواسطة مواطن كروات

احتج الفرنسيون برفع شكوى لعصبة األمم املتحدة لسن اتفاقية حول اإلرهاب وإنشاء محكمة ملحاكمة مرتكبي جريمة اإلرهاب، 

أولية ملعاهدة دولية ملكافحة اإلرهاب املرتكب بدوافع وقد تم تكوين لجنة تحت رعاية عصبة األمم املتحدة بهدف إعداد مسودة 

، قامت اللجنة بإعداد املسودة التي وضعت مقترحات للعقوبات لألفعال الخارجة عن القانون وفي Political motivesسياسية 

اش مقترح إنشاء معاهدة تم تطوير املسودة الى مقترح وقد شاركت فيه عدد من الحكومات، وتم نق 0221االجتماع الثاني في يناير 

ملكافحة االرهاب بمنعزل عن موضوع املحكمة الجنائية، لذلك لم يتم تبني معاهدة مكافحة اإلرهاب وإنشاء محكمة جنائية 

، بالرغم من أن املحكمة التي تقرر انشاؤها كانت ذات عالقة فقط بمعاهدة مكافحة اإلرهاب، لكنها لم 0222دولية، إال في عام 

دولة فقط التي وقعت على انشاء املحكمة. وهو ما يعني  02للمعاهدة لكن كانت  0223دولة في مايو  02م من توقيع تنشأ بالرغ

ببساطة أن الرغبة السياسية للنخب الحاكمة يومئذ لم تكن تريد أن تتنازل عن السيادة الوطنية لجهاز دولي إجباري من أجل 

الشعوب هي املتضررة وأن النخب السياسية هي من تقرر بشأن الحروب وهي من  العدالة الدولية، وأقول النخب السياسية ألن

تتنازل أو تمانع من تحقيق العدالة كما رأينا، فبعد انتهاء الحرب العاملية األولى فبالرغم من أن املحكمة املقترحة كانت تنفذ 

طرف ثالث، أو محاكمتهم محليا. ومن كل ذلك القانون املحلي وليس الدولي، وأن الدول وضعت بعض خيارات تسليم الجناة ل

 يمكن القول أن الدول لم تكن راغبة أو مستعدة لتقييد سلطاتها التقديرية في املحاكمات، وبالتالي قاومت اإلعتراف بهذه املحكمة.

ازالت تقديم أي تنكان واضحا أن موضوع السيادة الوطنية كان حاضرا من الناحية السياسية، ولم يكن بوسع القادة السياسيين 

حتى ولو كان على حساب قيم العدالة الدولية، بالرغم من أن االختصاص الجنائي العالمي وهو اآللية األساسية التي تمنع املجرمين 

وبالضرورة البد للدول من التنازل جزئيا عن سيادتها من أجل إقامة  623من العقاب، حيث أنها تحرمهم من توفير مالذ امن

ائية املنشودة، وهو ما لم يكن متاحا في ذلك الوقت، ومن ثم قامت الحرب العاملية الثانية ولم تستطع سياسة تلك العدالة الجن

الحقبة من إنجاز ما يشار إليه في مجال العدالة الجنائية الدولية، بالرغم من أن الفظائع التي ارتكبت في الحقبة املاضية لم تكن 

 قليلة.

                                                           

620  .Cenap Cakmak- Ibid – p45 

 023ص –مرجع سبق ذكره  –. علي عبد القادر القهوجي  621

 . املرجع السابق. 622

اني املجلد الث –مجلة الجامعة اإلسالمية  –مبدأ االختصاص العالمي في نظام العدالة الدولية بين النظرية و التطبيق  –مدي قسطة . د. نزار ح 623

 732ص  –الجامعة اإلسالمية غزة  –العدد الثاني  –والعشرون 
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 انية)محاكمات نورمبيرج وطوكيو(.ثانيا:الحرب العاملية الث

 محاكمات نورمبيرج: .أ

وقعت الحرب العاملية الثانية بجرائمها العظيمة وقد كانت التجارب الفقهية والعملية والتشريعية السابقة قد ساهمت بقدر كبير 

نائية لثانية بتكوين محاكم جفي نضوج كثير من أحكام القانون الدولي، مما جعل األمر أيسر على املنتصرين في الحرب العاملية ا

ملحاكمة مجرمي الحرب فنشأت محكمتان معروفتان ملؤرخي العدالة الجنائة وهما محكمتا نورمبيرج وطوكيو، اللتان سنبحث 

أثر النفوذ السياس ي علىهما، فقد كان النتصار الحلفاء في الحرب العاملية الثانية الفضل في شأن إحالة املسؤولين عن جرائم 

 624من دول املحور وحدهم لهذه املحاكم.الحرب 

ظلت اإلرادة السياسية أكثر قوة على محاكمة مجرمي الحرب، حيث بدأ الحلفاء يفكرون وقبل انتهاء الحرب في اإلجراءات التي   

يجب اتباعها ملعاقبة مجرمي الحرب حتى وقبل انتهاء الحرب، فقد سبق ذلك تصريحات سياسية  من عدد من األطراف 

اعات ومؤتمرات تعبر عن الرغبة القوية ملحاكمة مجرمي الحرب وكانت الحرب لم تضع اوزارها بعد، والتي انتهت فعليا بعد واجتم

على تسليم أملانيا واستيالء الحلفاء عليها، لتستلم السلطة فيها كل من الواليات املتحدة فرنسا  3/7/0217في  Reimsالتوقيع في 

 وبريطانيا.

الذي كان يؤكد على ضرورة  0211اكتوبر  9القرار الصادر عن الحكومة البولندية املؤقتة في لندن بتاريخ  كان أول قرار صدر 

محاكمة مجرمي الحرب أمام محكمة دولية توالت التصريحات السياسية والتي أظهرت الحساسية البالغة واإلصرار على معاقبة 

دول يؤكد على ضرورة اإلسراع بمحاكمة القادة األملان على أن يكون  جاء تصريح تسع 0211مجرمي الحرب هذه املرة، ففي عام 

كان هذا التصريح قد صدر عن الدول التسع  625ذلك أمام هيئة قضائية دولية، وقد عرف هذا التصريح بتصريح سان جيمس.

بين  االجتماع الذي عقدالتي مزقتها الحرب باإلضافة الى تسع دول أخرى بصفة مراقب وكذلك تم التأكيد على الش ئ نفسه في 

 626تشرشل ورئيس الواليت املتحدة االمريكية روزفلت. 0210رئيس وزراء بريطانيا 

بعد اجتماع وزراء خارجية هذه الدول في  0212ثم جاء تصريح موسكو الذي وقعه كل من روزفلت وتشرشل وستالين في عام 

ان عن الجرائم التي ارتكبوها بأسرع وقت، وأنه يجب القبض ، ومما جاء في هذا التصريح أنه يجب محاكمة األمل21/01/0212

عليهم وتسليمهم إلى الدول التي ارتكبوا فيها جرائمهم لتتولى محاكمتهم أمام محاكمها، فاذا تعذر حصر جرائمهم في نطاق جغرافي 

 627معين فإنهم يحاكمون أمام محاكم خاصة لحين تشكيلها بقرار مشترك من الحلفاء.

عضو، وبالفعل بدأت املحاكمات فكانت قضية  02ء باستثناء اإلتحاد السوفيتي على تشكيل لجنة تحقيق مكونة من اتفق الحلفا

)كراز نوادر( التي تقرر وقتها الحكم بإعدام ثمانية من الروس، الخونة، لتعاونهم مع األملان، كما أصدرت املحكمة العسكرية 

حكاما ياإلعدام في حق كبار الجيش األملاني، وحكمت على أربعة منهم باإلعدام أ 0221الروسية في قضية )خاركوف( في ديسمبر 

 628ومن ضمنهم خائن روس ي.

                                                           

املحاكم الجنائية الدولية  واملدولة واملختلطة األخرى مع مقال بعنوان املحكمة الجنائية الدولية  الخاصة بلبنان مقارنة ب –.أ.د. حازم عتلم  624

 7ص 79مجلد  –جامعة عين شمس  –مجلة العلوم القانونية واالقتصادية  –دراسة خاصة ملسؤولية القادة 

 . املرجع السابق. 625

 – 9103لندن  –الطبعة األولى  – Elkutub dالكتب  -أصحاب القرار واملسؤولية الجنائية الدولية –. د. ميثاق الضيفي د. بختة الطيب لعطب  626

 21ص 

 79-70 –سبق ذكره   Cenap Cakmakمرجع سبق ذكره  –. علي عبد القادر القهوجي  627

 29ص  –مرجع سبق ذكره  -. د. ميثاق الضيفي د. بختة الطيب لعطب 628
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 نتيجة لهذه املحاكمات زاد األملان من وتيرة ارتكابهم لهذه الجرائم، وهدد القادة األملان بقتل الطيارين األمريكيين واإلنجليز الذين

تأجيل هذه املحاكمات إلى ما بعد اإلنتهاء من الحرب تخوفا من األعمال اإلنتقامية التي  قاموا بقصف املدن األملانية، ولهذا تم

 629هدد بها األملان.

بعد أن توقفت الحرب وتسلمت الواليات املتحدة فرنسا وبريطانيا ناصية السلطة العليا، أوفدت الواليات املتحدة القاض ي 

 0217يونيو  21ة محاكمة مجرمي الحرب، بالفعل قدم جاكسون تقريره في جاكسون للتفاوض مع ممثلي الدول األخرى بشأن فكر 

وقد حدد فيه اختصاص املحكمة، ويعتبر تقرير القاض ي جاكسون أول محاولة لفصل لجنة جرائم الحرب عن الجرائم ضد 

 630االنسانية.

ولى من تلك االتفاقية على إنشاء م على محاكمة مجرمي الحرب، ونصت املادة األ 3/3/0217اتفق املجتمعون في مؤتمر لندن 

سواء بصفتهم الشخصية أو بوصفهم محكمة عسكرية دولية ملحاكمة مجرمي الحرب، الذين ليس لجرائمهم موقع جغرافي، 

والحقت به الئحة سميت  3/3/0217أعضاء في منظمات ارهابية، أو بالصفتين معا، وهو ما عرف باتفاقية أو نظام نورمبيرج 

وقد صدر إعالن القيادة لعليا لقوات الحلفاء بانشاء محكمة عسكرية دولية ملحاكمة مجرمي  02/0/0211وفي  الئحة نورمبيرج

 631الحرب في الشرق االقص ى، أطلق عليها محكمة طوكيو نسبة النعقاد املحاكمات في مدينة طوكيو.

طار تطور القانون الجنائي الدولي، وفي مسار العدالة إتفاقية لندن املشار إليها أعاله تعتبر من الوثائق ذات األهمية العالية في إ

الجنائية الدولية، ألنها أول وثيقة على أثرها أنشئت محكمة عسكرية دولية للمجرمين الذين اليمكن تطبيق االختصاص اإلقليمي 

 632صرا على دولة بعينها.عليهم، إذ أن الجرائم التي أشارت إليها الوثيقة تعتبر جرائم مكان  اهتمام العالم كله، وليس مقت

مادة، شملت تشكيل املحكمة واختصاصها وإجراءاتها وضمانات املتهمين أمامها، وسلطاتها وإدارتها وكل  21اشتملت الالئحة على 

شكلت املحكمتان من أعضاء وقضاة يمثلون الدول املنتصرة في الحرب، باستثناء املمثل  633ما يتعلق بأحكامها ومصاريفها.

 634حكمة طوكيو، وقد قضت هذه املحاكم بإعدام عدد من املجرمين وبحبس آخرين.الهندي في م

كان اختصاص املحكمة هو محاكمة وعقاب الذين ارتكبوا جرائم الحرب في دائرة اختصاص املحكمة وقد صنفت الالئحة الجرائم 

 635نسانية.التي يمكن توجيهها للمتهمين، وهي الجرائم ضد السالم، جرائم الحرب، الجرئم ضد اإل

بالفعل وجهت املحكمة  اتهاماتها حسب املادة السادسة من الئحتها للمتهمين بارتكاب الجرائم ضد السالم، وحددت أنها كل 

تخطيط، أو تحفيز، أو مبادرة، أو متابعة حرب باعتداء، أو حرب مخالفة للمعاهدات الدولية، أو املساهمة في مؤامرات من أجل 

 ذكورة.ارتكاب أحد األفعال امل

جرائم الحرب وهي مخالفة قوانين وعادات الحروب، كالقتل وسوء معاملة املدنيين أو االسرى. الهدم العيني للمدن والقرى ونهب 

 األموال العامة وغيرها. 

قبل  يالجرائم ضد االنسانية، كالقتل واإلبادة واإلسترقاق واإلبعاد وغيرها من األعمال غير السياسية التي ترتكب ضد شعب مدن

 636وأثناء الحرب، وكذلك اإلضطهاد ألسباب سياسية أو عنصرية وغيرها.

                                                           

 022ص  -مرجع سبق ذكره –. علي عبد القادر القهوجي  629

 22ص  –مرجع سبق ذكره  -الطيب لعطب . د. ميثاق الضيفي د. بختة 630

 022ص  –مرجع سبق ذكره  -.د. علي عبد القادر القهوجي 631

 21ص  –مرجع سبق ذكره  -. د. ميثاق الضيفي د. بختة الطيب لعطب 632

 10ص – 0229 –ئر الجزا –ديوان املطبوعات الجامعية  –املقدمات األساسية في القانون الجنائي الدولي  –. د عبد هللا سليمان سليمان  633

 022ص  –مرجع سبق ذكره  -. د. علي عبد القادر القهوجي 634

635 . Cenap Cakmak – p 52 

 27ص  –مرجع سبق ذكره  -. . د. ميثاق الضيفي د. بختة الطيب لعطب 636
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تطبق املسؤولية الفردية عن ارتكاب الجرائم على الجميع بغض النظر عن رتبتهم أو مواقعهم، أو حتى في مواجهة الرؤساء يمكن 

 اتخاذ القرارات القضائية.

باملسؤولية الفردية في النظام الدولي، والذي  تمثل في محاكمات نورمبيرج في الواقع كان هذا اختراقا كبيرا في مجال اإلقرار  

وطوكيو والتي كانت أثرا من آثار انتصار الحلفاء على دول املحور لكنها شكلت  أساسا في مسيرة العدالة الجنائية الدولية.وقد عزز 

فرساي على مبدأ املسؤولية الجنائية للقادة، بالرغم  لذلك الوضع الذي تهيأ بعد الحرب العاملية األولى، حيث تأكد في معاهدة

 من األداء الفعلي املخيب لآلمال. 

برغم  مما ذكر من أن محكمة نورمبيرج كانت أساسا واختراقا كبيرا في مسيرة العدالة الجنائية الدولية، وأنها رسخت ملستقبل 

ية ، وأنها املحكمة األولى التي قامت بخطوات عملية وجدية في هذا املسؤولية الجنائية الفردية الدولية والعدالة الجنائية الدول

اإلتجاه، فبالرغم من كل هذا الثناء والتمجيد لكن وجهت إليها انتقادات عدة، ومن ذلك أن املحكمة لم تستلهم مبادئ القضاء 

ة طوكيوكانوا يمثلون دولهم، وبالضرورة العادل الذي أول ما يتميز به هو الحيادية، فالقضاة عدا أحد القضاة من الهند في محكم

متأثرين بالسياسة وبأجواء نتائج الحرب وبالفظائع التي ارتكبت فيها في بلدانهم، فال شك أن ذلك يخرج املحكمة من وصف 

وكذلك قد انتهكت املحكمة أهم مبدأ من مبادئ العدالة من أنه الجريمة  637 القضاء العادل النهم سيكونون قضاة متحيزين.

وال عقوبة إال بنص، وذلك ألن تجريم األفعال ووضع العقوبات لها وسن القوانين تم بعد ارتكابها، وتجاوز مبدأ عدم رجعية 

-non)القوانين فقد كان هذا تساؤال عند القضاة أنفسهم وعند الفقهاء من بعد، فهل ينطبق مبدأ عدم رجعية القوانين 

retroactivity)   قانونا جديدا  املشرع أن القضاة لم يأخذوا بهذا املبدأ، الذي ببساطة يعني أنه متى ما أقرعلى املتهمين،؟ الواقع

حكمة وضعيات الالحقة له، لكن قضاة املفإن ذلك القانون ال يطبق على تلك الوضعيات التي سبقته زمنيا بل يطبق فقط على ال

 تحامال على املتهمين، قالوا البد أن املتهمين كانوا على علم  بأن ما كانوا يومون به كان عمال خاطئا.

(The defendant “knew or should have known” that his actions were wrongful).638 

ة بموجب قوانين تم استحداثها بعد ارتكاب الجرائم، وهو ماال يتفق مع مبدأ لذلك كان املتهمون عرضة للقبض واملحاكمة واإلدان

 shocking to the moral sense of)عدم رجعية القوانين، لقد كان صادما وال يتفق مع العرف القانوني واألخالقي بأي حال 

mankind)639   الوجه الصحيح أكثر من أنها كانت تنفيذ ويطعن ذلك في نزاهة املحاكمات من أنها لم تكن محاكمات قانونية على

للرغبات السياسية لدول الحلفاء املنتصرة  في الحرب ضد دول املحور املنهزمة بأن ال يفلت من العقاب املتهمون مهما كانت 

 . قانونية الحجج

حكم عليهم بالسجن  2ام وباإلعد 09وتبرئة ثالثة منهم  ومعاقبة  99شخص كانوا جميعا من األملان، تمت محاكمة  91أدين عدد 

 سنة انتحر أحدهم بعد نهاية املحاكمة.  91 – 01مدى الحياة، أما البقية فقد حكم عليهم بالسجن ملدة متراوحة بين 

قد ينظر لهذه املحاكمة والعدالة الجزئية التي أجريت نقطة تحول كبيرة في مسار العدالة الجنائية الدولية، لكن ببساطة يمكن 

لم تتم محاكمة أحد من جانب الحلفاء. وهل ما ارتكبه الحلفاء في تلك الفترة كان أقل بشاعة مما ارتكبته أملانيا و مالحظة أنه 

 0719111ليموت ما بين  0217اليابان؟ وهل كان إلقاء قنبلة هيروشيما ونجازاكي وفي األيام األخيرة من الحرب العاملية في أغسطس 

مما ارتكبته دول املحور؟ لكن لألسف لم يقدم أي عسكري من طرف الحلفاء أو أدين أو حوكم  يابانيأ أقل إجراما 9719111الى 

عقوبات سياسية على أفعال الحقة بالتالي ينظر إليها بأنها , 640.على جريمة من جرائم الحرب التي ارتكبت أثناء هذه الحرب

                                                           

 022ص  –مرجع سبق ذكره  –. د. علي عبد القادر القهوجي  637

638 . Kevin Jon Heller-The  Nuremberg Military  Tribunals  And The origin of  International Criminal law  - Oxford university press – 

P125 

639 . Kevin Jon Heller- Ibid 

640 . Cenap Cakmak- p53 
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، لقد كانت محاكمات  (non retroactive of the lawانين )وهو ما يخالف مبدأ عدم رجعية القو  وتكييف الحق للجريمة، ،للتجريم

 641سياسية بالدرجة األولى بل هو حكم الغالب على املغلوب.

كان تشكيل املحكمة من أربعة قضاة ولكل قاض ي نائب يتم تعيينه، كل قاض ي ونائبه من إحدى الدول األربعة املوقعة على اتفاق 

دول التحالف األربع الكبرى فقط، بالرغم أن االتفاق تم توقيعه من هذه الدول األربع  عمال بمبدأ التساوي بين 3/3/0217لندن 

االتحاد السوفيتي وفرنسا(، ولحقت بهم تسع عشرة دولة  –اململكة املتحدة البريطانية  –الكبرى ) الواليات املتحدة االمريكية 

ضفي على املحكمة على األقل صفة الحياد، لكن ما حدث أخرى، وكذلك لم تشترك في تشكيل املحكمة دول محايدة مما كان سي

 كان غير ذلك مما يظهر املحكمة بأنها آلية سياسية أضفيت عليها الصفة القانونية ملعاقبة املنهزم في الحرب من جهة املنتصر. 

ك، معينة ويتم حلها بعد ذلقد يجد التشكيك أعاله التبرير من أن املحكمة املشار إليها مؤقتة وليست دائمة، ومرتبطة بأحداث 

لكن هذا التبرير لن يصمد أمام أحد شروط املحاكمة العادلة وهو شرط صفة الحياد، فإذا انتفت هذه الصفة فهي إذا محاكمة 

وبما أن املوضوع متعلق بنفوذ الدول السياس ي على آليات العدالة الدولية فإن هذا يشكل إنحياز سياس ي، بل  ،Biasedمنحازة 

ئحة تنص على عدم رد القضاة بحجة عدم إطالة أمد املحكمة، وهذا يعني أنه حتى لو أبدى أحد القضاة األربعة انحيازه إن الال 

 أو عداوته او اختصامه من أحد الخصوم، فإن األخير ال يمكن أن يرده.

دولهم و بمجرد تعيينهم  وبالرغم من أن الالئحة تنص على أن يتخلص القضاة من صفتهم الوطنية، وأنهم ال يمثلون مصالح

ومع عدالة هذا الشرط لكن التجرد من الوطنية والقومية مسألة نفسية وليست مادية  642يمثلون املجتمع الدولي والعدالة،

حتى يتم اشتراطها في القضاة، ولذلك يحتم القضاء العادي الوطني ملحكمة تنحي القاض ي اذا ارتبط بأي قرابة بأحد الخصوم 

ى ولو عرف عن القاض ي حياده وعدم انحيازه وعدالته،  ألن مثل هذه القرابة وأثرها النفس ي غير مدرك ماديا، بدرجة معينة حت

لذلك تنص القوانين في مثل هذه األحوال على تنحي القاض ي أو طلب تنحيه من أحد الخصوم في أحوال أخرى حيث يصبح 

 القاض ي مظنة االنحياز وعدم الحياد.

الى أن كل إجراءات املحكمة كانت تتخذ ضد متهمين أملان، واملانيا فاقدة للسيادة تماما فهي مستعمرة هنا البد من اإلشارة 

بواسطة مجلس الرقابة من دول الحلفاء، ونذكر أن املانيا بعد الحرب العاملية األولى رفضت تسليم املتهمين حماية لسيادتها، 

بغض النظر عن املالحظات والنقد الذي وجه لتلك املحاكمات التي وصفت  وحاكمتهم على طريقتها في محاكمات ليبزج املعلومة،

بأنها صورية أو هزلية، لكنها هذه املرة كانت تحاكم وهي فاقدة للسيادة تماما فلم يكن بمقدورها أن تناهض املحاكمات السياسية 

 ضد شعبها ومنسوبيها ومنظماتها، لتأخذ العدالة الجنائية وجهتها الصحيحة. 

ك إن أدق وصف لهذه املحاكم أنها كانت محاكم باتفاق أو مشاركة الحلفاء لتطبيق قانون دولي، وهنا يحق التساؤل ما إذا لذل

كانت هذه املحاكم لها اختصاص في محاكمة األملان وتحميلهم املسؤولية الفردية عن جرائم الحرب التي وقعت تلك؟. واإلجابة 

املانيا و اليابان لم تكونا موافقتين على مثل هذه املحاكمات مع جانب الحلفاء ولم تكونا  عل ى ذلك بالضرورة تستدعي القول أن

طرفا في االتفاقية التي بموجبها تشكلت هذه املحاكم، ووفق هذه املعطيات كما يتفق على ذلك بعض علماء القانون الدولي أنه 

 لم يكن لهذه املحاكم االختصاص ملحاكمة األملان واليابان.

) If that is correct, we cannot assume that the IMT and the NMTs had jurisdiction over the German war criminals 

simply by virtue of the Allies’ decision to sign the Charter or enact Law No. 10(.643 

                                                           

 21ص  –مرجع سبق ذكره  -. . د. ميثاق الضيفي د. بختة الطيب لعطب 641

 023مرجع سبق ذكره ص  –.د. علي عبد الفادر القهوجي  642

643 . . Kevin Jon Heller- ibid-p.133 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


             

219 

  ISSN:2509-0291  2022 يونيو/يوليوز  40 اإلصدار
 

 املغرب – تسطا –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

ر إحدى الدعاوى املقامة على عضو في هيئة أو منظمة ما، نصت املادة التاسعة من الالئحة على أنه تستطيع املحكمة أثناء  نظ

أن تقرر بمناسبة كل فعل يمكن أن يعتبر هذا الفرد مسؤوال عنه أن هذه الهيئة او املنظمة إجرامية، وبالتالي يعتبر كل عضو في 

 أي منظمة اتصفت بأنها منظمة إجرامية حكما، فيعتبر هذا العضو مجرما تبعا لذلك.

فرد بهذه الجريمة.  ولم تكن معتمدة في أحكامها على العرف الدولي بذا تكون قد خالفت  21كمة نورمبيرج اكثر من لقد أدانت مح

مبدأ رجعية القانون صراحة ولذلك علق أحد القضاة بعد انتهاء املحاكمات بفترة قليلة، وهو القاض ي كارثر عبر قائال أن املحكمة 

بأثر رجعي في هذه املرحلة، ألنها كانت تقول بأن اإلنتماء للحزب النازي أو قوات األمن طبقت حكما  ،(IMT)العسكرية الدولية 

 الخاصة هو جريمة، ولم تكن تكن تلك الجريمة مبنية على مصدر معروف في عرف القانون الدولي.

)The IMT applied retroactive pronouncement to this phase of the case. Because the holding that the Nazi partyer and 

the SS is criminal organizations, and that membership in either was criminal was not based on any source of 

international law known to the writer, existing prior to the London Charter.).644 

هو  تفكيك أي منظومة كانت خلف دول املحور أثناء الحرب العاملية الثانية،  في رأي الباحث أن الهدف السياس ي البعيد كان

فالهدف السياس ي هو القضاء على أي قوى سياسية أو عسكرية  تمكن أملانيا من العودة مثلما عادت بعد الحرب العاملية األولى، 

 حتى ولو لم يشارك بشكل مباشر او غير مباشر في الحرب. 

يتم حل الحزب باعتباره جزء من قرار الحرب، أما أن يعتبر الحزب منظومة إجرامية بغير  قانون مسبق يجرم  ربما كان مبررا  أن

ذلك، وأن يعتبر كل من انتمى إليه مجرما بحكم تجريم الحزب بغير مرجعية قانونية مسبقة، بالضرورة يعتبر ذلك خروج على 

 وبالتالي تفقد املحكمة عدالتها وحيادها. ، non-retroactiveاملبدأ القانوني الرائج وهو عدم رجعية القانون 

كانت إيطاليا ضمن معاهدة االستسالم، لكن لم يحقق فيها الحلفاء ذات النجاح الذي تم تحقيقه في املانيا، وذلك يرجع ألسباب 

ان ة في اوروبا وقتئذ، وكالسياسية كانت فوق أهداف تحقيق العدالة، فقد كان الفاشيون اإليطاليون أعداء للشيوعية املتحد

كانت تقض ي بتسليم املجرمين، فإن ايطاليا  0211األوربيون يخشون من مواجهة الشيوعية، وبالرغم من أن معاهدة االستسالم 

ممايؤكد 645إيطالي من املتهمين بجرائم حرب كبيرة. 271رفضت تسليم املطلوبين، بالرغم أن لجنة الحرب كانت قد أعدت قائمة 

 انتقائية تطبيق العدالة في تلك الحقبة.اإلنحياز و 

وهو ما خالفته محكمة ،  من االنتقادات التي وجهت للمحكمات وقتئذ أن املحكمات تجاوزت مبدأ ان الدول ال تحاكم بعضها

نورمبيرج، فخالفت مبدء عرفي قديم فحاكمت وعاقبت شخصيات سياسية وهم في الحقيقة كانوا يعملون إنابة عن شعوبهم، 

قصود بذلك أن املحكمة جعلت من االنتماء للحزب النازي جريمة بعد أن اتهمت النازيين بأنهم ارتكبوا جرائم باملخالفة التفاق وامل

لندن، وكان دفاع املتهمين أنهم قاموا بهذا العمل نيابة عن دولتهم املانيا، واملانيا وحدها هي التي تحدد ما إذا كان ما قاموا به 

 جريمة أو ال.

 ة طوكيو:محكم .ب

لم تؤسس محكمة اليابان وفق معاهدة مثلما أنشئت محكمة نورمبيرج، بل نشأت بموجب قرار من الجنرال االمريكي )دوقالس 

ماك آرثر( القائد األعلى لقوات التحالف ملنطقة املحيط الهادي نيابة عن الحلفاء، فهو الذي أنشأ املحكمة العسكرية الدولية 

محاكمة املتهمين  اليابانيين بجرائم حرب، وبذات الطريقة التي تمت بها محاكمة نورمبيرج، وهي ما للشرق األقص ى وهي خاصة ب

 عرفت بمحكمة طوكيو.
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يرى الدكتور محمد شريف بسيوني أن سبب عدم وجود معاهدة فيما يتعلق بمحاكمات طوكيو هو أن الواليات املتحدة كانت 

 646قة الشرق األقص ى.متخوفة من طموحات االتحاد السوفيتي في منط

لقد كان للتوتر السياس ي بين الحلفاء أثر كبير في إجراءات محاكمات طوكيو فقد آلت سيطرة اإلجراءات فيها للواليات املتحدة 

 647األمريكية، وتأثيرها املباشر على سير املحاكمات فيها.

لسياس ي للواليت املتحدة واإلستباق من أجل مرة أخرى يظهر النفوذ السياس ي وراء إنشاء محاكمات الشرق األقص ى، فالهدف ا

السيطرة السياسية ومنع اإلتحاد السوفيتي من أن يكون له أي دور في الشرق األقص ى كان هو الدافع لإلسراع إلنشاء هذه 

 املحكمة من غير أن تعقد لها اتفاقية كسابقتها. 

الشرق األقص ى، وتم إنشاء مفوضية لجمع األدلة وكل ما  تم تفويض مارك آرثر بقرار سياس ي ملحاكمة ومعاقبة مجرمي الحرب في

له صلة باملحاكمة، )أعضاء اللجنة واملحكمة تصرفوا بالنيابة عن حكوماتهم وليس نيابة عن املحكمة، مما جعل هذه اللجنة 

ي م على أساس سياس مسيسة تماما، وكذلك املحكمة مع مخالفات إجرائية في كثير من األحيان، ولوحظ أن املتهمين تم اختياره

 648وحوكموا بطريقة غير عادلة.

كانت اإلعتبارات السياسية هي املسيطرة فالجنرال ماك آرثر كان من بيده قرار تخفيض الحكم أو حتى زيادته، أواإلفراج عنهم، 

رمي الحرب قد نصت في مادتها الثانية على نقل جميع مج 3/2/0270وحيث أن اتفاقية سان فرانسيسكو للسالم مع اليابان 

اليابانيين لليابان لتنفيذ ما تبقى من مدد السجن، ثم أطلق سراحهم جميعا، بل أن الجنرال ماك آرثر أفرج عن جميع املحكومين 

بل لم يكن هنالك رغبة سياسية ملحاكمة إمبراطور اليابان وقد فرضت هذه الرغبة 649ولم يبقى منهم أحد فترة العقوبة كاملة.

 نفوذها على املحكمة.

(In fact, the influence of political concerns was so evident that the FEC decided on February 3, 1950, not to prosecute 

the Emperor of Japan as a war criminal).  650  

مبراطور الياباني عن جرائم عدم محاكمة اإل  0271فبراير  02كدليل على انتقائية املحكمة في محاكمة املتهمين أن املحكمة قرر في 

 الحرب التي ارتكبت، ومرجع ذلك املصالح السياسية للغرب من وراء بقاء اإلمبراطور بغير محاكمة، واستسالمه غير املشروط.

دانته بارتكاب إالذي تم  (Tomoyuki Yamashita)املحاكمات لم تكن دائما غير منحازة والنموذج لذلك محاكمة توموكي ياماشيتا 

 651تنفيذا لرغبات مارك آرثر الذي تعهد بمعاقبة اليابانيين. إعدامهائم حرب، والذي كان جر 

(The prosecution of General Tomoyuki Yamashita, who was convicted and executed for having committed war 

crimes, was exemplary in this regard. His execution is attributed to General MacArthur’s desire for vengeance given 

that he allegedly vowed to punish the Japanese).652 

                                                           

646 . M. Cherif  Bassioni - from Versailles to Rwanda in seventy five years the need to establish a permanent  international criminal 

court - 1997 - DePaul University- Heinonline – p20 
646 .Cenap Cakmak. Ibid- p.54 

 

 -9101 –جامعة الشرق األوسط  –رسالة ماجستير  -قواعد ممارسة املحكمة الجنائیة الدولیة الختصاصھا القضائي -. دعاء محمود الزيود  647

 02ص

648 . M. Cherif  Bassioni- PP. 32,34 

 77ص  –القاهرة  –شارع عبد الخالق ثروت  -دار النهضة العربية   – 9111ولى الطبعة األ  –. املستشار الدكتور  محمد حنفي محمود  649

650 . M. Cherif  Bassioni -Ibid– p36 

651 Ibid 

652 . cenap Cakmak- p. 63 
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بالرغم من أثر النفوذ السياس ي الذي لم يكن يخفى على العيان وال على علماء القانون الدولي واملؤرخين، لكن البد من القول أن 

متعددة في مسار العدالة الجنائية الدولية، وبالرغم أنه ال يمكن وصفها بأنها  قيام محاكم نورمبيرج وطوكيو جاءت بعد محاوالت

محاكم دولية ألنها كانت محاكم شكلها املنتصرون ملعاقبة املنهزمين في الحرب، ولم تستند على اتفاقية دولية، لكنها كانت خطوة 

 أعتبرت خطوة مؤسسة لفكرة املحاكم الجنائية الدولية.

اكات والجرائم الدولية، والزالت تقع في جميع بقاع األرض وربما ازدادت وحشية، وسيظل النفوذ السياس ي للدول استمرت االنته 

هو املحرك األساس ي لتفعيل دور وآليات العدالة الدولية أو إفشالها، فتلك الدول التي حاكمت املنهزمين في الحرب في محكمة 

املحرمة في هيروشيما ونجازاكي لكن العدالة لم تطلها، ولم تذكرها بخير أو شر. نورمبيرج هي التي استخدمت األسلحة النووية 

يقول الدكتور عبدالقادر القهوجي يائسا من مفهوم العدالة الدولية املزاجي السياس ي يقول: )ال فائدة من وراء هذا االنتظار مهما 

!! أو فالنقل أنها عدالة انتقائية أومزاجية، أوعدالة سياسية طال أمده، الن العدالة الدولية ليست عادلة فلماذا نسميها عدالة ؟

 653يحكمها مبدأ اإلزدواجية الدولية،أو الشيزوفرينيا الدولية(.

 ثالثا: محكمتي يوغسالفيا ورواندا.

ثم كانت محكمة روندا فقد أنشأها أيضا مجلس األمن بالقرار  220/0229محكمة يوغسالفيا كان أساسها قرار مجلس االمن 

عليه وفي هذا السياق  654بموجب طلب من الحكومة الرواندية، بهدف إحالل السالم واألمن الدوليين. 0221نوفمبر277/03رقم 

 سنركز على  هاتين املحكمتين الخاصتين والنظر في أثر النفوذ السياس ي عليهما ومدى تحقيقهما للعدالة الدولية املنشودة.

 محكمة يوغسالفيا: .أ

الواسعة للقانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان في يوغسالفيا السابقة اتخذ مجلس األمن القرار برقم  على أثر االنتهاكات

( طالبا فيه من األمين العام إنشاء لجنة خبراء لالستفتاء وإعداد تقرير حول هذا الشأن، وقد خلص التقرير املؤقت 231/0229)

جنائية دولية مخصصة ملحاكمة مرتكبي األعمال الوحشية في يوغسالفيا  بإنشاء محكمة 0222األول لهذه اللجنة في فبراير 

القاض ي بإنشاء محكمة جنائية ملحاكمة املتهمين بارتكاب جرائم  313أصدر مجلس االمن قراره رقم  0222/فبراير 99السابقة، وفي 

/مايو 97النظام األساس ي لهذه املحكمة في دولية في إقليم يوغسالفيا السابقة، وقد جاء هذا اإلقتراح من دولة فرنسا واعتمد 

0222. 

تعتبر هذه املحكمة من املحاكم املختلطة التي يعمل فيها النظامان الوطني والدولي، في وقت واحد، غير أن النظام األساس ي قد 

محاكمة أشحاص ( من النظام مبدأ عدم 01عمل على تنظيم االختصاص الدولي واختصاص املحاكم الوطنية، وقد قررت املادة )

 655أمام املحاكم الوطنية عن أفعال تشكل انتهاكا للقانون الدولي، إذا سبق ملحاكمته عنها أمام املحكمة الدولية.

استندت املحكمة في إنشائها على قرار مجلس األمن، وليس اتفاق دولي أو معاهدة، )وهذا يعني أنها تعتبر أحد األجهزة التابعة 

يتوافر لها اإلستقالل الكافي والحيدة أثناء قيامها بوظيفتها القضائية، بل ستظل تتأثر بالظروف السياسية  ملجلس األمن وبالتالي ال 

 656في املجتمع الدولي بصفة عامة وفي مجلس األمن بصفة خاصة.

لي عجال يطاكانت اآلراء متباينة حول تكوين هذه املحكمة للحفاظ على حيدتها، لكن املشروع الفرنس ي ومن قبله املشروع اإل 

باستصدار قرار مجلس األمن بتكوين هذه املحكمة، وإذا كانت طريقة اختيار القضاة التزمت الحيدة فإن تعيين املدعي العام 

                                                           

 913ص  –. د. علي عبد القادر القهوجي  653

 –جامعة  –كلية الحقوق والعلوم السياسية   -د الثالثالعد –مجلة الفكر  – TPIR)) –املحكمة الجنائية الخاصة برواندا  –. أ. مشاري عادل  654

   971ص –بسكرة  –محمد خيضرة 

للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا.  النظام األساس ي من 9 ةاملاد للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة، من النظام األساس ي 01املادة  .655 

 وطنية عن الجريمة نفسها محكمة م إحدى املحاكم الجنائية الدولية مرة أخرى أمامجرت محاكمته أماوبذلك ال يجوز محاكمة شخص 

 932مرجع سبق ذكره ص –.د علي عبد القادر القهوجي  656
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ومعاونيه وقلم الكتاب يتم تعيينهم مباشرة من مجلس األمن، ويتمتع املدعي العام بسلطة واسعة من تحقيق، وإحالة للمحكمة، 

قف سير الدعوى بحجة عدم كفاية األدلة، وغير ذلك وفي كل ذلك يخضع للسلطة السياسية التي عينته أو ألحد القضاة، أو و 

 657وهي مجلس االمن.

، فقد بدأت الجرائم والفظائع 0227تسبب مجلس األمن في تأخير املحكمة ألنشطتها لعام كامل لعدم تعيينه املدعي العام حتى عام 

، ولم يتخذ مجلس األمن ما يلزم تجاه 0227وتعيين املدعي العام تم في عام  0222يها في عام واملوافقة على النظر ف 0220في عام 

االعتراضات وعدم التعاون من جمهورتي صربيا والجبل األسود ومن صرب البوسنة في التحقيقات، وذلك سببه نفوذ القوى 

 As aرت املحكمة بهذا بهذا الرفض وهذه املمانعات.  )السياسية املتجاذبة بين الشرق والغرب داخل مجلس األمن، وبالتالي تأث

result of this reluctance again the pursuit of the political settlement prevailed over justice    ) 658 

ون تحديد لنهاية، د 0220لم تحدد نهاية املدة للقضايا التي تنظرها  بل إن النظام قد أشار إلى الجرائم التي وقعت منذ أول يناير 

وهذا األمر يترك أمر استمرار املحاكمة والقضايا مفتوحا، وكلما طال أمد املحاكمة تعرضت للظروف والضغوط السياسية بالل 

وقد ذكر غوتريش األمين العام لألمم التحدة أن إنشاء املحكمة الجنائية ليوغسالفيا  9102شك. انقضت هذه املحاكمات في عام 

 659ما دوليا بضرورة معاقبة املسؤوليين عن أخطر الجرائم ومساءلتهم عن أعمالهم.قد أظهر التزا

مع ذلك ومع حالة التسييس ملحكمة يوغسالفيا فإنه يمكن القول أنها مهدت لقيام محكمة رواندا حيث تمت اإلستفادة من 

 عناصر القوة في محكمة يوغسالفيا إلنشاء محكمة رواندا.

 محكمة رواندا: .ب

في رواندا بسبب القتال بين القوات املسلحة الحكومية والجبهة الوطنية الرواندية، توسطت كل من أوغندا وتنزانيا  تأزم الوضع

للوصول التفاق بين أطراف النزاع، وبالرغم من ترحيب املجتمع الدولي بهذا االتفاق، إال أن القتال عاد من جديد  0222في عام 

بتكوين  0221في يوليو  227من في حفظ السلم واألمن الدوليين أصدر املجلس قراره رقم بين الفرقاء، ومن ضمن جهود مجلس األ 

لجنة الخبراء بإعداد التقرير املعني باالنتهاكات الجسيمة لحقوق االنسان في رواندا، وقد تم تقديم ذلك التقرير متضمنا كل هذه 

 االنتهاكات.

( 277تم إصدار قرار مجلس األمن رقم ) 0217ابع ومن ميثاق األمم املتحدة واستنادا ألحكام الفصل الس 0221/نوفمبر 3بتاريخ 

بإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة برواندا ملحاكمة املسؤولين عن الجرائم ضد اإلنسانية، وجرائم إبادة العنصر البشري، 

. بالضرورة ما 0221الثالثين من ديسمبر  والخروق الجسيمة لحقوق اإلنسان في رواندا، وذلك في الفترة من األول من يوليو وحتى

صدر من مجلس األمن فإن مجلس األمن يرى أن الهدف من إنشاء هذه املحكمة هو إحالل السالم واألمن  277دام أن القرار رقم 

 .0217من ميثاق األمم املتحدة  91الدوليين مستندا إلى املادة 

هاز السياس ي بان يقوم بإنشاء جهاز قضائي ويشرف عليه، والذين يشيرون بالطبع وبمراجعة  امليثاق لن نجد نص يخول هذا الج

اليشيرون إلى أن  660( من امليثاق التي تحدث عن إمكانية املجلس إلنشاء أجهزة فروع ثانوية من أجل أداء وظيفته92للمادة )

( يحدد ما يجب اتخاذه من 10ملادة )وظيفة مجلس األمن هي حفظ السلم واألمن الدوليين وليس إقامة العدالة القضائية ونص ا

 661التدابير التي ال تتطلب استخدام القوات املسلحة لتنفيذ قراراته وليس من بينها التدابير القضائية ألنها ال تتسق ومهام املجلس.

                                                           

 921ص  -.املرجع السابق  657

658 . M.Charif Bassioni- Ibid- 115  

 9102( ديسمبر ICTYقة )املحكمة الجنائية الدولية  ليوغسالفيا الساب –. موقع أخبار األمم املتحدة  659

 (ملجلس األمن أن ينش ئ من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة ألداء وظائفهمن ميثاق األمم املتحدة ) 92. املادة 660 

ه، وله أن قرارات ملجلس األمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي ال تتطلب استخدام القوات املسلحة لتنفيذمن ميثاق األمم املتحدة ) 10. املادة 661 

ة والبريدية والجوييطلب إلى أعضاء "األمم املتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصالت االقتصادية واملواصالت الحديدية والبحرية 

 أو كليا وقطع العالقات الدبلوماسية
ً
 (والبرقية والالسلكية وغيرها من وسائل املواصالت وقفا جزئيا
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األمن  وكذلك املدعي العام يتم تعيينه عن طريق مجلس 662أجهزة املحكمة هي نفس األجهزة التي كانت في محكمة يوغسالفيا

 663بناءا على ترشيح األمين العام، علما بأن املدعي العام ملحكمة رواندا هو نفسه املدعي العام ملحكمة يوغسالفيا السابقة،

 ويالحظ أن دائرة اإلستئناف واحدة وهي دائرة اإلستئناف في محكمة يوغسالفيا السابقة.

ة رواندا، ولذلك ظل مجلس األمن هو املسيطر، وقدم في قراره تكاد تتطابق مجاالت اإلختصاص بين محكمتي يوغسالفيا ومحكم 

على الدول أن تقوم بالقبض وباحتجاز االشخاص الذين يتواجدون على إقليمها واملتهمين بجرائم دولية تدخل في  223/27رقم 

 664م.0222متهم  قبل نهاية  91اختصاص املحكمة.وبناءا عليه تم احتجاز 

غبة الحكومة الرواندية وبمواصفات محددة تباينت فيه عن مواصفات مجلس األمن الدولي، فقد كانت محكمة رواندا بطلب ور 

كانت رغبة الحكومة أن تكون محكمة ذات اختصاص محدود على نطاق واسع، في حين أن مجلس األمن كان يريدها اختصاصا 

تكن رغبة حكومة رواندا، فعلى سبيل املثال محددا ونطاقا محددا أيضا، كما تباينت رؤية املجلس بغرض سياسة عقابية لم 

كانت الحكومة الرواندية تريد إدراج عقوبة اإلعدام ضمن العقوبات باعتبار أن هذا من ضمن سياستها العقابية الوطنية لكن 

هو إذا بلغة أخرى أن مجلس األمن كان هو املشرع وهو من يعين املدعي العام بسلطاته الواسعة ف 665.املجلس كان يعارض ذلك.

 من كان بيده إدارة األمر كله.

غني عن القول أن النقد الذي وجه ملحكمة رواندا ال يختلف عن النقد الذي وجه ملحكمة يوغسالفيا من الناحية السياسية، 

 فقد انشأها مجلس األمن وهو جهاز  سياس ي وتعتبر من األجهزة التابعة وهو في حد ذاته منقصة، فكيف لجهاز قضائي أن يكون 

تابع لجهاز سياس ي يوجهه حيث يشاء، مما يوحي بعدم االستقاللية، ودخول العامل السياس ي في أي مرحلة من مراحل املحاكمات، 

ويكفي أن املدعي العام الذي تم تعيينه بواسطة املجلس وهو الذي يقوم بمهمة التحقيق، ويتمتع بسلطة تقديرية واسعة في 

 666.املتهمين فهو الخصم والحكم بال منازع من قبل ان تقول املحكمة قولها. توجيه االتهام أو عدمه وفي مالحقة

 املطلب الثاني

 املحكمة الجنائية الدولية

 والنفوذ السياس ي املباشر وغير املباشر للدول 

حرب مي الواملحاوالت الجادة والتي باءت بالفشل ألسباب سياسية إلنشاء محاكم دولية ملعاقبة مجر  0202ما بين معاهدة فرساي 

م مرت حوالي ثمانية 9119م  والتي دخلت حيز النفاذ في يوليو0223العاملية األولى وبين إنشاء املحكمة الجنائية الدولية 

من الزمان استجدت خاللها كثير من األحداث وسارت كثير من الخطوات نحو الهدف، كما واجهت كثير من   (Decades)عقود

بلوغ للغايات املنشودة. كتبت أبحاث وأوراق عمل وأقيمت ندوات ومؤتمرات  وأنشئت املصدات السياسية لتحول دون ال

م وإلى األمم 0202جمعيات، هذا كان في الجانب الخاص، أما في اإلطار العام فلم تتوقف املنظمات الدولية منذ عهد عصبة األمم 

ع التصورات لكنها كانت جميعا تتأثر  بالنفوذ السياس ي من إنشاء املبادرات وتكوين اللجان وإعداد التقارير ووض 0217املتحدة 

للدول مع ذلك كله ورغم الجهود املكثفة من بعض الدول لوقف إنشاء آلية دولية للعدالة الدولية، فقد تكللت املحاوالت بقيام 

 م.0223املحكمة الجنائية الدولية ونظامها األساس ي 

ح العدالة في ضمير الشعوب والتطلع ملستقبل تكون فيه العدالة هي الفيصل في كان للتجارب السابقة كبير األثر في إزكاء رو 

 02املجتمع الدولي، وكان للبحوث واملحاوالت ااملستميتة كبير األثر فيما أفضت إليه النتائج من انعقاد املؤتمر الدبلوماس ي 

                                                           

 من النظام األساس ي  للمحكمة. 07/2املادة  . 662

 من النظام األساي للمحكمة. 00. املادة  663

 217ص  –مرجع سبق ذكره  –. د. علي عبد القادر القهوجي  664

665 . Cenap Cakmak-Ibid- p. 122 

 10ص  –الجزائر  –جيجل  –ق جامعة محمد الصدي –بحث ماجستير  –سلطات املدعي العام في القضاء الدولي الجنائي  –. بارش حسن  666
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ء املحكمة الجانئية الدولية بعد أن وافقت عليه م املعني بإنشا0223م، والذي خرج فيما عرف بنظام روما األساس ي0223/يوليو/

دول، وبعد ستين يوم من مصادقة ستين دولة تم اإلعالن بشكل رسمي  2دولة عن التصديق وعارضته  90دولة وامتنعت  091

 667م.9119عن املحكمة الجنائية الدولية، وبدخول نظامها األساس ي حيز النفاذ في يوليو

فإن املحكمة الجنائية الدولية هي هيئة قضائية مستقلة لها شخصية قانونية مستقلة تمارس وفقا ألحكام النظام األساس ي 

اختصاصها على األشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع االهتمام الدولي، وتعتبر املحكمة محكمة مكملة لالختصاصات 

تنظر املحكمة في الجرائم املحددة في  668س ي.الجنائية الوطنية ويخضع اختصاص املحكمة وأسلوب عملها ألحكام النظام األسا

مجال اختصاصها حسب النظام، وهي جرائم اإلبادة الجاعية،  الجرائم ضد اإلنسانية، جرائم الحرب، وجريمة العدوان، وتمارس 

نظام تحت ( من ال09، وتشير املادة)669املحكمة اختصاصها على الدول األطراف بعد بدء نفاذه، و الجرائم التي وقعت بعد نفاذه

 -مسمى الشروط املسبقة ملمارسة االخنصاص وتقرأ على هذا النحو:

الدول التي تصبح طرفا في هذا النظام األساس ي تقبل بذلك اختصاص املحكمة فيما يتعلق بالجرائم املشار إليها في  .0

 (.7املادة)

كانت واحدا أو أكثر من الدول التالية يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذا  02في حال الفقرة )أ( أو )ج( من املادة  .9

 (.2طرفا في هذا النظام األساس ي أو قبلت باختصاص املحكمة وفقا للفقرة)

الدولة التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إذا كانت الجريمة ارتكبت على متن  .2

 السفينة أو الطائرة.

 ملتهم بالجريمة أحد رعاياها.الدولة التي يكون الشخص ا .1

جاز لتلك الدولة بموجب إعالن يودع لدى  9إذا كان قبول دولة غير طرف في هذا النظام األساس ي الزما بموجب الفقرة .7

مسجل املحكمة أن تقبل ممارسة املحكمة اختصاصها، فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث. وتتعاون الدولة القابلة مع 

 .2أو استثناء وفق الباب املحكمة دون أي تأخير 

 reluctantبدخول نظام روما حيز النفاذ لم تعد الفكرة حول مبدأ السيادة الوطنية التي كانت سببا رئيسيا في مما نعة الدول )

of states )  إلنشاء وتأسيس مؤسسات للعدالة الدولية، لم تعد بذات القدر وذات الفهم الذي ظل يسيطر على الطبقات السياسية

حاكمة، والذي طاملا كان عائقا حقيقيا أمام إنشاء مؤسسات للعدالة الدولية، وإنفاذ نظام جزائي دولي واضح املعالم والقواعد. ال

لقد تراجع مفهوم السيادة لصالح مشروع قيام مؤسسات ونظام جنائي دولي دولي دائم، وفي الوقت ذاته تعاظمت التحديات 

من الدوليين، الذي أصبح موضع مساومة بين تحقيقه وتحقيق العدالة الدولية، وبسبب السياسية وتعاظم مفهوم السلم واأل 

قوة سلطان ونفوذ الدول العظمى، واستغاللها ملؤسسات املنظمة الدولية، وتأثيرها هذه املؤسسات على آليات العدالة الدولية، 

لجزئية لبحث األثر السياس ي املباشر وغير املباشر على تأثرت آليات العدالة الجنائية الدولية بهذا النفوذ، لذا سنخصص هذه ا

 آليات العدالة الدولية.

التي تعتبر ميزة نسبية للمحكمة الجنائية الدولية عن بقية اآلليات  –بالرغم من استقاللية النائب العام وطريقة انتخابه السرية 

ة آلية  سياسية مثلما تم في محكمة نورمبيرج حيث تم تعيينه إذ كان النائب العام أو املدعي العام يتم تعييينه بواسط -السابقة

من اآلليات السياسيىة للدول املنتصرة، ويمارس النائب العام سلطته تحت إشراف هذه اآللية، أو من آلية عسكرية كما حث في 

                                                           

ة بحث لدرج –بحث بعنوان فعالية املحكمة الجنائية الدولية في ضوء العالقات القائمة بينها وبين هيئة األمم املتحدة  –. هبهوب فوزية  667

 .00ص  9100-9101-الجزائر  –عنابة  –جامعة باجي مخنار  –املاجستير في إطار مدرسة الدكتوراة 

 م0223ن نظام روما األساس ي( م0. املادة) 668

 ( من نظام روما األساس ي.00. املادة ) 669
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اءا من توجيه التهم إلى محكمة طوكيو حيث تم تعيين النائب العام بواسطة الدوقالس ماك ارثر وتحت إشرافه مباشرة، ابتد

 670املشتبه بهم ومالحقتهم، والتحقيق معهم، و التحري في الوقائع املنسوبة إليهم، إلى إعداد تقارير االتهام و اإلدانة للمحكمة.

ألغلبية ااملدعي العام في املحكمة الجنائية الدولية يشارك في انتخابه باالنتخاب السري جميع الدول األعضاء في املنظمة الدولية وب

املطلقة، وبذات الطريقة يتم انتخاب نوابه، ويكون النائب العام ونوابه من جنسيات مختلفة، وتكون واليتهم لتسع سنوات ما 

 671لم يتقرر وقت اتخابهم مدة أقصر، وال يجوز إعادة انتخابهم.

ها معاونيه، والسلطات الواسعة التي يتمتع ببالرغم من املركز القانوني املستقل، وبالرغم من االستقالل الظاهر للنائب العام و 

حسب النظام االساس ي، إال أن هذه االستقالية الظاهرة تعتريها كثير من املصدات السياسية والقانونية بحيث تجعل حقيقتها 

لي على دو على غير ما بدت عليه. فالحقيقة أن املحكمة ليست في استقالل قانوني حقيقي من املنظمة الدولية ومجلس األمن ال

عض بالدرجة التي يصف بها ب -وهو جهاز سياس ي -وجه الخصوص، فقد ظلت املحكمة مرتبطة ارتباطا وثيقا بمجلس األمن الدولي

كما أن بعض الدول سواء من خالل املنظمة الدولية أو بانفراد، قامت بإجراءات  672الباحثين هذه العالقة بأنها عالقة تبعية،

ا أو اسثناء قواتها من أي والية للمحكمة الجنائية الدولية عليها، للدرجة التي افتقدت فيها املحكمة مختلفة من أجل فرض إرادته

أهم مميزات القضاء العادل وهي املساواة، وأفقدت النظام األساس ي صفة تجريد القاعدة القانونية وعمومها، عليه سنبحث هذه 

س األمن على املحكمة الجنائية الدولية وثانيا: أثر النفوذ السياس ي للواليات الجزئية في أوال: مخصص عن أثر النفوذ السياس ي ملجل

 املتحدة على املحكمة الجنائية الدولية.

 أوال:أثر النفوذ السياس ي ملجلس األمن الدولي على املحكمة الجنائية الدولية.

مة اثناء النقاشات األولية لنظام روما األساس ي ظلت فكرة ايجاد عالقة بين مجلس األمن الدولي واملحكمة الجنائية الدولية قائ

م 0272باعتبار أن املحكمة تحتاج فعليا لدعم ومساندة مجلس األمن الدولي من أجل القيام بمهامها املناطة بها. في لجنة نييورك 

اييدا من قت هذه الفكرة توحيث كانت الواليات املتحدة األمريكية تتبنى فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية تابعة ملجلس األمن وال

لكن معظم الدول املشاركة تبنت رأي معارض لذلك  -روسيا و الصين وبريطانيا-أغلب الدول دائمة العضوية في مجلس األمن 

للمحافظة على استقاللية املحكمة و النأي بها عن النفوذ السياس ي للدول الكبرى الدول دائمة العضوية بمجلس األمن. وكان 

أي الذي تبنته معظم اللجان وتبنته معظم الدول املشاركة، وقد كان هذا الرأي هو ذات الرأي الذي تبنته اللجان التي هذا هو الر 

ساهمت في التحضير ملؤتمر روما باستبعاد أي عالقة للمحكمة بمجلس األمن بهدف إبعاد أي تأثير له على املحكمة وبالتالي ضمان 

 673استقالليتها.

عدا الدول الدائمة -ات يتضح الجهد الجدي الذي كانت تقوم به اللجان القانونية والدول املشاركة من خالل هذه املقدم

بالنأي باملحكمة من أي عالقة بمجلس األمن الدولي حتى ال تكون ضحية لالستغالل السياس ي ولضمان حيادها،  -العضوية

 674جنائية الدولية وفقا ألهداف ومرامي ميثاق روما األساس ي.وتكريس وقتها وجهدها في ممارسة مهمتها األساسية وهي العدالة ال

                                                           

-9103 –الجزائر –جيجل  –جامعة محمد الصديق بن يحيى  -بحث درجة املاجستير  -سلطات املدعي العام في القضاء الدولي  -. بارش حسن  670

 22ص - 9102

الطبعة األولى  -منشورات الحلبي الحقوقية -الجرائم الدولية، املحاكم الدوليةالقانون الجنائي الدولي،أهم  –. د. على عبد القادر القهوجي  671

 291ص –بيروت لبنان  – 9110

جامعة  –بحث لدرجة املاجستير  –فعالية املحكمة الجنائية الدولية في ضوء العالقات القائمة بينها وبين هيئة األمم املتحدة  –. هبهوب فوزية  672

 03ص  -9101،9100 –جزائر ال –عنابة  –باجي مختار 

 013ص –مرجع سبق ذكره  -. هبهوب فوزية 673

 م0223. ديباجة نظام روما األساس ي 674
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/ب( من نظام روما االساس ي فقد اصبح ملجلس األمن صالحيات واسعة في إحالة حاالت للمدعي 02لكن الواقع ووفقا للماادة )

بح للمجلس صالحية وفق ، كما أص675( من النظام قد ارتكبت7العام يبدو فيها أن جريمة من الجرائم املنصوص عليها في املادة)

من نظام روما أوسع يمتنع بموجبها على املحكمة البدء أو املض ي في تحقيق أو مقاضاة ملدة اثني عشر شهرا بناءا على  01املادة 

طلب من مجلس األمن إلى املحكمة بهذا املعنى يتضمنه قرار يصدر من مجلس األمن بموجب الفصل السابع ويجوز للمجلس 

 676لب.تجديد هذا الط

م لحفظ السلم واألمن الدوليين، 0217يتدخل مجلس األمن بهذا الوجه وفق مهامه وصالحياته التي كفلها ميثاق األمم املتحدة 

فهو وحده الذي يحدد ما إذا كانت هنالك حالة تهدد السلم واألمن الدوليين وبالتالي يمنع املحكمة من مباشرة مهامها أو يمنعها 

قيق بحجة أن ذلك يهدد السلم واألمن الدوليين، فاملجلس قد يرى إيقاف مسار العدالة الدولية من أجل من االستمرار في التح

مسار التسويات السياسية والوصول لحفظ السلم واألمن الدوليين، فالسلم واألمن الدوليين غاية بالنسبة ملجلس األمن فإذا 

دولية، وال بحقوق الضحايا، فأوليته دائما تصب في اتجاه الحلول والتبعات توصل إليها بأي وسيلة فال حاجة لها بإقامة العدالة ال

 السياسية أكثر من قضية إقامة العدالة الدولية. 

(Security Council have often prioritized political consequences rather than achieving justice when addressing issue 

at hand)677. 

سنسلط الضوء على األساس القانوني الذي بموجبه نال مجلس األمن هذه الصالحيات واإلشكاالت الناجمة عنها من هذا الواقع 

التي هي صميم  678خاصة إذا استصحبنا اتساع مفهوم مصطلح السلم و األمن الدوليين  وأثر كل ذلك العدالة الجنائية الدولية

ئية ملجلس األمن الذي يمنعها من مباشرة أعمالها إذا قرر ذلك متخذا مهام مجلس األمن وفي ذات الوقت خضوع املحكمة الجنا

 م.0217قرارا مستندا ألحكام الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة 

كانت الواليات املتحدة حريصة كل الحرص على أن تنشأ الجنائية تابعة ملجلس األمن الدولي، وتابعتها في ذلك بعض الدول دائمة 

لس األمن الدولي الصين بريطانيا وروسيا، وأن تمارس املحكمة اختصاصاتها من خالله بحجة أن مجلس هو العضوية في مج

صاحب االختصاص في حفظ السلم واألمن الدوليين مستندة إلى تجربتي املجلس في إنشاء محكمتي يوغسالفيا ورواندا والنجاح 

وبرغم الجهود وحالة الرفض التي بذلتها اللجان القانونية  679ن.الذي صاحب ذلك في تحقيق هدف حفظ السلم  و األمن الدوليي

التحضيرية وشبه اإلجماع الدولي ملنع منح مجلس األمن أي صالحيات أو امتيازات على املحكمة الجنائية الدولية من أجل الحفاظ 

من نظام روما األساس ي  01و 02ين على استقالليتها، لكن الواقع أن املؤتمرين منحوا املجلس صالحيات واسعة من خالل املادت

مما جعل املحظور واقعا فقد أصبحت املحكمة مكبلة بسلطات مجلس األمن عليها رغم أنها قانونيا غير تابعة له، ولذلك سننظر 

                                                           

 /ب من نظام روما  تنص )إذا أحال مجلس األمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، حالة إلى املدعي العام 02. املادة 675

 ه الجرائم قد ارتكبت(يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذ

من نظام روما تنص )اليجوز البدء أو املض ي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام األساس ي ملدة اثنى عشر شهرا بناء على طلب  01. املادة 676

 من مجلس األمن إلى املحكمة بهذا املعنى يتضمنه قرار يصدر عن املجلس بموجب الفصل السابع من 

 ة، ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها.(ميثاق األمم املتحد

677 Cenap cakmak – A brief history  of international criminal law and international criminal court-This Palgrave Macmillan imprint is 

published by Springer NatureThe registered company is Nature America Inc.The registered company address is: 1 New York Plaza, 

New York, NY 10004, U.S.A. p 130 

النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية ، دراسة تحليلية لواقع العدالة  –. د. أحمد مبخوتة د. محمد الصغير مسيكة  د. مرزان مصطفى  678

مجلة العلوم القانونية  –تيسمسيلت  –جامعة أحمد بن يحيى الونشريس ي  –رسة العملية الجنائية بين طموح تحقيق العدالة ومعوقات املما

 12ص  –الجزائر  –واالقتصادية العدد األول السنة الثانية و الستون 

 092ص  9102 -الرضوان للنشر و التوزيع   -القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير  –. د. علي يوسف شكري  679
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من نظام روما  االساس ي على املحكمة  01و 02في األساس ي القانوني الذي لصالحيات مجلس األمن التي منحتها إياه املادتين 

 02الجنائية  ومن ثم سننظر في مدي استغاللية املحكمة الجنائية الدولية في ظل السلطات املمنوحة ملجلس األمن وفق مادتين 

 من نظام روما االساس ي. 01و

 األساس القانوني لصالحيات مجلس األمن على املحكمة الجنائية الدولية:

ا ورواندا بواسطة مجلس األمن يجد القبول واملسوغ القانوني والعملي كان التبرير لألساس القانوني إلنشاء محكمتي يوغسالفي

من وجهة نظر العلماء والباحثين والنافذين في األمم املتحدة، حيث يرون في استناد املجلس على الفصل السابع إلنشاء مثل هذه 

نه،واعتبر األمين اللعام لألمم املتحدة من املحاكم له ما يبرره على الصعيد القانوني، سواء من حيث موضوع القرار أو الهدف م

شأنه أن يكون ذلك تدبيرا من تدابير حفظ السلم واألمن الدوليين واستعادته في أعقاب اإلقرار بوجود تهديد للسلم وانتهاك له، 

 680أو وقوع عمل عدواني.

أن هنالك حالة تدخل ضمن الجرائم  من ميثاق األمم املتحدة يمكن للمجلس أن يقرر  681(22في الواقع أنه من خالل املادة )

/ب من نظام 02( من نظام روما وبالتالي يمكن أن يعمل على تفعيل دور املدعي العام بحسب املادة 7املنصوص عليها في املادة )

دو بروما األساس ي، وهي إحدى الحاالت التي تمارس املحكمة من خاللها اختصاص والتي منحت املجلس الحق في اإلحالة للمدعي ي

فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت، ويكون مجلس األمن عمليا قد أصبح جهازا من األجهزة املخول لها تحريك 

 682الدعوى مع املدعي العام والدول.

لك ذوبرغم هذا التداخل بين سلطات مجلس األمن كجهاز سياس ي واملحكمة الجنائية كجهاز قضائي ورأي العلماء والباحثين في 

يؤيد عدد من الباحثين سلطة مجلس األمن على   683أنه سيؤدي لتسييس املحكمة وبالتالي تسييس العدالة الجنائية الدولية،

املحكمة باعتبار أن املجلس عندما يقوم بذلك فهو يمارس اختصاصه األصيل، لكونه جهاز مكلف بحفظ السلم واألمن الدوليين 

 684قررة في الفصل السابع من امليثاق والتي تكون معرفة للدول واألفراد بالتبعية. وبذلك يتخذ اإلجراءات الردعية امل

/ب من نظام روما األساس ي هو وظيفة ايجابية إزاء عمل 02من قائل أيضا أن ما يملكه مجلس األمن من صالحيات وفق املادة 

مه تهما النأي باملجتمع الدولي عن كل ما يهدد سلاملحكمة الجنائية ويمثل تجسيدا للتعاون والتنسيق الفعالين بين جهازين غاي

وحجة هذا الفريق من العلماء و الباحثين أن مجرد اإلحالة ال يلزم املحكمة في البدء في 685وأمنه وتحقيق مبادئ العالة الجنائية.

عدم بشأنها أو اتخاذ قرار باالجراءات، وللمحكمة سلطة تقديرية في قبول الحالة املحالة  أو رفضها، ولها الحرية في فتح تحقيق 

 686( من نظام روما.72مباشرة أي تحقيق متى توافرت الشروط املنصوص عليها في املادة  )

                                                           

االختالالت البنيوية لنظام العدالة الجنائية الدولية، دراسة نحليلية لفعالية التصدي للجرائم الدولية بين املتغيرات  –حمد . د. مبخونة أ 680

 يونيو  90العدد  -األكاديمية للدراسات االجتماعية االنسانية –تسيمسيلت  –الدولية ومتطلبات حفظ السلم واألمن الدوليين 

 32ص  -9102

ًً من أعمال تنص) يقرر مجلس األمن ما إذا كان وقع تهديد للسلم وإخالل به  0217من ميثاق األمم املتحدة  22. املادة 681  أو كان ما وقع عمالً

 ألحكام املادتين 
ً
لحفظ السلم واألمن الدولي أو إعادته إلى  19و 10العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا

 (نصابه

مجلة جيل  –جامعة مولود معمري  -سلطة مجلس األمن في إحالة الجرائم الدولية إلى املحكمة الجنائية الدولية  –. د. زياد محمد أنيس  682

 000ص  23حقوق االنسان عدد 

 211. د. على عبد القادر القهوجي مرجع سبق ذكره ص  683

 003ص  -مرجع سبق ذكره  -نقال عن هبهوب فوزية 22. سكاكني باية ص  684

 22ص -مرجع سبق ذكره -االختالالت البنيوية لنظام العدالة الجنائية الدولية –. د. مبخوتة أحمد  685

 ( تحتويان على نفاصيل دقيقة تمنع اختصاص املحكمة أو توقف اجراءاتها  بسببها.02( من نظام روما واملادة )72. املادة ) 686
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لكن في الواقع عندما يحيل مجلس األمن دولة عضو أو غير عضو في ميثاق روما البد أن يكون على علم أن املحكمة لن تمتنع عن 

طرق القانونية التي تمهد لقبولها بواسطة املحكمة إذا استبعدنا أي نفوذ أو أثر سياس ي مباشرتها التحقيق وذلك لسلوك املجلس ال

( هذه الحرية الواسعة للمدعي العام للمحكمة، و التي كانت تتخوف منها 72مباشر لدول املجلس على املحكمة. ما منحته املادة )

لسلطة املمنوحة للمدعي العام يمكن أن يتم أساءة استغاللها بعض الدول وتوقفت عندها أثناء املؤتمر الدبلوماس ي إذ أن هذه ا

 سياسيا أيضا.

(Therefore, the underlying fear concerning the role of the Prosecutor is that this role is very likely to be politicized, 

even though the Office of the Prosecutor is one of the “judicial” organs of the Court described in Article 34 of the 

Statute) .687  

وقد عبرت الوفود وبخاصة وفد الصين عن تخوفه من هذه الصالحية التي يرى أنها في الواقع تمس السيادة الوطنية، كما قام 

 688( من النظام.72وجب املادة)عدد من األكاديميين بنقد هذه السلطة التقديرية الواسعة التي تم منحها للمدعي العام بم

هذه السلطة التقديرية للمدعي العام التي يشير إليها أصحاب هذا الرأي من أنها تضبط مسألة اإلحالة من مجلس األمن، في 

وز ج( من النظام نفسه والتي تبتدر باملنع وهي قاعدة آمرة ال يجوز االتفاق على ما يخالفها)ال ي01الواقع تم تحجيمها عبر املادة )

البدء أو املض ي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام األساس ي ملدة اثني عشر شهرا بناء على طلب مجلس األمن إلى املحكمة 

بهذا املعنى يتضمنه قرار يصدر عن املجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب 

 689بالشروط ذاتها(.

( من النظام األساس ي أصبحت مهدرة 72املادة نجد أن الصالحيات الواسعة التي منحت للمدعي العام بموجب املادة) بالنظر لهذه

( من ذات النظام، ومعلوم أن مجلس األمن جهاز السياس ي 01بواسطة الصالحيات التي منحت مجلس األمن بموجب املادة )

 ويسيطر عليه النفوذ السياس ي للدول.

الرأي إلى التبرير بأن املجلس سيكون محصنامن االستغالل السياس ي ذلك من أن املجلس مقيد بشرطين  يمض ي أصحاب هذا

ملمارسة هذا االختصاص أساسيين خشية أن تتنازه األهواء السياسية، الشرط األول هو التزام املجلس بأن الجرائم التي يمارس 

م، 0223( من نظام روما األساس ي 7ملنصوص عليها في املادة)اختصاصه من خالله يجب أن تكون مدرجة من ضمن الجرائم ا

وبالتالي ال يستطيع املجلس أن يتجاوزها لغيرها وهي جرائم الحرب، جرائم اإلبادة الجماعية، الجرائم ضد اإلنسانية وجريمة 

 العدوان.

قد يكون هذا مبرر معقول لكن، كأن أصحاب هذا الرأي يريدون أن يقولوا أن هذه جرائم جنائية محضة ال يمكن تسييسها، 

لكن قد فات عليهم أنها برغم أنها جنائية محضة يمكن استغاللها سياسيا، ويستطيع املجلس أن يدين دولة ويحيلها للمدعي 

العام ويمتنع أن عن إدانة دولة أخرى ألنها تجد حظوة عند إحدى دول الفيتو مثل إسرائيل مثال فال يمكن إدانتها مادام أن لها 

صير من دول الفيتو، وبالتالي اليمكن إحالتها، ولو نوى املدعي العام مجرد نية إجراء تحقيق في الجرائم التي ترتكبها فإن أمريكا ن

يمكن أن تفرض على املحكمة عقوبات وليس العكس، ناهيك أن ينوي أو يشرع املدعي العام في تحقيق يكون الهدف فيه إحدى 

 690دول الفيتو نفسها.

                                                           

687 . Cnap Cakmak- A brief history of international criminal court – ipid-p214  

688 . ibid- p.  214 

 من نظام روما األساس ي. 01. املادة  689

ا ه. فرضت الواليات املتحدة عقوبات على مسؤولين كبار باملحكمة الجنائية الدولية  بسبب بعض الجرائم الدولية التي من املحتمل قد ارتكبت 690

 الواليات املتحدة بافغانستان.
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التي  0212اليات املتحدة في الواقع تعارض نظام اإلحالة هذا وترى حيث ترى فيه تناقض مع قانون املعاهدات لسنة كانت الو 

منه على أن املعاهدة ال تلزم إال أطرافها وهو ما يعرف باألثر النسبي للمعاهدات فكان اقتراح الواليات املتحدة  91تقض ي املادة 

 691لنظام األساس ي.أخذ رأي الدول التي ليست طرف في ا

أمريكا كانت تعترض على نظام اإلحالة ألنها ليست طرف في نظام روما وال تريد أن تكون هي أو أي دولة من الدول الصديقة 

بالنسبة لها عرضة لإلتهام أو التحقيق من جانب املحكمة  لكن بعد أن أجيز النظام استغلت الواليات املتحدة ذات املادة ضد 

النسبة لها وغير عضوة مثل السودان فتمت إحالة الرئيس السوداني وعدد من السياسيين و العسكريين دول غير صديقة ب

 السودانيين للمحكمة الجنائية الدولية.

ولذلك يرى فريق آخر من علماء القانون الدولي أن العالقة بين مجلس األمن الدولي واملحكمة الجنائية الدولية في الواقع هي  

/ب في الواقع تعطي الحق للقوة السياسية الدولية عبر مجلس األمن صالحية استغالل 02 عالقة ندية إذ أن املادة عالقة تبعية ال 

 املحكمة وحملها للنظر في أي موضوع بما يمثل مصالح هذه الدول.

ايجابية نظرا للمتغيرات /ب ال يمكن وصفه باإلطالق أنه وظيفة 02والقول أن بأن ما يملكه مجلس األمن من صالحية وفق املمادة 

السياسية الدولية، وتأثر الدول صاحبة النفوذ داخل مجلس األمن بهذه املتغيرات املتغيرات، وبال شك أن كل ذلك سيلقي بظالله 

 على املحكمة الجنائية الدولية، وعلى العدالة الجنائية الدولية بشكل عام. 

إن اضطالع املجلس بهذه السلطة قد  (/ب  للمجلس فيقول:02منحتها املادة يعبر الدكتور أحمد مبخوتة عن سلطة اإلحالة التي 

يكون من شأنه خضوع املجلس العتبارات سياسية، وهيمنة وسيطرة الدول الكبرى دائمة العضوية باستخدام حق الفيتو ضد 

رض سلطة اإلحالة إال ضد الدول كل ما يتعارض مع مصالحها ومصالح الدولة املوالية لها، فيظل بالتالي مجلس األمن ال يستع

 692الضعيفة(.

أما الشرط الثاني فهو اتباع اجراءات التصويت الصحيحة داخل املجلس ومعلوم أن املسائل االجرائية كإجراء اإلحالة فقط 

 يتطلب تسعة من أصل خمسة عشر صوت دون اشتراط الدول دائمة العضوية للتصويت باملوافقة.

يصدر قرار املجلس وفق الفصل السابع من امليثاق ليتحقق األصل واألساس القانوني الذي يرتكز إليه أما الشرط الثالث البد أن 

 من امليثاق لحفظ السلم واألمن الدوليين أو إعادته إلى نصابه. 22املجلس إلصدار مثل هذا القرار  وفق املادة 

األهواء السياسية، هي في الواقع ال تقوى أمام النقد ، في الواقع ما ذكر من شروط باعتبارها أسباب لتحصين مجلس األمن من 

فاملجلس ال يعمل على اإلحالة إال بعد أن يقرر أن جريمة يبدو أنها وقعت، وال يقرر ذلك بموافقة جميع دول الفيتو ألنها مسألة 

 و بوقوع الجريمة. موضوعية وليست إجرائية، وبالتالي فإن الخطوة االساسية  في اإلحالة رهينة بتصويت دول الفيت

إن عنصر النفوذ السياس ي هو املحور الذي يدير به مجلس األمن مسألة اإلحالة فاملجلس يخضع بشكل مطلق للدول دائمة 

العضوية فإذا توافقت مصالحها اتخذت القرار الذي يخدم مصالحها، وإذا تعرض املجلس لضغوط سياسية داخلية أو خارجية 

 نظر عن املآل الذي آال إليه العدالة الدولية.استجاب لتلك الضغوط بعض ال

( للمحكمة الجنائية متأثرا بالضغوطات السياسية من دول 0722اتخذ مجلس األمن قرارا بإحالة الوضع في السودان وفق القرار )

بار أن روما وباعتبعينها ومن منظمات دولية فاتخذ قراره الذي ناهضته حكومة السودان باعتبار أن السودان ليس طرفا في نظام 

 م وطالبت مجلس األمن بإعادة النظر في القرار.0212القرار بذلك يخالف اتفاقية فينا لقانون املعاهدات لسنة 

                                                           

 9109 -9100 –الجزائر   –جامعة وهران  –رسالة دكتوراة مجازة بعنوان عالقة مجلس األمن باملحكمة الجنائية الدولية  –ي عبد القادر . يوب 691

 072ص 

 مسار  تحقيق العدالة  الجنائية الدولية بين الواقع و املأمول ) دراسة تحليلية  على ضوء النظام األساس ي للمحكمة –. د. احمد مبخوتة  692

 013ص  -م9103العدد الثاني عشر نوفمبر  –مجلة العلوم السياسية والقانون  -الجنائية الدولية(
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بالرغم من هذا القرار الذي يدعو في متنه حكومة السودان وأطراف الصراع األخرى في دارفور التعاون الكامل مع املحكمة لم 

ولم يتمكن مجلس األمن من اتخاذ التدابير الالزمة لحمل حكومة السودان لالستجابة إليه وذلك  تستجب إليه حكومة السودان،

نظرا للضغط السياس ي الكبير الذي االتحاد األفريقي وهدد باالنسحاب من عضوية النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية 

 وفي حالة تنفيذ أمر بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير.

هكذا تبدو اإلحالة كأثر للنفوذ السياس ي بال اثر إذا واجعت نفوذ سياس ي آخر أقوى تاثيرا، عندما يواجه قرار املدعي العام املستند 

على اإلحالة بنفوذ سياس ي أكبر وأكثر تأثيرا مثل تهديد اإلتحاد األفريقي من عضوية املحكمة الجنائية في حال تنفيذ القبض على 

 . 693ير، والدعم الكبير الذي وجده موقف االتحاد األفريقي من بعض الدول واملنظمات الدولية األخرى الرئيس عمر البش

لذا كانت معظم الدول ال تؤيد إعطاء مجلس األمن هذه الصالحية أثناء أعمال اللجان التحضيرية عدا الواليات املتحدة ألنها 

الجنائية من خالل مجلس األمن الدولي كما هو شأنها في فرض كانت ترمي من وراء ذلك أن تفرض سيطرتها  على املحكمة 

 694سيطرتها على جميع املؤسسات الدولية.

 سلطة مجلس األمن في تعليق التحقيق أو املقاضاة:

من نظام روما فهي تعطي مجلس األمن ومن ورائه القوى  01/ب يمكن أن يقال أن يقال عن اللمادة 02ما قيل بشأن املادة 

دولية سلطة قد ترقى في قوتها إلى مصاف قوة ممارسة الفيتو حيث تنص) ال يجوز البدء أو املض ي في تحقيق أو السياسية ال

مقاضاة بموجب هذا النظام األساس ي ملدة اثني عشر شهرا بناءا على طلب من مجلس األمن إلى املحكمة بهذا املعنى يتضمنه قرار 

 695األمم املتحدة ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها(. يصدر عن املجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق

يقول الدكتور علي عبد القادر القهوجي في تعليقه على نص هذه املادة:) ويعطي هذا النص مجلس األمن سلطة خطيرة يعطل 

 696بمقتضاها نشاط املحكمة الدولية الجنائية، بل قد يترتب عليها الغاء دور تلك املحكمة(.

من نظام روما األساس ي صالحية ملجلس األمن بموجبها تخوله أن يمنع املحكمة البدء  أو املض ي في تحقيق أو  01املادة  منحت

مقاضاة ملدة اثني عشر شهرا بناء على طلب مجلس األمن بهذا املعنى يتضمنه قرار يصدر من املجلس بموجب الفصل السابع من 

  697دة للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها.ميثاق األمم املتحدة ، وتخول هذه املا

بحسب هذه املادة املجلس مخول بأن يمنع البدء في التحقيق أي أن املحكمة ال يجوز لها ابتداءا النظر في القضية بغض النظر 

ا األساس ي أم ال، ( من نظام روم7عما كانت الدولة املتهمة بخرق القانون قد ارتكبت إحدى الجرائم املنصوص عليها في املادة )

فاملجلس لتقديراته املتصلة بحفظ السلم و األمن الدوليين يمنع املحكمة من البدء في هذا التحقيق، بل ومن حقه ايقاف 

 التحقيق إذا كان قد تم السير فيه مسبقا وذلك ملدة اثني عشرة شهرا قابلة للتجديد.

ة قبلت باختصاص املحكمة ومن ثم يحول املجلس دون التحقيق وتكمن خطورة هذا الوضع إذا افترضنا أن دولة طرف أو دول

بل ويمكن ألي دولة من األعضاء الدائمين استخدام حق الفيتو، فيمنع املحكمة من  698والفصل في جرائم وقعت في إقليمها.

 مباشرتها التحقيق أو وقف السير فيها.

                                                           

 – 9113 –شارع عبد الخالق ثروت القاهرة  29 –دار النهضة العربية  –عالقة مجلس األمن باملحكمة الجنائية الدولية  -د. محمد سامح عمرو  693

دة كل من روسيا ، اندونيسيا، جامعة الدول العربية، منظمة املؤتمر اإلسالمي، حركة عدم االنحياز وقد وجد موقف االتحاد االفريقي مسان 20ص 

 بشأن ضمان عدم تعريض عملية السالم الجارية في دارفور للخطر.

 01ص -9100،9109 -جاممعة الجزائر –رسالة ماجستير  –عالقة مجلس األمن باملحمة الجنائية الدولية  –. دلع الجوهر  694

 من نظام روما االساس ي. 01. املادة  695

 211. د. علي عبد القادر القهوجي مرجع سبق ذكره، ص  696

 من نظام روما األساس ي. 01. املادة  697

 وما بعدها. 911ص  -مرجع سبق ذكره –.د. على عبد القادر القهوجي  698

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


             

231 

  ISSN:2509-0291  2022 يونيو/يوليوز  40 اإلصدار
 

 املغرب – تسطا –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

(The United States also tried to wield its power in position within the UN Security Council to block the ICC 

jurisdiction. Pursuant to Article 16 of the Statute, the Security Council, obviously under the leadership and influence 

of the United States, has twice passed a resolution blocking the ICC’s involvement in the situations relating to the US 

personnel)699 

مرتين عبر املجلس ملنع املحكمة من مباشرة التحقيق في مواجهة أفراد يتبعون لها. كما  01استخدمت الواليات املتحدة املادة  

( بناءا على الفصل السابع حيث يمنح هذا القرار حصانة للجنود األمريكيين املشاركين 0199استخدمتها أيضا لتمرير القرار رقم )

ذا القرار الذي مررته الواليات املتحدة بضغوط على املجلس، يمنح قوات كل الدول حصانة من في عمليات حفظ السالم، ه

 مالحقة املحكمة الجنائية حتى وإن لم تكن طرفا في نظام روما أسوة بالواليات املتحدة األمريكية.

بأنه في حال عدم اتخاذه ستستخدم اتخاذ هذا القرار بالرغم من املساومة والضغط الذي واجهه املجلس من الواليات املتحدة 

يعني ببساطة منح هذه القوات حق لإلفالت  700الواليات املتحدة الفيتو ملنع تجديد بعثة السالم في البوسنة والهرسك حينها.

، الصادر في 0132من العقاب، وقد كان تبعات ذلك ارتكاب جرائم حرب حيث تم تجديده ملدة اثني عشر شهًرا بموجب القرار 

للقوات األمريكية وهي تس يء  بعد ظهور صور  9111. لكن مجلس األمن رفض تجديد اإلعفاء مرة أخرى عام 9112ونيو ي 09

 ، وسحبت الواليات املتحدة طلبها.معاملة السجناء العراقيين في أبو غريب

الذي استخدم فيه نفوذ دولة كبرى داخل املجلس التخاذه فيه إجهاض كبير ملفهوم العدالة الجنائية الدولية، وتكبيل  هذا القرار 

كامل للمحكمة من ممارسة اختصاصها، وتناقض واضح مع نظام الروما الذي اليعتد بالصفة الرسمية ملن يرتكبون الجرائم 

 701الدولية وال بتقادمها.

( 0722/9117جاه الذي يدعم اإلفالت من العقاب لقوات حفظ السالم فقد صدر قرار مجلس األمن رقم )واتساقا مع هذا االت

بخصوص السودان فاستثنى في الفقرة السادسة منه الدولة املساهمة من خارج السودان وليست طرفا في نظام روما للوالية 

عن واليتها الحصرية تنازال واضحا(، من الواضح أن املجلس  الحصرية،لتلك الدول املساهمة ما لم تتنازل تلك الدول املساهمة

بهذا القرار ال يرتكز ملبرر قانوني، انما يقرر حصانة واقعية ملصلحة  قوات الدول العظمى، وتحكم في اختصاص املحكمة الجنائية 

عصب العدالة الدولية في  وبالضرورة هذه انتقائية واضحة مست702الدولية لصالح الدول الدول الكبرى ضد الدول الضعيفة.

مقتل،  وتمس مصداقية األمم املتحدة، فهذا القرار يخالف مبدأ عاملية االختصاص الذي يخول للمحاكم الوطنية ألي دولة من 

أو 0212أن تعاقب أي شخص ينتمي لدولة أخرى طاملا ارتكبت جريمة من الجرائم الدولية حسب اتفاقيات جنيف األربعة لعام 

  703لدولية ملنع التعذيب.االتفاقية ا

من نظام روما األساس ي فهي لم تحدد إطارا زمنيا، كما هو  01( نص املادة 0722/9117وقد خالفت هذه الفقرة من  القرار )

منصوص في املادة اثني عشر شهرا قابلة للتجديد، بل تركت الباب مفتوحا لحصانة دائمة ما دامت هذه القوات بموجب هذا 

ض، فال تستطيع املحكمة الجنائية من مالحقتهم وال تستطيع الدولة التي تقع فيها هذه الجرائم من مالحقتهم، فقد القرار على األر 

                                                           

699 .Cenap Cakmak- Ibid-p259 

700."Dispute over war crimes court settled" ،  9191أكتوبر  17في  األصل ، مؤرشف من9119يوليو  13، بي بي س ي نيوز.  

 

 .من نظام روما )يطبق هذا النظام األساس ي على جميع األشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية 92و 92. املادتين  701

برملان أو ممثال منتخبا أو موظفا حكوميا، ال  لرسمية للشخص، سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو وبوجه خاص، فإن الصفة ا

 تعفيه بأي حال من األحوال من املسئولية الجنائية بموجب هذا النظام األساس ي، كما أنها ال تشكل، في حد ذاتها، سببا لتخفيف العقوبة(

 21ص  –مرجع سبق ذكره  –ختالالت البنيوية لنظام العدالة الجائية الدولية اال  –. د. مبخونة أحمد  702

 019ص  –مرجع سبق ذكره  -عالقة مجلس األمن باملحكمة الجنائية –دلع جوهر   703.
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نزع  مجلس األمن أختصاص املحكمة الجنائية إستنادا للفصل السابع، ومارس ممارسة ليس لها سند فقانوني بنزع االختصاص 

اقبهم بموجب هذا القرار إال إذا تنازلت دول مرتكبي الجرائم  صراحة عن اختصاصها العالمي لدولة تقع فيها جريمة، والتملك ان تع

 الوطني.

وبذلك تخضع املحكمة الجنائية خضوعا كامال ملزاجية مجلس األمن الدولي ومعاييره املزدوجة التي تديرها الدول دائمة العضوية، 

 وسلطتها باستخدام الفيتو.

( من نظام روما ببساطة يعني الحصانة التامة والدائمة من مالحقة املحكمة 01املادة ) إن استخدام هذه السلطة واستخدام

 ( من نظام روما األساس ي.7الجنائية الدولية للدول الدائمة العضوية عن أي جريمة من الجرائم املنصوص عليها في املادة )

، فمنهم من اعتبرها فيها ميزة إيجابية إذ أنها تضع حد ( من نظام روما األساس ي01مع ذلك فإن هنالك رؤى متباينة حول املادة)

للشكاوي التي ترفع للمحكمة الجنائية فتفسد العالقات الودية القائمة بين الدول، وأن هدف املحكمة هو تحقيق العدالة بين 

ظمة الدولية، والواجب الدول فإذا تعارضت مع حفظ السلم واألمن الدوليين كان األولى حفظهم،ا ألن ذلك هو أحد أهداف املن

 الرئيس ي ملجلس األمن الدولي.

/ج( 72/9فالهدف السياس ي أكبر وله أولوية التحقيق عن هدف إقامة العدالة الجنائية، ويمكن استقراء ذلك من خالل نص املادة)

مراعاة جميع الظروف  ألنه بعد -ج –التي تنص )إذا تبين للمدعي العام بناءا على التحقيق أنه ال يوجد أساس كاف للمقاضاة 

بما فيها مدى خطورة الجريمة ومصالح املجني عليهم وسن واعتالل الشخص املنسوب إليه الجريمة املدعاة أن املقاضاة لن تخدم 

( أو مجلس األمن في الحاالت 01مصالح العدالة وجب عليه ان يبلغ دائرة ما قبل املحاكمة والدولة املقدمة لإلحالة بموجب املادة)

بالنتيجة التي انتهى إليها واألسباب التي ترتبت عليها هذه النتيجة(، وبلغة أخرى أن  02ي تندرج في إطار الفقرة ب من املادة الت

وليس مسألة قانونية صرفة، وهذا مداره هذه السلطة الواسعة التي منحت  704النائب العام سينظر لألمر من منظور سياس ي،

( من النظام، إذ أن املجلس ال يستطيع 01جاوز السلطات التي منحت ملجلس األمن بموجب املادة )للمدعي العام، التي في الواقع تت

اتخاذ قراره بعدم البدء في اإلجراء أو الوقف إال بموجب الفصل السابع أما املدعي العام فإن قراره ال يستدعي هذا اإلجراء وكل 

 عليه فقط أن يخطر دائرة ما قبل املحاكمة بذلك.ما عليه أن يقدر أن التحقيق ال يخدم مصالح العدالة و 

(من النظام، إذ أنه 01مما ال شك فيه أن هذه السلطة الواسعة أدعى لالستغالل السياس ي أكثر من مما يمكن أن تستغله املادة )

الل نع من االستغيمكن تصور أن تعترض إحدى دول الفيتو ضد دولة أخرى ملنع اتخاذ قرار وبالتالي يصبح تدافع هذه الدول ما

السياس ي بسبب تضارب املصالح بينها، ومثال ذلك أن الجامعة العربية واالتحاد األفريقي طلبت من مجلس األن باتخاذ قرار 

( بوقف إجراءات املالحقة بحق الرئيس السوداني عمر البشير لكن فرنسا عارضت هذا الطلب وساندتها في 01بموجب املادة )

أما فيما يتعلق  705األمريكية حيث صرح مندوباهما أن الوقت لم يحن بعد لصدور مثل هذا القرار. ذلك الواليات املتحدة

 بسلطة املدعي العام فمن املتصور أن يتم استغاللها بصورة ناعمة من إحدى الدول بغير أن تنتبه الدول األخرى لهذا االستغالل.

قالل القضاء الذي يعد الضمانة الرئيسية للعدالة الجنائية الدولية انتقادات واسعة، ذلك بأنها مست است 01لقد وجهت للمادة 

وهو أحد املبادئ القانونية الراسخة في هذا الشأن، كما تتناقض هذه املادة واألسس التي قامت عليها املحكمة الجنائية الدولية 

(  من امليثاق الدولي 01ألساس ي ومن قبل املادة )( من نظام روما ا11( واملادة )1واالستقالل القانوني الذي منحتها إياه املادة )

 ( من اإلعالن العلمي لحقوق اإلنسان.01واملادة ) 0211لحقوق اإلنسان 

( من املحكمة جهازا تابعا ملجلس األمن الدولي تأتمر بأمره وتنتهي بنهيه، التبتدئ التحقيق واملقاضاة بموافقته 01لقد جعلت املادة )

س ذلك. أصبحت املحكمة بموجب هذه املادة  في يد مجلس األمن أكثر من محكمة العدل الدولية التي تتبع وتوقفه إذا أراد املجل

                                                           

ص  -9100،9109 – الجزائر –جامعة وهران  –عالقة مجلس األمن باملحكمة الجنائية الدولية  –رسالة دكتوراة بعنوان  –. يوبي عبد القادر   704

011. 

 022ص  -مرجع سبق ذكره  –رسالة دكتوراة  –. يوبي عبد القادر  705
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قانونا لألمم املتحدة، حيث ال يستطيع مجلس األمن منع محكمة العدل الدولية من التصدي لنزاع مطروح عليها حتى ولو كانت 

كل استقالية كان ذلك في تصريح للمحكمة بخصوص نزاع متعلق بنشاطات املسألة مطروحة على املجلس للنظر فيها، وأنها تعمل ب

في حين يستطيع مجلس األمن أن يمنع املحكمة الجنائية الدولية من أن تبتدئ 0231.706عسكرية وشبه عسكرية في نيكاراغوا 

ن املحكمة مستقلة قانونا بالرغم أ 707أي إجراء في املحاكمة، بل يستطيع أن يوقف استمرارها إذا كانت قد شرعت فعال فيها

عن منظمة األمم املتحدة، وفي ذلك مفارقة قانونية وعملية ال مبرر لها إال النفوذ السياس ي الطاغي للدول الكبرى، التي أرادت أن 

تجعل املحكمة تحت سلطان املجلس وبالتالي تحت سلطانها السياس ي، وقد وصف بعض علماء القانون هذه املادة التي تقرر 

 708س هذه الصالحية )بالدور السلبي ملجلس األمن(.للمجل

 مجلس األمن وجريمة العدوان: 

أخذ تعريف جريمة العدوان حيز من الوقت في أتون آليات األمم املتحدة ولم تحظ بتعريف دقيق يمكن آليات العدالة الدولية 

 بمباشرة التحقيقات واملقاضاة وممارسة االختصاص املتعلقة بها.

( من نظام روما األساس ي إنما تعداه بأن 01/ب( و املادة )02األمن بتدخله في شأن املحكمة الجنائية عبر املادة ) لم يكتف مجلس

( من النظام ما إذا كانت 7جعل لنفسه الحق أن يكون فيصال، فهو وحده من يقررفي إحدى الجرائم املنصوص عليها في املادة)

 تستطيع املحكمة من بعد ذلك ممارسة اختصاصها املوضوعي.قد وقعت أم ال وهي جريمة العدوان ومن ثم 

رفضت لجنة حقوق اإلنسان تحديد تعريف دقيق لجريمة العدوان، علما بأن هذا املصطلح استخدم في عهد عصبة األمم 

لى ذلك الوقت لم م لكن وإ0207املتحدة إذ ورد في املعاهدة السرية للتحاف الدفاعي املبرمة بين بريطانيا وفرنسا و النمسا سنة 

 709يكن للمصطلح داللة قانونية محددة.

لم تتفق الدول على تعريف جريمة العدوان ألسباب منها ما هو أيدولوجي ومنها ما يتصل بمصالحها أو مصالح الدول الحليفة لها 

جلترا تريدان أن يبقى ولذلك قادت بعض الدول اتجاه معارض لتعريف جريمة العدوان، وكانت الواليات املتحدة األمريكية وإن

تعريف جريمة العدوان حكرا ملجلس األمن، فهو من يحق له تعريف جريمة العدوان ومن ثم يحق للقضاء الدولي تعريفه عند 

وجوده، ويتركز الخالف حول النظامين النظام الالتيني واألنجلوسكسوني حيث يقوم األول على نظام مكتوب بينما يقوم النظام 

 710م عرفي، ومع عدم وجود محكمة جنائية في ذلك الوقت فلم يكن هنالك جدوى من البحث في املوضوع.الثاني على نظا

( مع غموض تعريفها 7لم يكن بوسع محكمة الجنايات الدولية ممارسة اختصاصها على هذه الجريمة املنصوص عليها في املادة )

 711اصها على هذه الجريمة بعد اعتماد تعريفها.( أن تمارس املحكمة اختص7من املادة ) -9-وقد اشترطت الفقرة 

م حيث أقر املؤتمر االستعراض ي في العاصمة اليوغندية 9101استمرت حالة الغموض تكتنف تعريف هذه الجريمة إلى العام 

شروطا و  كمباال قرارا بتوافق اآلراء، وبموجبه تم إدخال تعديل على النظام األساس ي للمحكمة الجنائية يتضمن تعريفا للعدوان

( مكرر ضمن نظام روما ليكون 3بموجبها تتمكن املحكمة من خاللها ممارسة اختصاصها املوضوعي. ومن ثم تم إدراج املادة )

 من التحكم في العمل السياس ي « جريمة العدوان»األساس ي، تعني  النظام النص )ألغراض هذا
ً

نه فعال
 
قيام شخص ما له وضع يمِك

                                                           

 .012ص  -. يوبي عبد القادر 706

 من نظام روما األساس ي. 01. املادة  707

 21ص  –مرجع سبق ذكره  -. د محمد سامح عمرو  708

 -أم البواقي -جامعة العربي بن مهيدي –قانون األساس ي لروما رسالة ماجستير بعوان جريمة العدوان في ضوء التعديل ال -. شعباني هشام 709

 00ص – 9109،9102 –الجزائر 

 91و92ص  –مرجع سبق ذكره  –.د. على عبد القادر القهوجي  710

 للمادتين  7/9املادة   711
ً
لعدوان يعرف جريمة ا 092و  090)تمارس املحكمة االختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقا

 مع األحكام ذات الصلة م
ً
 نويضع الشروط التي بموجبها تمارس املحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة9 ويجب أن يكون هذا الحكم متسقا

 ميثاق األمم املتحدة(
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توجيه هذا العمل بتخطيط أو إعداد أو بدء أو تنفيذ عمل عدواني يشكل بحكم طابعه وخطورته أو العسكري للدولة أو من 

ا واضًحا مليثاق األمم املتحدة(
ً
 .712 ونطاقه انتهاك

( مكرر من النظام ال نكاد نجد اختالفا كثيرا مما قاله فقهاء القانون الدولي  السابقون، فقد 3من خالل التعريف الوارد في املادة)

تعريفه بأنه الفعل الذي تلجأ بمقتضاه دولة إلى استخدام قواتها املسلحة ضد دولة أخرى ويعد خروجا على قواعد القانون تم 

وكانت هذا التعريف ضمن الخيارات التي جاء بها مشروع النظام األساس ي ) الخيار الثاني( الذي تقدمت به 713الدولي العام،

ا يوحي أن الرغبة السياسية للدول للدول ذات النفوذ السياس ي املؤثر وبخاصة الواليات ،مم0223اللجنة التحضيرية ملؤتمر روما 

 714املتحدة وبريطانيا وإسرائيل هي التي كانت خلف اإليحاء بغموض التعريف.

لجنائية أن املحكمة ا 9101غاية األمر أنه وبعد هذا التعريف لجريمة العدوان الذي خرج به املؤتمر االستعراض ي األول بكمباال

لم تخرج من عباءة مجلس األمن من أجل ممارسة اختصاصها على هذه الجريمة، إذ أن الجهة املخولة بتقرير جريمة العدوان 

م، وال تستطيع املحكمة البدء في تحقيق 0217( من ميثاق األمم املتحدة 22،10،19هي مجلس األمن وحده، وذلك حسب املواد )

مجلس األمن الدولي بأن يقرر أن ما وقع يمثل جريمة عدوان، وللمجلس إيقاف السير في أي تحقيق  في هذه الجريمة إال بعد تقرير 

( من نظام روما األساس ي 01أومقاضاة أو حتى منع البدء في التحقيق أو املقاضاة إذا رأى ذلك، بحسب نص ومتطلبات املادة  )

ة تماما بإرادة مجلس األمن والذي هو مؤسسة سياسية تتجاذبه مستندا للفصل السابع من امليثاق. أي أن املحكمة تصبح مكبل

 أهواء السياسة ومصالح الدول الكبرى.

عليه تصبح العدالة الجنائية عرضة لالنتقائية في ظل تغليب االعتبارات السياسية في املقام األول، وتضارب املصالح داخل 

مجلس األمن من إدانة دولة روسيا وتقرير وقوع جريمة عدوان على ومن خالل التجارب املاثلة لم يتمكن 715مجلس األمن الدولي.

أكرانيا، ألن روسيا والدول الصديقة لها باملجلس ستستخدم حق الفيتو، وبالتالي ال مجال لتقرير أن ما وقع هو جريمة عدوان 

نفوذ السياس ي على حساب إذ ال تستطيع املحكمة القيام بذلك من غير أن يقرر مجلس األمن ذلك، وبذلك تتجسد صورة ال

 العدالة في أظهر معانيه. 

ال ينعقد االختصاص للمحكمة في جريمة العدوان إال في حالتين هما اإلحالة من مجلس األمن أو اإلحالة من الدول )املبادرة 

رسة اختصاصها، املادة ( التي احتوت تعريف جريمة العدوان والتي بموجبها تم السماح للمحكمة مما3الذاتية(، وقد لحق باملادة )

( مكرر والتي احتوت على شروط عديدة تكاد تغل يد املحكمة تماما عن ممارسة اختصاصها تجاه هذه الجريمة، من ذلك 07)

أن املحكمة ال تمارس اختصاصها إال بعد مض ي خمس سنوات على األقل من تاريخ التصديق على التعديالت، والتمارس املحكمة 

تتخذه أغلبية الدول األطراف تساوي األغلبية املطلوبة العتماد التعديالت، وال تمارس املحكمة اختصاصها  اختصاصها إال بقرار 

إال على دولة قد أعلنت سابقا أنها ال تقبل االختصاص عن طريق إيداع إعالن لدى املسجل، كما أنها ال تختص بالدول غير 

 األطراف وال بمواطني تلك الدول.

                                                           

 مكرر من نظام روما األساس ي. 3. املادة  712

 99ص  -مرجع سبق ذكره -. د. على عبد القادر القهوجي 713

 –مجلة أبحاث قانونية وسياسية  –مفهوم جريمة العدوان في ظل تطور نظام روما األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية  –لسياب . حكيم ا 714

 992ص  – 912دسمبر  –العدد الخامس 

 27مرجع سبق ذكره ص –االختالت البنيوية لنظام العدالة الجنائية  –.د. مبخوتة أحمد  715
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 املطلب الثالث

 نفوذ الواليات املتحدة األمريكية على آليات العدالة الدولية أثر 

 : موقف الواليات املتحدة األمريكية من العدالة الدولية بعد الحرب العاملية األولى

ر بكان آخر تطور في عالقة الواليات املتحدة األمريكية و املحكمة الجنائية الدولية أن فرضت الواليات املتحدة األمريكية في سبتم

م عقوبات على كبار املسؤولين في املحكمة الجنائية الدولية، من بينهم املدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية 9191

فاتو بن سودة، واتهم وزير الخارجية األمريكية مايكل بومبيو املحكمة باملحاوالت غير املشروعة إلخضاع األمريكيين لواليتها 

بعض املنظمات غير الحكومية مثل هيومن رايتس وتش العقوبات األمريكية ووصفتها بأنها )تدني جديد  القضائية، وقد أدانت

، ولم تملك األمم املتحدة إال أن تعبر عن عدم 716مخجل اللتزامات الواليات املتحدة بتحقيق العدالة لضحايا أسوأ لبجرائم(

بار مسؤولي املحكمة الجنائيةالدولية. كانت هذه آخر ما وصلت إليه رضائها من العقوبات التي فرضتها الواليات املتحدة على ك

العالقة بين الواليات املتحدة األمريكية واملحكمة الجنائية، قوة النفوذ األمريكي الذي يفرض عقوبات على عضوية املحكمة وليس 

 دالة الجنائية الدولية.العكس،والذي يشكل إمتهان غير مسبوق آللية دولية تقوم بواجبها القانوني ألجل الع

( الذي سارت عليه الواليات املتحدة في مجال out of the blueلم يكن  ما قامت به الواليات املتحدة األمريكية  خارج الصياغ)

م وما تبعه من ممارسات. لذا سنقف على 0223وإلى نظام روما  0223مناهضتها آلليات العدالة الدولية، منذ اتفاقية فرساي 

الم هذه املواقف لنتبين حقيقة موقف الواليت املتحدة من العدالة الجنائية الدولية  وأثرها السالب على تأسيس آلية بعض مع

 دولية دولية تعمل بكفاءة بعيدا عن التأثير السياس ي ألجل تحقيق العدالة الجنائية الدولية.  

ومن ثم توقيع اتفاقية منفصلة وقعها 9103نة( مع أملانيا في نوفمبر بعد إنتهاء الحرب العاملية الثانية وتوقيع اتفاقية السالم)الهد

والتي عرفت باسم اتفاقية فرساي، وكان أهم بنود  0202املنتصرون في الحرب العاملية األولى مع دول املركز الخاسرة في يونيو 

 هذه االتفاقية تحميل دول املركز املسؤولية الكاملة عن الحرب.

الحلفاء على محاكمة مرتكبي جرائم الحرب، من ثم تم تشكيل محكمة من خمس دول هي الواليات املتحدة  كان هنالك إصرار من

األمريكية،بريطانيا، فرنسا، اليابان،إيطاليا. لم تكن الواليات املتحدة منذ الوهلة الـولى تنظر إلى األمر إال من وجهة النظر 

وفي نظرها انتشار الشيوعية وتخوفها من االتحاد  9103لتي وقعت معها الهدنة السياسية، والتي تتمثل في مصالحها مع أملانيا ا

 السوفيتي، أكثر من أن تنظر لألمر بمعيار إقامة العدالة الدولية.

(United States sought stable peace rather than criminal persecuting war criminals)717  

دة وقتئذ ليس مجرمي الحرب إنما هو اإلتحاد السوفيتي والتمدد الشيوعي في أوروبا التهديد الحقيقي بالنسبة للواليات املتح

الشرقية.لذلك كانت لها من الحجج القانونية لوقف أي اتجاه ملحاكمة مجرمي الحرب وإجهاض التجربة في مهدها. لقد كانت 

اخل دولهم، وأن محاكمتهم في محاكم أجنبية يعتبر حجة الواليات املتحدة القانونية أن محاكمة األفراد املجرمين يجب أن تكون د

 خرقا للسيادة الوطنية، ورد هذا في مذكرة التحفظات من ممثلي الواليات املتحدة للجنة مسؤولية الحربوالعقوبات.

(The United States also strongly objected to imposing criminal liability on heads of state. The American 

representatives argued that such individuals were only accountable to domestic authorities and thus that holding 

                                                           

 ري . موقع األمم املتحدة اإلخبا 716

717 .Cenap Cakmak- Ibid-p37 
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them responsible for committing acts that required criminal prosecution before a foreign or international tribunal 

would be a serious abrogation of state sovereignty.)718   

م عن الرؤية السياسية واملوضوعية التي ظلت تتبناها الواليات 0202لقد عبرت هذه املذكرة التي سبقت مؤتمر واتفاقية فرساي 

 املتحدة األمريكية بشأن العدالة الدولية. 

ت بقيادة الواليام تقررتكوين محكمة ملحاكمة القيصر األملاني لكن ذلك لم يحدث إذا أن الحلفاء 0202بعد انتهاء  مؤتمر فرساي 

عبرت مسبقا عن عدم قناعتها بمحاكمة املجرمين خارج دولهم، وأنه ليس هنالك سابقة قانونية بمحاكمة -املتحدة األمريكية التي 

هذا باألضافة إلى امتناع هولندا تسليم القيصر األملاني مع مبررات تتطابق مع  719الرؤساء وال سابقة لتكوين محكمة مشابهة.

األمريكية، فلم تحدث مطالبات جدية بتسليم القيصر. كما رفضت املانيا محاكمة املتهمين األملان خارج أملانيا، ومع وجهة النظر 

التماهي الذي أبدته الواليات املتحدة األمريكية والحلفاء، استطاعت أملانيا سن تشريع داخلي يسمح لها بمعاقبة مجرمي الحرب 

 ليبزج، وقد كانت محاكمات ليبزج صورية كما أشرنا إلى ذلك في مطلع هذا البحث. األملان داخليا  فيما عرف بمحاكمات

بذلك يمكن القول أن 720لقد عبرت محاكمات ليبزج عن التضحية بالعدالة على مذابح السياسة الدولية واملحلية للحلفاء

ة مجرمي الحرب وكان للواليات املتحدة الحلفاء فشلوا تماما في تلك الحقبة من إنشاء محكمة جنايات دولية وفشلوا في محاكم

 القدح املعلى في ذلك.

  موقف الواليات املتحدة األمريكية من العدالة الدولية بعد الحرب العاملية الثانية:

بعد الحرب العاملية الثانية كان إصرار الحلفاء هذه املرة كبيرا بعدما جنوا نتيجة فشلهم في محاكمة دول املحور وعودة أملانيا 

للحرب مرة اخرى، كان اإلصرار على تكوين محكمة عسكرية دولية ملحاكمة املتهمين بجرائم الحرب ومحاكمة عضوية الحزب 

النازيين فكان إعالن موسكو سابقا التفاقية لندن الذي قرر في مادته األولى إنشاء محكمة دولية ملحاكمة األفراد أو املنتمين 

هو الحزب النازي على وجه الخصوص فنشأت على إثر ذلك محكمتي طوكيو ونورمبيرج للمنظمات واملقصود باملنظمات هنا 

  721واستمرت هذه املحاكمات لعدة عقود من الزمن.

كان للواليات املتحدة دوربارز  في هذه املحاكمات بخاصة محاكمات طوكيو، وبالرغم أنه لم يكن هنالك اختالف كبير بين الئحة  

ام نورمبيرج، لكن املالحظ أن تشكيل محكمة نورمبيرج  نشأت عبر اتفاقية أما محكمة  طوكيو جاء اتهام طوكيو عن الئحة اته

م، وهو من اختار القضاة 02/0/0211بأوامر عسكرية من القائد األمريكي لقوات الحلفاء في الشرق األقص ى الدوقالس ماك آرثر في 

نائبا عاما للمحكمة ويساعده أحد عشر وكيال يمثلون الدول األعضاء  -األمريكي الجنسية-والنائب العام، وقد عين جوزيف كيمان 

 في املحكمة.وفي ذلك إشارة إلى األهداف السياسية من خلف إنشاء املحكمة على هذا النحو وإجراء املحاكمات كما سيتبين.

ات سياسية ذات عالقة،  فقد يقول الدكتور محمد شريف بسيوني أن عدم وجود اتفاقية لتأسيس هذه املحكمة مرجعه العتبار 

 كانت بسبب مخاوف الواليات املتحدة من أطماع االتحاد السوفيتي في الشرق األقص ى. 

                                                           

718 Ibid-37(The text of the “Memorandum of Reservations Presented by The Representatives of The United States to the Report of 

the Commission on Responsibilities,” is annexed to the Report of the Commission on the Responsibility of the Authors of the War and 

on Enforcement of Penalties, pp. 127ff)  

 .32مرجع سبق ذكره ص     cenap cakmak. أنظر  021مرجع سبق ذكره ص  –. د. على عبد القادر القهوجي  719

720 . M. Cherif  Bassioni - from Versailles to Rwanda in seventy five years the need to establish a permanent  international criminal 

court - 1997 - DePaul University- Heinonline – p20 

721 .Cenap Cakmak.Ibid- p54 
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Several political considerations seem relevant. First, the Soviet Union had entered the war against Japan a few weeks 

before the latter was defeated, and the United States was concerned about the ambitions of the Soviet Union in the 

Far East. Furthermore, the United States did not want the U.S.S.R. to have any influence over these proceedings.722 

لحكومات ولذلك تم تشكيل املحكمة والنائب العام كانت تفويض ماك آرثر سياسيا مكنه من من تشكيل املحكمة نيابة عن ا

نيابة عن تلك الحكومات وبالتالي سيعملون نيابة عن دولهم وليس نيابة عن املحكمة، وهذا بدوره قاد لتسييس العدالة، وافقد 

لم يتم تقديم سية، و الحيادية لهذه املؤسسات الدولية، وتجاوز لتفويض السلطة القضائية، وتم اختيار املتهمين وفق معايير سيا

 بالرغم من جرائم الحرب بالرغم القاء قنبلتي هيروشيما وناجازاكي.  723أي متهم من الحلفاء أمام املحكمة

تمتع ماك آرثر بسلطات واسعة في اإلشراف على تنفيذ األحكام، ومنح العفو، وإخراج املدانين بجرائم حرب، فقد خضعت املحكمة 

رغم أن ماك آرثر يحاول الحفاظ على مظهر الحياد في املسائل القانونية لكن كان لنفوذه تاثير واضح كلية العتبارات سياسية، وبال

 724(.his heavy hand was evident throughoutطوال الوقت )

 (:.I.C.Cاملحكمة الجنائية الدولية )موقف الواليات املتحدة األمريكية من  

ن تكون للمحكمة الجنائية والية قضائية على األقل خارج سيطرتها، ولذلك كانت ترغب لم تكن الواليات املتحدة منذ البدء تريد أ

لكن  -أن يكون ملجلس األمن سيادة عليها حتى تتمكن من خالله من السيطرة عليها، لكنها فشلت في هذا املسعى باملعنى الدقيق 

من ميثاق  22من ظام روما األساس ي واملادة 01/ب و02و مكرر  7مكرر و 3كما تقدم فقد أصبح ملجلس األمن عبر املواد ) املادة 

إال أنها نجحت بأن جعلت من سلطة املحكمة الجنائية سلطة تكميلية للقضاء الداخلي إذا ثبت أن  -األمم املتحدة سلطة(  

الجنائية الدولية من بدأت الواليات املتحدة جهودها املناهضة لوالية املحكمة   725الدولة لم تكن قادرة على إجراء املحاكمات.

م حيز النفاذ، فقد بدأت أنشطتها التي تعبر عن رفضها لوالية املحكمة الجنائية الدولية  0223قبل أن يدخل نظام روما األساس ي 

حيث سارعت بإدخال مشروع حماية أفراد القوات املسلحة األمريكية ملجلس النواب األمريكي، وقانون حماية  9110في العام 

وات املسلحة كمشروع منفصل في مجلس الشيوت، يمنع القانون مشاركة قوات الواليات املتحدة في مهمات األمم افراد الق

 املتحدة للسالم، ما لم يمنح األفراد األمريكيون حصانة من الوالية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية.

م، والذي برر توقيعه هذا 20/9/9119هد الرئيس كلنتون في لم تعرض االتفاقية للتصديق عليها بعد أن تم التوقيع عليها في ع

الحقا بأنه لتمكين بالده من االنخراط في جمعية الدول األطراف، وبالتالي يكون لها الدور الذي ترجوه داخل هذه الهيئة الجديدة. 

حدة ها بما يصب في صالح الواليات املتمما يعني أن توقيعه لم يكن ألغراض دعم آليات العدالة الجنائية، بل هدفه هو التأثير علي

والحقا شنت إدارة بوش حملة واسعة ضد املحكمة الجنائية الدولية بداية بإرسال خطاب لألمين العام لألمم  726األمريكية،

نون ااملتحدة تعلن فيه انسحابها عن توقيعها السابق وعن أي تعهدات نتيجة عن هذا التوقيع، ومن ثم تبني الكونغرس األمريكي ق

وهو قانون يعطي الصالحية للرئيس األمريكي سلطات واسعة للتعامل مع املحكمة  (ASPA)حماية أعضاء الخدمة األمريكية

الجنائية الدولية والتخاذ كافة اإلجراءات لتحرير األفراد األمريكيين من سلطات املحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك التدخل 

يمنع القانون املذكور املحاكم  727( The Hague Invasion Actهذا القانون بقانون غزو الهاي ) بالقوة العسكرية ولذلك اشتهر 

                                                           

722 . M. Cherif  Bassioni - from Versailles to Rwanda in seventy five years the need to establish a permanent  international criminal 

court - 1997 - DePaul University- Heinonline – p32 

723. Ibid p32 

724 .Ibid p33 

725 . Cenap Cakmak.Ibid p259 

بحوث مجلـة إيليزا لل -نتائج فشل الواليات املتحدة األمريكية في إنشاء املحكمة الجنائية الدولية على الطريقة األمريكية -ولد يوسف مولود  726 .

 71ص  2021) -عـــدد: خاص /ال 11ملجلد  -والدراسات

727 . ibid p259 
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األمريكية الحكومة الفدرالية و الحكومات املحلية التعاون مع املحكمة من خالل عدم تحويل أي مواطن أمريكي أو شخص أجنبي 

 728بعة في اإلقليم األمريكي.يقيم بالواليات املتحدة، ويمنع املحكمة من التحقيق أو املتا

( من نظام روما من إجراء 23( واملادة )01مضت الواليات املتحدة في سعيها إلبعاد أي شبح للمحكمة الجنائية مستغلة املادة  )

 9119يوليو 09أي تحقيق أو مقاضاة بشأن قوات الواليات املتحدة،  ففي األسبوع األول من دخول نظام روما حيز النفاذ وبتاريخ 

( وهو قرار يضمن الحصانة ملوظفي األمم املتحدة في عمليات حفظ السالم والذي ينص )إن 0119أصدر مجلس األمن القرار )

( من نظام روما 01مجلس األمن .... إذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة يطلب اتساقا مع أحكام املادة )

يوليو عن بدء أو مباشرة أي إجراءات للتحقيق أو  0الدولية ملدة اثني عشر شهر اعتبارا من  األساس ي أن تمتنع املحكمة الجنائية

املقاضاة في حالة إثارة أي قضية تشمل مسؤولين أو موظفين حاليين أو سابقين تابعين لدولة مساهمة ليست طرفا  في نظام 

تنشاها األمم املتحدة أو تأذن إال إذا قرر مجلس األمن ما  روما األساس ي، فيما يتصل بأي عمل أو أعمال تتعلق بالعمليات التي

 09يعرب عن اعتزامه تجديد الطلب املبين في الفقرة السابقة بنفس الشروط وذلك في يوليو من كل سنة لفترة  –يخالف ذلك. 

( مع التزاماتها 0ى مع الفقرة )يقرر أنه على الدول األعضاء أال تتخذ أي إجراءات تتناف -شهر جديدة طاملا استمرت الحاجة لذلك 

 729الدولية.

مع إصرار الواليات املتحدة األمريكية وتهديدها باستخدام  730تم اتخاذ القرار بإجماع دول املجلس وبتواطؤ من الصين ورسيا،

، وقد تم  سكالفيتو ضد تجديد جميع بعثات السالم التابعة لألمم املتحدة بما في ذلك بعثة األمم املتحدة في البوسنة و الهر 

 731(.0119تمرير قرار تجديد هذه البعثة في نفس اليوم بعد اتخاذ القرار )

كانت الواليات املتحدة تسعى بكل السبل للحصول على حصانة دائمة لقواتها من مالحقات املحكمة الجنائية، لكن وبعد أسبوع 

ا فتم اتخاذ القرار املذكور ومن ثم تم على الفور اتخاذ من االحتجاجات من موقف الواليات املتحدة تبنت األمم املتحدة حال وسط

 قرار تجديد بعثة حفظ السالم في البوسنة الذي كانت الواليات املتحدة تهدد باستخدام الفيتو ملنعه.

طار إ استغلت الواليات املتحدة نفوذها السياس ي على أجهزة األمم املتحدة من أجل تحقيق رغبتها وجعل العدالة ال مكان لها في

عملها السياس ي الدؤوب لتحجيم دور املحكمة الجنائية الدولية، وتحصين قواتها من أي مساءلة جنائية من جانب محكمة 

 الجنايات الدولية.

تم تجديد هذا القرار لعام آخر وخالل هذا التجديد الثاني ارتكبت قوات الواليات املتحدة في العراق جرائم ضد االنسانية في 

ريب( شهدها العالم أجمع، ولم تحاسب تلك القوات املتحصنة بهذا القرار على ارتكابها هذه الجرائم، وملا أصبح في سجون )أبو غ

 732حكم املؤكد أن هذا القررار لن بتم تمريره ملرة ثالثة سحبت الواليات املتحدة مقترحها بالتجيد.

من نظام روما أصبحت محل إساءة للمارسة السياسة باسم  01هذه السلطة التقديرية ملجلس األمن التي منحتها إياه املادة 

العدالة  الجنائية فبينما منحت هذه السلطة التقديرية حصانة لقوات الواليات املتحدةن باملقابل فقد رفض مجلس األمن 

ة م روتو أمام املحكم( طلبا من اإلتحاد األفريقي بتأجيل مقاضاة الرئيس الكيني أوهورو كنياتا ونائبه وليا0132بالقرار رقم )

  733من نظام روما األساس ي. 01الجنائية الدولية مستندا إلى املادة 

                                                           

 020ص  –مرجع سبق ذكره  –فعالية املحكمة الجنائية الدولية في ضوء العالقة القائمة بينها وبين هيئة األمم املتحدة  –. هبهوب فوزية  728

 9119( يوليو 0119. قرار مجلس األمن الدولي رقم ) 729

ات مجلة اليزا للبحوث والدراس -نشاء املحكمة الجائية الدولية على الطريقة األمريكية‘املتحدة في نتائج فشل الواليات  –. وليد يوسف مولود  730

 77ص -9190 – 1املجلد  –

731 . "Dispute over war crimes court settled"،  9191كتوبر أ 17في  األصل ، مؤرشف من9119يوليو  13، بي بي س ي نيوز 

732 . Cenap Cakmak-Ibid p.260 

مدى استقاللية املحكمة الجمائية الدولية  أمام سلطات مجلس األمن ، دراسة  -م.م.كارزان عزت حسن و م.د. ييشره وحه مه جان عزيز 733

    071، 012ص  -م 9101 -العدد الثالث  –مجلة )دراسات سياسية وقانونية(  –جامعة السلمانية العراق   -تحليلية
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لم يتوقف مسعى الواليات املتحدة إليجاد حصانة قانونية لقواتها ومواطنيها من أي مالحقة من املحكمة الجنائية الدولية، فقامت 

يقتض ي من الدولة املوجه إليها الطلب  جيه طلب أو تقديم مساعدةمن ميثاق روما التي تمنع املحكمة من تو  23باستغالل املادة 

استغلت الواليات املتحدة األمريكية هذا االستثناء، فعملت  734أن تتصرف على نحو يتنافي مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.

في  ات الثنائية مع الدول، مستندةعلى سحبه على جميع مواطنيها املقيمين والعاملين في الخارج، فأبرمت سلسلة من االتفاقي

السابق ذكره، حيث تمتنع بموجبها تلك الدول عن تسليم املواطنين األمريكيين للمحكمة الجنائية الدولية،  23ذلك إلى نص املادة 

دت دول وأبوهو ما يتنافى كليا مع هدف إنشاء املحكمة الجنائية الدولية،وقد امتنعت كثير من ال 735بل و أرفقت هذه االتفاقيات.

موقفا معارضا لهذا املسعى األمريكي الذي يتعارض كليا مع مبدأ العدالة الجنائية الدولية مثل كندا واملكسيك وكذلك االتحاد 

 736األوروبي الذي اعتبر ما تقوم به الواليات املتحدة في هذا الشأن يعتبر تخطي للنظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية.

( من نظام روما لتمتنع بذلك 23عقد هذه االتفاقيات الثنائية لتستفيد من خاللها من نص املادة )من تحدة تهدف الواليات امل

املحكمة تلقائيا من توجيه أي طلب أو مساعدة لتلك الدول فيما يتعلق بمالحقة القوات األمريكية أو املواطنين عن أي اتهام في 

ما، وبالضرورة فإن التفسير الخاطئ لهذه املادة بواسطة الواليات املتحدة األمريكية جريمة من الجرائم املنصوص عليها في نظام رو 

  737يجهض الهدف العام من إنشاء املحكمة الجنائية الدولية.

 خاتمة

لقد كان ملمانعة وإحجام الدول عن تحقيق العدالة الجنائية بعد الحربين العامليتين  األثر السالب الكبير على إنفاذ العدالة 

الجنائية على أرض الواقع، وقد أسفرت نتائج تنفيذ العدالة جنائية الدولية بعد الحرب األولى عن ال ش ئ يذكرو أما محاكمات 

مابعد الحرب العلمية الثانية لم يكن من السهل بأنها محاكمات قانونية ودولية  ، بل افتقرت لألسس القانونية للمحاكمات وكان 

 الطاغي فيها.النفوذ السيس ي للحلفاء هو 

كانت املحكمة الجنائية الدولية أمال أخيرا إلقرار منظومة العدالة الجنائية الدولية وإنزالها ألرض الواقع، لكن الدول لم تترك    

سلطة قيدت  –وهو جهاز سياس ي  –عادتها القديمة في تسييس العدالة والعمل على إجهاضها، فأقرت ملجلس األمن الدولي 

ة الجنائية الدولية من أن تمارس اختصاصها الجنائي على الجرائم التي نص عليها نظامها في غالب األمر، واستمرت بموجبها املحكم

 الدول املؤثرة في مجلس األمن على العمل لخدمة مصالحها في مواجهة إنفاذ العدالة الجنائية الدولية.

شلت في ذلك عملت على إعاقتها بشتى الطرق والوسائل الستثناء عملت الواليات املتحدة بكل جهد ملنع إنشاء هذه اآللية وملا ف

قواتها وشعبها من أي مالحقات من املحكمة الجنائية الدولية، وتسييس معايير اختصاص املحكمة بالقدر الذي تخدم به مصالحها 

 ومصالح الدول الصديقة بالنسبة لها.

الحياد، وصفة تجريد وعمومية النص القانوني،لقد تم إجهاض الجهود  هكذا فقدت املحكمة الجنائية الدولية األمل األخير صفة

التي ظلت تتالحق من أجل إيجاد آلية للعدالة الجنائية الدولية تقتص من جميع الجناة بال استثناء وتجد االحترام والتقدير من 

إلى موقعها الطبيعي بعيدا عن مؤثرات شعوب العالم، ولذلك البد من االصطفاف مرة أخرى إلعادة العدالة الجنائية الدولية 

 النفوذ السياس ي.

                                                           

 من نظام روما األساس  23. املادة  734

م مجلة العلو   -بين التسليم و الحصانة -جدلية تطبيق اتفاقيات التسليم في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية -داوودي عبد اليزيد  735

 901ص  -م92/1/9103 – 7العدد رقم  -مجلة العلوم االنسانية لجامعة أم البواقي -االنسانية 

 

 

 027ص  -مرجع سبق ذكره  –فعالية املحكمة الجنائية  –. هبهوب فوزية  736

 12ص –مرجع سبق ذكره  -داوودي عبد اليزيد 737 . 737
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 نتائج البحث: 

 تعرضت ملؤثرات سياسة الدول باستمرار. 0223وإلى نظام روما 0202أن العدالة الجنائية الدولية من معاهدة فرساي  .0

 جة.خرج البحث بأن العدالة الجنائية الدولية في ظل املؤثرات السياسية هي عدالة ذات معايير مزدو  .9

 لعب مجلس أدوار سياسية كثيرة سالبة على مسار العدالة الجنائية الدولية. .2

مكرر من  3واملادة  01/ب واملادة 02أفقد مجلس األمن حيادية املحكمة الجنائية الدولية الدائمة بتقييدها عبر املادة  .1

 نظام روما األساس ي.

 السلطة لالستغالل من الدول املؤثرة داخل املجلس.منح سلطة اإلحالة ملجلس األمن، في الواقع هو إخضاع لهذه  .7

توصل البحث أن الواليات املتحدة ظلت طوال هذه الحقبة مستغلة ملوضوع العدالة الجنائية ألغراض سياسية، لكنها  .1

 في الواقع أنها لم تكن ترغب في يوم من األيام قيام آلية للعدالة الجنائية الدولية تكون لها والية عليها.

ت الواليات املتحدة األمريكية نفوذها السياس ي الستثناء قواتها املشتركة في قوات حفظ السالم األممية من مالحقة استغل .2

 املحكمة الجنائية، وهو ما يعني خرق ميثاق روما، والتقليل من قيمته وقيمة العدالة الجنائية الدولية.

 النفوذ السياس ي للدول، وأنها تحتاج لكثير من اإلصالح. أظهر البحث أن العدالة الجنائية معطوبة وأن سبب عطبها هو  .3

تدخل مجلس األمن في تحديد وقوع جريمة العدوان من عدمها يخالف األصول القانونية  التي تخضع تعريف الجريمة  .2

 وتوصيفها وتحديد وقوعها من عدمها لسلطة القضاء وليس لجهاز سياس ي مثل مجلس األمن الدولي.

 -توصيات البحث:

نظر في إعادة صياغ نظام روما على نسق قانوني وقضائي يستبعد سلطة مجلس األمن الدولي، والسلطة السياسية ال .0

 للدول علي املحكمة الجنائية الدائمة، مثلما كان ذلك هو رغبة الدول أثناء إنعقاد املؤتمر الدبلوماس ي.

ث ال تتوقف املحكمة أثناء نظرها القضائي في العمل على الحد من تدخالت مجلس األمن الدولي في عمل املحكمة بحي .9

 قضية بسبب نظر مجلس األمن لها، فاملساران مختلفان.

 من نظام روما األساس ي. 01/ب، 02مكرر،  3الحد من سلطة مجلس األمن املمنوحة له بموجب املادة  .2

مة وتوصيفها وبالتالي تحديد الحد من سلطة مجلس األمن من تقرير وقوع جريمة العدوان من عدمها، ألن تعريف الجري .1

 وتقرير ما إذا قد وقعت أم ال أمر قضائي وليس سياس ي. 

العمل الجماعي على حمل الدول املمانعة لقيام مؤسسات للعدالة الجنائية ومحاربتها، للتجاوب إيجابا بالوسائل  .7

 السياسية واالقتصادية وفق قواعد القانون الدولي.

  

   املراجع واملصادر
 العربية:املراجع 

 أوال الكتب: 

منشورات الحلبي  -القانون الجنائي الدولي،أهم الجرائم الدولية، املحاكم الدولية –د. على عبد القادر القهوجي  .0

 بيروت لبنان – 9110الطبعة األولى  -الحقوقية

الطبعة  – Elkutub dالكتب  -أصحاب القرار واملسؤولية الجنائية الدولية –د. ميثاق الضيفي د. بختة الطيب لعطب  .9

 9103لندن  –األولى 

جزائر ال –ديوان املطبوعات الجامعية  –املقدمات األساسية في القانون الجنائي الدولي  –د عبد هللا سليمان سليمان  .2

– 0229 . 
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 –شارع عبد الخالق ثروت  -دار النهضة العربية   – 9111الطبعة األولى  –املستشار الدكتور  محمد حنفي محمود  .1

 .لقاهرة ا

  9102 -الرضوان للنشر والتوزيع   -القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير  –د. علي يوسف شكري  .7

 دار الثقافة للنشر والتوزيع. –القانون الدولي اإلنساني في ضوء املحكمة الجنائية الدولية  -د. عمر محمود املخزومي .1

شارع عبد الخالق ثروت  –دار النهضة العربية –ائية الدولية عالقة مجلس األمن باملحكمة الجن -د. محمد سامح عمرو  .2

 القاهرة.

 ثانيا: البحوث واملقاالت:

مقال بعنوان املحكمة الجنائية الدولية  الخاصة بلبنان مقارنة باملحاكم الجنائية الدولية  واملدولة  –.أ.د. حازم عتلم  .0

 .جامعة عين شمس –العلوم القانونية واالقتصادية  مجلة –واملختلطة األخرى مع دراسة خاصة ملسؤولية القادة 

مجلة الجامعة  –مبدأ االختصاص العالمي في نظام العدالة الدولية بين النظرية و التطبيق  –. د. نزار حمدي قسطة  .9

 732ص  –الجامعة اإلسالمية غزة  –العدد الثاني  –املجلد الثاني والعشرون  –اإلسالمية 

 جامعة الشرق  –رسالة ماجستير  -اعد ممارسة املحكمة الجنائیة الدولیة الختصاصھا القضائيقو  -دعاء محمود الزيود  .2

 .9101 –األوسط 

كلية الحقوق والعلوم   -العدد الثالث –مجلة الفكر  – TPIR)) –املحكمة الجنائية الخاصة برواندا  –مشاري عادل  .1

 بسكرة. –محمد خيضرة  –جامعة  –السياسية 

جيجل  –جامعة محمد الصديق  –بحث ماجستير  –ت املدعي العام في القضاء الدولي الجنائي سلطا –بارش حسن  .7

 الجزائر . –

بحث بعنوان فعالية املحكمة الجنائية الدولية في ضوء العالقات القائمة بينها وبين هيئة األمم املتحدة  –هبهوب فوزية  .4

 ص 9100-9101-الجزائر  –عنابة  –ة باجي مخنار جامع –بحث لدرجة املاجستير في إطار مدرسة الدكتوراة  –

النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية ، دراسة  –د. أحمد مبخوتة د. محمد الصغير مسيكة  د. مرزان مصطفى  .2

جامعة أحمد بن يحيى  –تحليلية لواقع العدالة الجنائية بين طموح تحقيق العدالة ومعوقات املمارسة العملية 

  –ئر الجزا –مجلة العلوم القانونية واالقتصادية العدد األول السنة الثانية و الستون  –تيسمسيلت  –الونشريس ي 

االختالالت البنيوية لنظام العدالة الجنائية الدولية، دراسة نحليلية لفعالية التصدي للجرائم  –د. مبخونة أحمد  .3

جتماعية األكاديمية للدراسات اال  –تسيمسيلت  –الدوليين  الدولية بين املتغيرات الدولية ومتطلبات حفظ السلم واألمن

 يونيو  90العدد  -االنسانية

جامعة مولود  -سلطة مجلس األمن في إحالة الجرائم الدولية إلى املحكمة الجنائية الدولية  –د. زياد محمد أنيس  .2

 23مجلة جيل حقوق االنسان عدد  –معمري 

  –جامعة وهران  –ازة بعنوان عالقة مجلس األمن باملحكمة الجنائية الدولية رسالة دكتوراة مج –يوبي عبد القادر  .01

  9109 -9100 –الجزائر 

مسار  تحقيق العدالة  الجنائية الدولية بين الواقع و املأمول ) دراسة تحليلية  على ضوء النظام  –د. احمد مبخوتة  .00

 م.9103العدد الثاني عشر نوفمبر  –والقانون  مجلة العلوم السياسية -األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية(

  9100،9109 -جامعة الجزائر –رسالة ماجستير  –عالقة مجلس األمن باملحمة الجنائية الدولية  –دلع الجوهر  .09

 جامعة العربي بن –رسالة ماجستير بعنوان جريمة العدوان في ضوء التعديل القانون األساس ي لروما  -شعباني هشام .02

 . 9109،9102 –الجزائر -لبواقيأم ا -مهيدي

 9119( يوليو 0119قرار مجلس األمن الدولي رقم ) .01
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مجلة اليزا  -نشاء املحكمة الجائية الدولية على الطريقة األمريكية‘نتائج فشل الواليات املتحدة في  –وليد يوسف مولود  .07

 9190 – 1املجلد  –للبحوث والدراسات 

01. "Dispute over war crimes court settled". ،  9191أكتوبر  17في  األصل ، مؤرشف من9119يوليو  13، بي بي س ي نيوز 

مدى استقاللية املحكمة الجمائية الدولية  أمام سلطات  -م.م.كارزان عزت حسن و م.د. ييشره وحه مه جان عزيز .02

 -العدد الثالث  –مجلة )دراسات سياسية وقانونية(  –نية العراق جامعة السلما  -مجلس األمن ، دراسة تحليلية

 م.   9101

  -الحصانة بين التسليم و  -جدلية تطبيق اتفاقيات التسليم في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية -داوودي عبد اليزيد  .03

 م92/1/9103 – 7 العدد رقم -مجلة العلوم االنسانية لجامعة أم البواقي -مجلة العلوم االنسانية 

 ثالثا: الدوريات واملواد القانونية 

 9102( ديسمبر ICTYاملحكمة الجنائية الدولية  ليوغسالفيا السابقة ) –موقع أخبار األمم املتحدة  .0

9. "Dispute over war crimes court settled"،  9191أكتوبر  17في  األصل ، مؤرشف من9119يوليو  13، بي بي س ي نيوز. 

 (ملجلس األمن أن ينش ئ من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة ألداء وظائفهمن ميثاق األمم املتحدة ) 92املادة  .2

ملجلس األمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي ال تتطلب استخدام القوات من ميثاق األمم املتحدة ) 10املادة  .1

تنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "األمم املتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف املسلحة ل

الصالت االقتصادية واملواصالت الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية والالسلكية وغيرها من وسائل املواصالت 

 أو كليا وقطع العالقات الدبلوماسية
ً
 (وقفا جزئيا

 من النظام األساس ي  للمحكمة. 07/2املادة  .7

 من النظام األساي للمحكمة. 00املادة  .1

 0223( من نظام روما األساس ي0املادة) .2

 ( من نظام روما األساس ي.00املادة ) .3

 م0223ديباجة نظام روما األساس ي .2

ميثاق األمم املتحدة،  /ب من نظام روما  تنص )إذا أحال مجلس األمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من02املادة .01

 حالة إلى املدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت(

من نظام روما تنص )اليجوز البدء أو املض ي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام األساس ي ملدة اثنى عشر  01املادة .00

نى يتضمنه قرار يصدر عن املجلس بموجب الفصل السابع شهر بناء على طلب من مجلس األمن إلى املحكمة بهذا املع

 ميثاق األمم املتحدة، ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها من 

أو كان ما تنص) يقرر مجلس األمن ما إذا كان وقع تهديد للسلم وإخالل به  0217من ميثاق األمم املتحدة  22املادة  .09

ًً من أعمال العدوان، ويقد  ألحكام املادتين وقع عمالً
ً
 10م في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا

 (لحفظ السلم واألمن الدولي أو إعادته إلى نصابه 19و

من نظام روما )يطبق هذا النظام األساس ي على جميع األشخاص  92و 92( املادتين 02( من نظام روما واملادة )72املادة ) .19

وبوجه خاص، فإن الصفة الرسمية للشخص، سواء كان رئيسا  .تمييز بسبب الصفة الرسميةبصورة متساوية دون أي 

برملان أو ممثال منتخبا أو موظفا حكوميا، ال تعفيه بأي حال من األحوال من  لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو 

  ها، سببا لتخفيف العقوبة(.املسئولية الجنائية بموجب هذا النظام األساس ي، كما أنها ال تشكل، في حد ذات

mailto:MFORKi22@Gmail.com
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https://web.archive.org/web/20201005222842/http:/news.bbc.co.uk/2/hi/americas/2125829.stm/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%8A_%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%8A_%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2
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https://web.archive.org/web/20201005222842/http:/news.bbc.co.uk/2/hi/americas/2125829.stm/
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 للمادتين  7/9املادة  .01
ً
من نظام روما )تمارس املحكمة االختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقا

يعرف جريمة العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس املحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة9  092و  090

 مع األحكام ذات الصلة من ميثاق األمم املتحدة(ويجب أن يكون هذا الحك
ً
 م متسقا

 مكرر من نظام روما األساس ي. 3املادة  .07

 من نظام روما األساس  23املادة  .01
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 يف الترشيع املوريتاين واملقارن  املركز القانوين للحامل املهمل للورقة التجارية
The legal status of the neglected holder of the commercial paper in Mauritanian and comparative 

legislation 
الدكتور: محمد املختار ولد حامدي 

 كشوط العصريةدكتوراه في القانون الخاص من جامعة نوا

 

 امللخص

تناول هذا املقال املركز القانون للحامل املهمل للورقة التجارية في التشريع املوريتاني واملقارن، وذلك من التعرض لكل املوضوعات 

دد حذات الصلة تأثرا وتأثيرا، وذلك من خالل التعرض لصور اإلهمال، سواء تلك املتعلقة بإهمال تحرير االحتجاج في وقته امل

وباألشكال القانونية املطلوبة، سواء في ذلك احتجاج عدم الوفاء أو احتجاج عدم القبول، وكذلك حالة إهمال العرض للوفاء أو 

القبول مع مراعاة الزمان واملكان املحددين لذلك. كما تناول هذا املقال العوامل املؤثرة في إعمال السقوط، سواء تلك الناتجة 

الورق التجارية نفسها، أو تلك الناتجة عن حصول قوة قاهرة، كما تم التعرض لنظام السقوط الذي  عن شرط مدرج على متن

يترتب على ذلك اإلهمال، وذلك من خالل دراسة خصائص السقوط التي تميزه عن مختلف األنظمة املشابهة. كما تعرضنا لنطاق 

والدعوى التي تتأثر بالسقوط من جهة أخرى. وذلك ذلك السقوط من حيث األشخاص الذين يطال السقوط حقهم من جهة، 

ما مكن من التعرف على السقوط من خالل بعديه املوضوعي )الدعوى التي ينالها السقوط( والشخص ي ) األشخاص الذين لهم 

 الحق في التمسك بالسقوط(.

 

Abstract :  

This article dealt with the legal center of the neglected holder of the commercial paper in the Mauritanian and 

comparative legislation, from exposure to all relevant topics affected and affected, through exposure to images of 

neglect, both those related to neglecting the protest release in a timely manner and the required legal forms, both in 

the protest of non-fulfillment or protest of inadmissibility . As well as the case of neglecting the offer for fulfillment 

or acceptance, taking into account the time and place specified for that. This article also dealt with the factors 

affecting the implementation of the fall, whether those resulting from a condition listed on the commercial paper 

itself, or those resulting from the occurrence of a force majeure. 

The system of falling that results from that neglect was also exposed, by studying the characteristics of the fall that 

distinguish it from various similar systems. We have also examined the scope of that fall in terms of the persons 

whose rights are affected by the fall on the one hand, and the lawsuit that is affected by the fall on the other. This 

made it possible to identify the fall through its objective (the claim that falls) and the personal (people who have the 

right to adhere to the fall  
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 مقدمة

 للسرعة خاصة يهدف إلى ضمان ح 738املتفق عليه أن القانون عامة و القانون الصرفي  من
ً
قوق حامل الورقة التجارية؛ دعما

. ومن 739واالئتمان في املعامالت التجارية من خالل تمكين الورقة التجارية من تأدية وظائفها االقتصادية كأداة وفاء وائتمان

ة ى قيمأجل تحقيق هذه الغاية، فقد أقر قانون الصرف لحامل الورقة التجارية جملة من الضمانات تحمي حقه في الحصول عل

، وتمليك الحامل ملقابل  740الورقة في تاريخ االستحقاق، ومن هذه الضمانات: جعل امللتزمين بالورقة ضامنين للوفاء بقيمتها

، وعدم جواز الدفع في مواجهته بالدفوع املبنية على عالقة من أقيمت عليهم الدعوى الصرفية بساحب السند أو 741الوفاء

عدم قبول املعارضة في الوفاء بقيمة الورقة و  حق توقيع الحجز االحتياطي على أموال املدين، ، ومنح الحامل742حملتِه السابقين

  .744حقه في الرجوع على امللتزمين قبل تاريخ االستحقاقو ،   743إال في حالتي ضياع السند أو إفالس حامله

الحامل أن يراعي تنفيذ ما أوكل  وحق الحامل في طلب الضمان االحتياطي. وفي مقابل ذلك كله، أوجب قانون الصرف على

 
ً
إليه بالقانون أو باالتفاق من التزامات في سبيل إقامة التوازن بين مركزه القانوني واملركز القانوني للضامنين.  فعلى الحامل مثال

ذا من تاريخه إتقديم السند  للقبول إذا اشترط الساحب أو املظهر وجوب تقديمه خالل ميعاد معين أو بغير ميعاد، وخالل سنة 

كان السند مستحق األداء بعد مض ي مدة معينة من االطالع، ما لم يشترط الساحب تمديد هذه املدة أو تقصيرها، وما لم يشترط 

. كما فرض عليه القانون تحرير احتجاج عدم 745املظهر تقصيرها
ً
 تقديمه للوفاء في املواعيد املقررة لذلك قانونا

ً
، وعليه أيضا

 تنظيم إشعارات أو إخطارات للموقعين على 746الوفاء في املواعيد املحددة بنص القانون القبول أو عدم 
ً
، و فرض عليه أيضا

 الورقة وبالنحو املرسوم في القانون.

                                                           

القانون الصرفي هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم األوراق التجارية، وهذه القواعد تقوم علي مبادئ تهدف إلي تمكين الورقة  - 738

 وظائفها، وهي: الشكلية، استقالل التوقيعات، رعاية حق الحامل، إقامة التوازن بين حق الحامل والتزام الضامنين.التجارية من القيام ب

 .09، ص: 9117، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 0، األوراق التجارية وعمليات البنوك، ط9د. عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري، ج - 739

  740من مدونة التجارة املوريتانية. 372من املادة أنظر الفقرة األولي  -

، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 0، ط9د.فوزي محمد سامي األوراق التجارية، سند السحب " السند ألمر" الكمبيالة" الشيك،ج -741

 . 011، ص:9111عمان،

 لتي تني تنص علي: من مدونة التجارة املوريتانية في فقرتها الثانية ا 391أنظر كذلك املادة  

 )... تنتقل ملكية املؤونة قانونيا إلي حملة الكمبيالة علي التعاقب(.

، ص: 0237،األوراق التجارية، دار املعرفة للنشر والتوزيع، الرباط، 9د.أحمد شكري السباعي، الوسيط في قانون التجارة املغربي واملقارن،ج - 742

 التجارة املوريتانية.من مدونة  397.   وهذا ما كرسته املادة 12

د. محمد مومن، أحكام وسائل األداء واالئتمان في القانون املغربي، )دراسة ألحكام الكمبيالة والسند ألمر، وفتح االعتماد، والخصم،  - 743

 .019ص:  ،9102، املطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 0والشيك، والتحويل البنكي، واإلشعار باالقتطاع، والبطاقات البنكية (، ط

  من مدونة التجارة. 311أنظر كذلك املادة 

، األوراق التجارية، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، 0، ط9د. عبد القادر العطير، الوسيط في شرح القانون التجاري، )دراسة مقارنة(، ج - 744

 من مدونة التجارة. 312. أنظر كذلك املادة  231، ص: 0223عمان، 

  745من مدونة التجارة. 393مجسة من املادة ـ أنظر الفقرة الخا

 .221، ص: 0232جوي " ، مطبعة الريان،، دمشق،  –بحري  –د. إلياس حداد، القانون التجاري،"بري  -746

 جديدة من مدونة التجارة. 313أنظر كذلك الفقكرتين الثانية والثالثة من املادة  

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


             

246 

  ISSN:2509-0291  2022 يونيو/يوليوز  40 اإلصدار
 

 املغرب – تسطا –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

وما ينطبق على حامل الكمبيالة من التزامات ينطبق على حامل السند اإلذني، وحامل الشيك إلى الحد الذي ال يتعارض مع 

  كل منهما.الطبيعة الخاصة ل

 بنظر القانون. 
ً
 مهمال

ً
 من االلتزامات السابقة يعتبر حامال

ً
ي وبالتالي يتعرض حقه ف فإذا لم ينفذ حامل الورقة التجارية أيا

 .747الرجوع إلي السقوط

هو الجزاء الذي يلحق الحامل  -وإن كانت مجمل التشريعات العربية وغيرها لم تضع له تعريفا محددا -والسقوط 

. و 749الذي لم يقم بما يفرضه عليه القانون من إجراءات معينة في آجل محددة، رعاية ملراكز امللتزمين الضامنين في السند

يترتب علي ذلك حرمانه من الرجوع علي امللتزمين بالوفاء.لم يعد السقوط لإلهمال يشمل سوي الحامل بعد صدور قانون 

 إن حدث ضرر. 751املظهرين سوي االلتزام باإلعالم، تحت طائلة التعويض، ولم يبقي من التزام علي 750املوحد

،  على وحدة األحكام القانونية الخاصة باملركز القانوني لحامل الورقة  -باستثناء القانون األردني -تتفق كافة القوانين العربية 

ة، وحدة لألحكام القانونية الخاصة في األوراق التجاريالتجارية املهمل. ويعود ذلك إلى وحدة مصدرها املتمثل في اتفاقيات جنيف امل

واتفاقية عصبة األمم  0221752الخاصة بالقانون املوحد للكمبيالة والسندات اإلذنية لسنة   والتي تشمل اتفاقية عصبة األمم

 .753 0220الخاصة بالقانون املوحد للشيكات لسنة 

م ث املقال صور إهمال حامل الورقة التجارية ) املبحث األول(، ولتوضيح الصورة أكثر، حول هذا املوضوع سنبحث في هذا

 الجزاء الذي يترتب على هذا اإلهمال، واملتمثل في سقوط  حق الحامل في الرجوع على امللتزمين )املبحث الثاني(. 

 املبحث األول: صور إهمال حامل الورقة التجارية  

، لكن هناك صورا من االلتزامات املفروضة علي الحامل سواء بنص كما أسلفنا لم تعرف التشريعات املختلفة اإلهمال

القانون أو االتفاق نرى من املناسب أن نبحثها من خالل كل ورقة على حدة. لذا سينقسم هذا املبحث إلي مطلبين، نخصص 

 السند ألمر والشيك(.األول منهما ل )صور إهمال حامل الكمبيالة(، في حين نتناول في املطلب الثاني )صور إهمال حامل 

 املطلب األول: صور إهمال حامل الكمبيالة

، عندما يهمل القيام 754مـا عدا القابل يسقط حق حامل الكمبيالة في الرجوع على املظهرين والساحب وغيرهم من امللتزمين،

، ما لم يقم مانع  يحول دون إ 755باإلجراءات الواجب عليه القيام بها
ً
. 756تمام هذه اإلجراءات في مواعيدهافي املهل املقررة قانونا

عقوبة تلحق بالحامل املهمل الذي يتوانى عن القيام باإلجراءات التي يفرضها عليه القانون،  و في  (déchénce) ويعد السقوط

 املهل املقررة لذلك. 

                                                           

 .212، ص: د. إلياس حداد، القانون التجاري، مرجع سبق ذكره  - 747

  .020د. محمد مومن، مرجع سبق ذكره، ص: - 748

 . 010، مرجع سبق ذكره ،  ص: 9د.احمد شكري السباعي، ج -749

 . 921، مرجع سبق ذكره ،  ص: 9د.احمد شكري السباعي، ج -750

  751 020ص:  من مدونة التجارة، وللمزيد أنظر: د.محمد مومن ، مرجع سبق ذكره ، 370أنظر الفقرة األخيرة من املادة  -

حيث اتفق األطراف علي العمل بالقانون املوحد، وإدخاله في التشريعات الوطنية الداخلية.أنظر  0221يونيو  2أنشئت هذه االتفاقية في تاريخ  - 752

 .01، مرجع سبق ذكره،  ص:9د. شكري أحمد السباعي، ج

  753في جنيف. 0220مارس  02ـ أقرت هذه االتفاقية بتاريخ: 

 .929، مرجع سبق ذكره، ص: 9شكري السباعي، ج د. أحمد - 754

 .912، مرجع سبق ذكره، ص: 9د. مصطفى رضوان، ج - 755

 .     020د. محمد مومن، مرجع سبق ذكره، ص: - 756
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لذي ال يوجب عليه ا ssement(Endo)  757دون املظهر letter de change) وهذه العقوبة ال تلحق سوى حامل الكمبيالة )

 باإلشعار الذي تلقاه من الحامل أو املظهر له عند االمتناع عن القبول أو الوفاء، وذلك 
ً
القانون سوى إحاطة من ظهرله علما

 .759الذي ينتج عن إهماله القيام بهذا اإلجراء 758تحت طائلة إلزامه بالتعويض عن الضرر 

، نجد 760أن الكمبيالة والسندات اإلذنية وإلى نصوص القوانين العربيةمن قانون جنيف املوحد بش 72وبالرجوع إلى املادة 

 في حاالت معينة) املادة 
ً
جديدة من مدونة التجارة(، منها ما يتعلق بإهمال تحرير االحتجاج  373أن حامل الكمبيالة يعتبر مهمال

 ة(. )الفقرة األولى( ومنها ما يتعلق بإهمال العرض للوفاء والقبول ) الفقرة الثاني

 الفقرة األولى: إهمال تحرير االحتجاج

التي تستتبع  761يعتبر عدم تحرير االحتجاج، سواء كان احتجاج عدم القبول، أو احتجاج عدم الوفاء، صورة من صور اإلهمال

 (.يابسقوط حق الحامل في الرجوع الصرفي، لذا سنتناول احتجاج عدم القبول )أوال(، فيما نتناول احتجاج عدم الوفاء )ثان

 أوال: احتجاج عدم القبول 

عند تحقق  762يعتبر احتجاج عدم القبول حجة قانونية على رفض املسحوب عليه للقبول، وبالتالي فإن الحامل ملزم بتحريره 

 حالة من حاالت االمتناع عن القبول التي تناولنا في الفصل الثاني من الباب األول.

 عدم  
ً
 فإذا لم يقم الحامل بتحرير احتجاجا

ً
، إذا لم تتضمن الكمبيالة شرط الرجوع بدون 763القبول في املهلة املقررة قانونا

، وإن كان من املعلوم 766املبكر على الضامنين قبل تاريخ االستحقاق 765، اعتبر حامال مهمال وسقط حقه في الرجوع764مصاريف

ه بالقبول قبل ميعاد االستحقاق، على أن أن املبدأ هو حرية الحامل في تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه والحصول على توقيع

 767هذا املبدأ ليس على إطالقه، حيث هناك حاالت يلزم فيها الحامل بتقديم السند للقبول وحاالت أخرى يمنع فيها عليه ذلك

 .768ضد املسحوب عليه

                                                           

 .921، مرجع سبق ذكره، ص: 9د. أحمد شكري السباعي، ج - 757

 .919، مرجع سبق ذكرهن ص: 9د. مختار أحمد محمود بربري، ج - 758

 927، مدر سبق ذكره، ص: 9د. أحمد شكري السباعي،ج  -759        

 جديدة من مدونة التجارة. 373تقابلها املادة  - 760

، ديوان املطبوعات  الجامعية، 9أ. برهان الدين جمل، السندات التجارية فيا لقانون التجاري الجزائري" السفتجة والسند ألمر والشيك"، ط -761

 .212داد، القانون التجاري ، مرجع سبق ذكره، ص: ؛ د. إلياس ح010، ص: 0233الجزائر، 

، السند لألمر ، مركز الدراسات والبحوث والنشر  -الشيك  –أ. الطيب اللومي، الوسيط في األوراق التجارية في التشريع التونس ي، الكمبيالة  -762

في العقود واملسؤولية، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، ؛  عثمان كريمة، القبول في السفتجة، بحث لنيل شهادة املاجستير 227، ص: 0222تونس، 

 .31، ص: 9112 – 9119الجزائر، 

 021إلى  011.؛  د.مصطفى رضوان، الفقه والقضاء في القانون التجاري، املواد 920، مرجع سبق ذكره، 9د. أحمد شكري السباعي، ج - 763

، 9وراق املجاملة، معلقا عليها بأحكام املحاكم ومبادئ محكمة النقض وآراء الشراح، جتجاري في األوراق التجارية، الكمبيالة السند اإلذني الشيك أ

، 0222لسنة   02؛ د. على البارودي، األوراق التجارية واإلفالس وفقا ألحكام قانون التجارة رقم: 912، ص: 0229منشأة املعارف، االسكندرية، 

 .023، ص: 9119املطبوعات الجامعية، د م ن، 

 .022محمد مومن، مرجع سبق ذكره، ص:  د. - 764

 .971، مرجع سبق ذكره، ص: 9د. فوزي محمد سامي، ج - 765

 .227؛  أ. الطيب اللومي، مرجع سبق ذكره، ص: 022د. محمد مومن، مرجع سبق ذكره، ص:  - 766

 .011، مرجع سبق ذكره، ص:9د. فوزي محمد سامي، ج - 767

 .227أ. الطيب اللومي، مرجع سبق ذكره، ص:  - 768
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ل على قبوله، ورفض ، وقام بتقديمه للمسحوب عليه من أجل الحصو 769فإذا كان الحامل غير ملزم بتقديم الكمبيالة للقبول 

هذا األخير القبول، فإن حق الحامل يسقط في الرجوع املبكر على الضامنين، إذا لم يقم بتحرير احتجاج عدم القبول خالل مهلة 

 . 770تقديم الكمبيالة للقبول 

اء، عن الوفولكن يبقى للحامل حق تقديم الورقة التجارية للوفاء في موعد االستحقاق، وفي حاله امتناع املسحوب عليه 

 .772. ضد املسحوب عليه771 يتعين على الحامل تحرير احتجاج عدم الوفاء

 بتقديمها للمسحوب عليه للقبول، ولم يقم بتحرير احتجاج عدم القبول ضد 
ً
أما قي حالة ما إذا كان حامل الكمبيالة ملزما

كما هو الحال في الكمبيالة  774نين يسقط،، فإن حقه في الرجوع على الضام773املسحوب عليه في املهلة املحددة لذلك قانونا

املستحقة األداء بعد مض ي مده معينة من االطالع أو الواجب تقديمها للقبول في املهلة املعينة من الساحب أو من املظهر، إذا لم 

 يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.

بسبب عدم القبول  775الساحب؛ سقط حقه في الرجوع فإذا لم يقدم الحامل الكمبيالة للقبول في امليعاد الذي اشترطه 

وعدم الوفاء على السواء، إال إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول فقط 

 جديدة من مدونة التجارة في فقرتها الثالثة.  373على معنى املادة 

 لتقديم الكمبيالة للقبول، فله وحده اإلفادة من أما إذا كان مظهر الورقة التجارية هو الذي 
ً
اشترط في عند تظهيرها ميعادا

  .776 هذا الشرط

، 777وإذا كان الساحب قد اشترط عدم تقديم الورقة التجارية  للقبول في الحاالت التي يجيز فيها القانون له مثل هذا الشرط

لشرط وتقديم الكمبيالة للقبول، ال يترتب عليه سقوط حق فإن عدم تحرير احتجاج عدم القبول، في حالة مخالفة الحامل ل

 الحامل في الرجوع الصرفي على امللتزمين.

، وذلك في حالتي الكمبيالة املستحقة 778فحامل الورقة التجارية يكون مهمال إذن في حالة عدم تحرير احتجاج عدم القبول 

 .779املهل املحددة قانونا لذلك بعد مدة من اإلطالع أو الكمبيالة الواجبة التقديم للقبول في

                                                           

 .007د. محمد مومن، مرجع سبق ذكره، ص:  - 769

 آخر أجل لتحرير احتجاج عدم القبول هو آخر يوم قبل تاريخ االستحقاق. - 770

، 9111، املنشورات الحقوقية، دار صادر، بيروت، 0.؛  د. ادوار عيد، األسناد التجارية، ج022د. محمد مومن، مرجع سبق ذكره، ص:  - 771

 .112ص:

 .227اللومي، مرجع سبق ذكره، ص: أ. الطيب  - 772

 املرجع السابق. - 773

 .227، مرجع سبق ذكره، ص: 9د. عزيز العكيلي، ج - 774

 .017، مرجع سبق ذكره، ص: 9د. فوزي محمد سامي، ج - 775

 .017، مرجع سبق ذكره، ص: 9د. فوزي محمد سامي، ج - - 776

د أجنبي أو في موطن غير به مقر املسحوب عليه، كما يحظر هذا الشرط في يحظر شرط عدم القبول في حالة الكمبيالة واجبة الدفع عن - 777

؛ د. محمود مختار أحمد بربري، 011، مرجع سبق ذكره، ص: 9حالة الكمبيالة مسحوبة لدفعها بعد مدة من اإلطالع. أنظر: د. فوزي محمد سامي، ج

 .012هـ ص: 0119اإلدارة العامة، الرياض،  \عهد، م9قانون املعامالت التجارية السعودي، نظام األوراق التجارية، ج

د. مصطفى كمال طه، علي البارودي، القانون التجاري، األوراق التجارية واإلفالس، العقود التجارية، عمليات البنوك، منشورات الحلبي  - 778

 .921، ص: 9110الحقوقية، بيروت، 

؛  072، ص:9111وراق التجارية: السفتجة، ابن خلدون للنشر والتوزيع، الجزائر، د. علي فتاك، مبسوط القانون التجاري الجزائري في األ  - 779

 .211د. إلياس حداد،  األوراق التجارية، مرجع سبق ذكره، ص: 
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واحتجاج عدم القبول ليس له وقت محدد فيجوز تحريره في أي وقت، من تاريخ إنشاء الكمبيالة إلى تاريخ االستحقاق، غير 

 .780أنه في بعض الحاالت يجب أن يتم التقيد باملهل املقررة لتقديم الكمبيالة للقبول 

حاالت ال يترتب عليه سقوط حق حامل الورقة التجارية  في الرجوع الصرفي إن عدم تحرير احتجاج عدم القبول قي هذه ال

 .781على امللتزمين، وإنما يحرمه من الرجوع قبل تاريخ االستحقاق فقط

 ثانيا: احتجاج عدم الوفاء

 رر الحاملاحتجاج عدم الوفاء هو دليل إثبات تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه وامتناع هذا األخير عن الوفاء. فإذا لم يح

 عدم الوفاء في املهل القانونية
ً
 782احتجاجا

ً
فإن حق حامل الورقة  783ألي سبب من األسباب ، أو كان االحتجاج املقدم باطال

، فقد ألزم قانون الصرف حامل الكمبيالة، في حالة امتناع املسحوب عليه 784التجارية في الرجوع الصرفي على الضامنين يسقط

 .786إلثبات هذا االمتناع 785قاق بعمل احتجاج عدم الوفاء بشروط معينة وفي ميعاد معينعن الوفاء في ميعاد االستح

وما من عمل يقوم به الحامل يغني عن عمل االحتجاج إال في الحاالت املنصوص عليها في القانون؛ والحاالت التي ال يجب فيها  

أو التصفية القضائية  للمسحوب عليه، والتسوية أو على حامل الورقة التجارية عمل احتجاج عدم الوفاء هي: حالة التسوية 

 عدم تقديم الكمبيالة للقبول 
ً
، أو إذا حال دون تقديم الكمبيالة أو عمل 787التصفية القضائية للساحب إذا كـان مشترطا

ه ذا استمرت هذاالحتجاج في املهلة القانونية حائل ال يمكن التغلب عليه، حيث تمدد هذه املهلة حتى زوال القوة القاهرة، وإ

 محسوبة من تاريخ االستحقاق، فيحق للحامل الرجوع على الضامنين دون حاجة إلى تقديم 
ً
القوة القاهرة أكثر من ثالثين يوما

 جديدة من مدونة التجارة(. 372الكمبيالة أو إقامة االحتجاج ) املادة 

، إذ يغني االحتجاج لعدم القبول عن 788م القبول كما يستثنى من عمل احتجاج عدم الوفاء قيام الحامل بعمل احتجاج عد 

كما يعفى الحامل من عمل احتجاج عدم  .789عرض الكمبيالة للوفاء عند تاريخ االستحقاق، وعن إقامة االحتجاج لعدم الوفاء

 .790الوفاء إذا تضمنت الكمبيالة شرط الرجوع بدون مصاريف

 ففي غير الحاالت السابقة، يتعين على الحامل أن يثبت ام
ً
تناع املسحوب عليه عن الوفاء بعمل احتجاج عدم الوفاء وفقا

 . وتبعا لذلك يتحدد وقت تحرير احتجاج عدم الوفاء حسب األحوال التالية:791لألصول املنصوص عليها في القانون 

                                                           

 .31عثماني كريمة، مرجع سبق ذكره، ص:  - 780

 .211هـ، ص: 0119رياض، د. إلياس حداد، األوراق التجارية في النظام التجاري السعودي، معهد اإلدارة العامة، ال - 781

 .023، مرجع سبق ذكره، ص: 0222د. علي البارودي، القانون التجاري واإلفالس وفقا ألحكام قانون التجارة لسنة  - 782

 .227؛ أ. الطيب اللومي، مرجع سبق ذكره، ص:222د. علي سيد قاسم، مرجع سبق ذكره، ص: - 783

 .920، مرجع سبق ذكره، ص: 9؛ د. أحمد شكري السباعي، ج227، مرجع سبق ذكره، ص: 9د. عزيز العكيلي، ج - 784

 .970، مرجع سبق ذكره، ص: 9د. فوزي محمد سامي، ج  - 785

  .022د. برهان الدين جمل، مرجع سبق ذكره، ص:  -786

 .927-921، مرجع سبق ذكره، ص: 9د. فوزي محمد سامي، ج - 787

 .222، ص:الدراسية لكليات اإلدارة واالقتصاد في الجامعات مرجع سبق ذكرهد. عزيز العكيلي: شرح القانون التجاري، وفقا للخطة  - 788

 .927، مرجع سبق ذكره، ص: 9د. فوزي محمد سامي، ج - 789

 .022د. محمد مومن، مرجع سبق ذكره، ص:  - 790

ي لالحتجاج الذي حددت الشكل الذخصصت مدونة التجارة املوريتانية الفرع الثاني من الفصل الثامن من الباب األول في الكتاب الثالث،  - 791

 يجب أن يكون عليه، وآلية إشهاره.
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ب عمل الع عليها، وجفي مهلة معينة من تاريخ إنشائها أو من تاريخ اإلط أو فإذا كانت الكمبيالة مستحقة األداء في يوم معين -0

جنيف املوحد والقوانين   ، ذلك ما هو مقرر في قانون 792االحتجاج لعدم الوفاء في أحد يومي العمل التاليين ليوم االستحقاق

والقانون  793العربية باستثناء القانون املصري، الذي يوجب عمل االحتجاج خالل أيام العمل األربعة التالية ليوم االستحقاق

 .794يوجب عمل االجتماع خالل أيام العمل الخمسة التالية ليوم االستحقاق املغربي الذي

 للشروط وفي املهل املحددة  -9
ً
أما إذا كانت الكمبيالة مستحقة األداء لدى االطالع، فيجب تنظيم احتجاج عدم الوفاء وفقا

ض للقبول، يجب عمل االحتجاج في خالل . فما دام أن الكمبيالة املستحقة األداء لدى االطالع ال تعر 795الحتجاج عدم القبول 

املهلة املعينة لعرضها للوفاء، أي خالل سنة من تاريخ إنشائها ما لم يكن الساحب قد اشترط تقصير هذه املدة أو مدها، وما لم 

 .من مدونة التجارة( 321يشترط املظهر تقصيرها )الفقرة األولى من املادة 

حتجاج عدم القبول وفق اآلجال والصيغ املحددة، يعرض حق الحامل للسقوط فعدم تنظيم احتجاج عدم الوفاء، كما ا

 جديدة من مدونة التجارة(. 313تجاه كافة امللتزمين باستثناء الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء )الفقرة الثانية من املادة 

ي الرجوع على الضامنين. غير أنه في حالة فإذا فات ميعاد تقديم االحتجاج أو كانت أصول إجرائه باطلة، سقط حق الحامل ف 

؛ كالقوة القاهرة، فإن عدم تحرير االحتجاج 796عدم تحرير االحتجاج يرجع إلى أمور خارجة عن إرادة الحامل وليس له دخل فيها

 .797ال يرتب أثره القاض ي بسقوط حق الحامل في الرجوع على امللتزمين في الورقة التجارية إذ ال يوجد تقصير من جانبه

 الفقرة الثانية: إهمال مواعيد العرض للقبول والوفاء

كما أن حق الحامل في الرجوع يسقط إذا لم يقم بتحرير احتجاج عدم الوفاء أو احتجاج عدم القبول، في الحالة العامة، 

قدم ذلك إذا لم يفإنه يسقط كذلك إذا لم يقم بعرض الكمبيالة للقبول في أوضاع معينة )أوال(، كما يسقط حقه في الرجوع ك

 الكمبيالة للوفاء في أوضاع أخرى )ثانيا(.

 أوال: إهمال العرض للقبول 

 لذلك 798إذا لم يقدم الحامل الكمبيالة املستحقة األداء بعد مض ي مدة من االطالع في املهلة املقررة
ً
، يعد حامال 799قانونا

 للسقوط.مهمال وبالتالي يتعرض حقه في الرجوع على امللتزمين في الكمبيالة 

حيث يلزم الحامل بتقديم الكمبيالة املستحقة بعد مض ي مدة من االطالع ألجل القبول خالل سنة من تاريخ إنشائها )الفقرة 

 .800من مدونة التجارة(. على أنه يحق للساحب أن يشترط تقصير هذه املدة أو تمديدها 321األولى من املادة 

                                                           

 .977، مرجع سبق ذكره، ص:9د. أحمد شكري السباعي، ج - 792

 تجاري مصري. 122الفقرة الثالثة املادة   793-

 022د. محمد مومن، مرجع سبق ذكره، ص:  -- 794

 ..977، مرجع سبق ذكره، ص: 9د. أحمد شكري السباعي، ج - 795

 .071. أحمد كويس ي ومحمد الهيني، دراسة في اجتهادات القضاء التجاري في مادة األوراق التجارية مرجع سبق ذكره، ص:  د - 796

 .229أ. الطيب اللومي، مرجع سبق ذكرهن ص:  - 797

 .029د. محمد مومن، مرجع سبق ذكره، ص:  - 798

 .221أ. الطيب اللومي، مرجع سبق ذكره، ص:  - 799

 .023، مرجع سبق ذكره، ص: 0222ي، القانون التجاري واإلفالس وفقا ألحكام قانون التجارة لسنة د. علي البارود - 800
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يلزم الحامل بالتقديم للقبول في األجل املحدد، وإال تعرض حقه في الرجوع . وفي كل ذلك 801كما يجوز للمظهرين تقصيرها 

 .802للسقوط

فإذا انقضت هذه املدة دون أن يقدم الحامل الكمبيالة للقبول أو الوفاء، حسب مقتض ى الحال، سقط حقه في الرجوع  

ة( ، باستثناء املسحوب عليه القابل، هذا ما لم جديدة من مدونة التجار  313بحكم القانون على امللتزمين في الكمبيالة ) املادة 

 جديدة من مدونة التجارة(.  372يكن هناك مانع قانوني، يمنع من تقديم الكمبيالة للقبول أو الوفاء )الفقرة األولى من املادة 

ليه، إذ أن هذا والغرض من تقرير هذا الجزاء هو حث الحامل على تقديم هذا النوع من األوراق التجارية إلى املسحوب ع

 .803منها لدى اإلطالع أو بعد مض ي مدة معينة من االطالع  التقديم هو الوسيلة الوحيدة لتحديد ميعاد استحقاق املستحق األداء

، ويتسع نطاق هذا 805يؤدي إلى سقوط حق الحامل في الرجوع 804كما أن عدم تقديم الكمبيالة املتضمنة شرط القبول 

بول هو الساحب، حيث يستفيد منه الجميع، أما إذا كان من وضع الشرط هو أحد املظهرين السقوط إذا كان واضع شرط الق

 .806فإنه ال ستفيد منه غيره

 ثانيا: إهمال العرض للوفاء

أو بدون  807إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في املهلة القانونية املحددة لذلك، متى تضمنت شرط الرجوع بدون نفقة

 منه. إنما يتحقق  ، ففي هذه الحالة808مصاريف
ً
ال يؤاخذ حامل الورقة التجارية على عدم عمل االحتجاج، إذ يكون معفيا

 في املهلة املقررة لذلك
ً
، أي في ميعاد االستحقاق. حيث ال يعفي هذا الشرط الحامل 809اإلهمال بعدم تقديم الكمبيالة للوفاء أصال

كما تقدم. وكذلك تقديم الكمبيالة املستحقة لدى  810تحرير االحتجاج من التقديم للوفاء في األجل املحدد لذلك، وإنما يعفي من

 .811االطالع أو بعد مدة منه، خالل املدة التي حددها القانون 

ثبات عدم تقديم الكمبيالة في تاريخ االستحقاق على من يتمسك به في مواجهة الحامل. وعليه يعد حامل الكمبيالة إ ويقع عبء

 املتضمنة شرط الرجوع بدون 
ً
، وبالتالي يسقط حقه في الرجوع على الضامنين، إذا تخلف، بال عذر، عن تقديم 812مصاريف مهمال

؛ وهو في الكمبيالة املستحقة الوفاء في تاريخ معين أو بعد مدة 813الكمبيالة للمسحوب عليه في املوعد املقرر للمطالبة بقيمتها

                                                           

 .971د. عصام حنفي محمود، األوراق التجارية، مرجع سبق ذكره، ص:  - 801

 .997د. عبد هللا العمران، مرجع سبق ذكره، ص:  - 802

 .011، مرجع سبق ذكره، ص: 9د. فوزي محمد سامي، ج - 803

 .029. محمد مومن، مرجع سبق ذكره، ص: د - 804

 .227، مرجع سبق ذكره، ص: 9د. عزيز العكيلي، ج - 805

 .227، مرجع سبق ذكره، ص: 9؛ د. عزيز العكيلي، ج973د. عصام حنفي، األوراق التجارية، مرجع سبق ذكره، ص:  - 806

 .920، مرجع سبق ذكره، ص: 9د. أحمد شكري السباعي، ج - 807

 .029مرجع سبق ذكره، ص: د.محمد مومن، - 808

 .221، مرجع سبق ذكره، ص: 9د. عزيز العكيلي، ج - 809

 .939د. بسام حمد الطراونة، مرجع سبق ذكره، ص:  - 810

 .971، مرجع سبق ذكره، ص: 9د. فوزي محمد سامي، ج - 811

 .022ع سبق ذكره، ص: ، مرج0222د. علي البارودي، القانون التجاري واإلفالس وفقا ألحكام قانون التجارة لسنة  - 812

 ..029د. محمد مومن، مرجع سبق ذكره، ص:  - 813
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من مدونة  322م االستحقاق أو أحد يومي العمل التاليين له ) املادة أو من تاريخ االطالع عليها، يو  814معينة من تاريخ إنشائها

 التجارة(.

من مدونة التجارة(، ما لم تمدد هذه املدة  321وهو خالل سنة من تاريخها في الكمبيالة املستحقة األداء لدى االطالع ) املادة 

ر من الساحب أو أحد املظهرين على النحو املرسوم في القانون  . ويعتبر تقديم الكمبيالة إلى إحدى غرف املقاصة في حكم أو تقصَّ

. فإذا اشترط الساحب أن ال يحصل التقديم للوفاء قبل أجل معين فإن مدة السنة تبدأ في السريان ابتداء 815تقديمها للوفاء

 .816من حلول ذلك األجل

، فإذا لم يقدمها 817سنة تبدأ من تاريخ إنشائها وتقدم  الكمبيالة املستحقة األداء لدى االطالع ألجل الوفاء بقيمتها في خالل

 . 818الحامل خالل تلك املدة من أجل الوفاء يعد حامال مهمال ويؤدي ذلك إلى سقوط حقه في الرجوع على املوقعين على الكمبيالة

م ذلك احتراويملك الساحب تقصير هذه املدة أو مدها، في حين يحق للمظهرين تقصيرها فقط، وفي كل األحوال على الحامل 

 األجل وإال كان حقه في الرجوع عرضة للسقوط.

أما سكوت الحامل عن املطالبة في ميعاد االستحقاق بقيمة الكمبيالة املستحقة األداء في يوم معين أو بعد مض ي مدة معينة 

في موعد قصير يلي من إنشائها، فإنه ال يترتب عليه سقوط حقه في الرجوع، ذلك ألنه ملتزم بتحرير احتجاج عدم الوفاء 

وهذا ما   ، فإذا مض ى هذا املوعد دون تحرير االحتجاج سقط حقه في الرجوع على الضامنين ما عدا القابل،819االستحقاق

  ضمن الحالة الثانية من حاالت سقوط حق الحامل املهمل.  يقع

ن في الحاالت السابقة، ولو لم يترتب ع وتجدر اإلشارة أن امللتزمين في الورقة التجارة لهم كامل الحق في التمسك بالسقوط

، ويرجع ذلك إلى كون السقوط جزاء مدني يترتب على إهمال الحامل، وليس تعويضا حتى يتوقف 820ذلك السقوط ضررا لهؤالء

 .821التمسك به على وقوع الضرر 

يحق له الرجوع بما دفعه على إن امللتزم الذي يقوم بالوفاء للحامل بالرغم من توافر حالة من حاالت اإلهمال السابقة، ال 

 ، حيث يكون بمثابة من دفع ما ال يجب دفعه.822باقي امللتزمين

، 823إن املشرع في إطار مراعاته ملصالح مختلف األطراف راعى حالة الحامل الذي حالت ظروف قاهرة دون قيامه بواجبه

ير االحتجاج في ظروف أخرى، كما هو الحال عند واعتبره غير مهمل ومدد له اآلجال، كما تم إعفاؤه من بعض االلتزامات كتحر 

                                                           

 .227، مرجع سبق ذكره، ص: 9؛  د. عزيز العكيلي، ج912، مرجع سبق ذكره، ص: 9د. مصطفى رضوان، ج - 814

 .010د. محمد مومن، مرجع سبق ذكره، ص: - - 815

 .977، ص: 9111، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 0222لسنة  02د. عزت عبد القادر، الكمبيالة طبقا لقانون التجارة رقم:  - 816

 .010أ. برهان الدين جمل، مرجع سبق ذكره، ص:  - 817

 .211 -212د. سميحة القليوبي، األوراق التجارية، مرجع سبق ذكره، ص: - 818

 .022أ. برهان الدين جمل، مرجع سبق ذكره، ص: - 819

 .911كره، ص: ، مرجع سبق ذ9د. مصطفى رضوان، ج - 820

 .022د. محمد مومن،مرجع سبق ذكره، ص: - 821

 .972، مرجع سبق ذكره، ص:9د. فوزي محمد سامي، ج - 822

سمير جبرأدويكات، تنازع القوانين في السفتجة الدولية )سند السحب( وفقا ملشروعي قانون التجارة والقانون املدني الفلسطيني، دراسة  - 823

 .010، ص: 9117متطلبات املاجستير، جامعة بير زيت،كلية الدراسات العليا، معهد الحقوق،  مقارنة، رسالة مقدمة الستكمال
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. كما ضيق من نطاق السقوط ذاته الذي يترتب على هذه 824إفالس املسحوب عليه والساحب الذي اشترط عدم التقديم للقبول 

 الحاالت.

 املطلب الثاني: صور إهمال حامل السند ألمر والشيك

صور إهمال حامل الشيك، فيما نتناول في األولي صور إهمال حامل سنتناول هذا املطلب في فقرتين، نخصص الثانية منهما ل

 السند ألمر.

 ألفقرة األولي: صور إهمال حامل السند ألمر

 ،
ً
لم يرد نص في قانون جنيف املوحد وال في القوانين العربية يحدد صراحة الصور التي يعتبر فيها حامل السند ألمر مهمال

ة إلى األحكام املنصوص عليها بخصوص الكمبيالة في هذا املجال إلى الحد الذي ال تتعارض فيه وإنما اكتفت هذه القوانين باإلحال

 لذلك تسقط حقوق حامل السند ألمر في أي من الحاالت التالية،  .825هذه األحكام مع ماهية السند ألمر
ً
 :وتطبيقا

و بعد مض ي مدة معينة من االطالع خالل سنة من إذا أهمل الحامل في تقديم السند ألمر املستحق األداء لدى االطالع أ  ـ0

 تاريخ اإلنشاء، ما لم يوجد شرط يقض ي بخالف ذلك، على التفصيل الذي ذكرناه بشأن الكمبيالة.

 ـ  إذا أهمل الحامل في عمل احتجاج عدم الوفاء في امليعاد القانوني.9

  ـ  إذا أهمل الحامل في تقديم السند للوفاء في امليعاد القانوني2
ً
في حالة اشتماله على شرط الرجوع بدون مصاريف، أيضا

 بخصوص الكمبيالة.
ً
 على التفصيل الذي ذكرناه سابقا

 وعليه فإن صور سقوط حق حامل السند ألمر تختلف عنها في الكمبيالة من ناحيتين: 

ة بعدم تقديم الكمبيالة للقبول ، فإن جميع صور وأحكام السقوط الخاص826، طاملا أنه ال قبول في السند ألمرالناحية األولى

 أو عدم تحرير احتجاج عدم القبول ال تنطبق على السند ألمر. 

. وبالتالي ال يسقط حق الحامل 827محرر السند يلتزم بما يلتزم به املسحوب عليه القابل في الكمبيالة ، فإنالناحية الثانية

 طوال مدة مرور الزمن. فع
ً
 في مواجهة املظهرين، في مواجهة املحرر، بل يبقى قائما

ً
ندما يسقط حق الحامل في الصور املبينة سابقا

بمن فيهم املستفيد، و الضامنين االحتياطيين. فإذا أرسل محرر السند ألمر قيمته إلى الشخص الثالث املكلف بأدائه للحامل، في 

 اء.حالة اشتراط الدفع في محل مختار، فال يعتبر بمنزلة الساحب الذي أدى مقابل الوف

ويترتب على ذلك أنه ال يحق للمحرر أن يحتج على الحامل بسقوط حقه في الرجوع عليه بسبب اإلهمال، طاملا أنه يعتبر   

املدين األصلي في السند. وعلى العكس، ال يجوز للحامل أن يحتج على املستفيد بعدم تأدية مقابل السند للمحرر كي يستطيع 

املستفيد ال يعتبر في هذه الحالة بمنزلة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء والذي يبقى الرجوع عليه رغم إهماله، ذلك أن 

 تجاه حامل الكمبيالة رغم إهماله.
ً
 ملزما

 الفقرة الثانية: صور إهمال حامل الشيك.

 قانون جنيف املوحد للشيكات لسنة 
ً
 الصو 0220لم يتضمن أيضا

ً
 يحدد صراحة

ً
ر التي يعتبر ، وكذا القوانين العربية، نصا

. ولكنها فرضت جميعها على حامل الشيك التزامين:
ً
 فيها حامل الشيك مهمال

                                                           

 .911د. عصام حنفي، األوراق التجارية، مرجع سبق ذكره، ص:  - 824

  825من مدونة التجارة املوريتانية. 332انظر املادة -

 .902، مرجع سبق ذكره، ص: 0222لسنة  د. علي البارودي، الوراق التجارية واإلفالس وفقا لقانون التجارة - 826

 .901، مرجع سبق ذكره، ص: 0222د. علي البارودي، الوراق التجارية واإلفالس وفقا لقانون التجارة لسنة  - 827
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 األول 
ً
،إجراء االحتجاج أو ما يقوم مقامه خالل الثاني، و 828، تقديم الشيك للمصرف وطلب وفائه خالل امليعاد املحدد قانونا

 .829امليعاد ذاته

حقه في الرجوع على امللتزمين بالشيك وذلك بداللة النصوص  فإذا لم يقم حامل الشيك بأي من هذين اإلجرائين سقط

 .الخاصة بالشيك والقاضية بخضوع الشيك ألحكام الكمبيالة بالقدر الذي ال تتعارض فيه تلك األحكام مع ماهية الشيك

اء مقابل الوف ومما ينبغي التأكيد عليه في هذا الصدد أن حق حامل الشيك يسقط في الرجوع على الساحب، إذا كان قد وفر 

عند إصدار الشيك، ولم يسحبه أو جزًء منه خالل املدة املحددة لتقديمه للوفاء. أما إذا كان مقابل الوفاء غير موجود عند إنشاء 

 أو جزًء خالل املدة املحددة لتقديمه للوفاء، فعندئذٍّ ال يسقط حق الحامل املهمل، الذي لم 
ً
الشيك، أو أن الساحب استرده كال

، ألنه ال يحق للساحب أن يثري بال سبب. يتقيد  
ً
 باملواعيد املقررة قانونا

 

 أحكام سقوط حق الحامل املهمل  املبحث الثاني:

 على أحكام الجزاء الذي يترتب 
ً
إذا كانت القوانين العربية تتفق على صور إهمال حامل الورقة التجارية، فإنها تتفق أيضا

الحامل املهمل في الرجوع على امللتزمين بقيمتها. ويمكن أن نجمل أهم أحكام سقوط واملتمثل بسقوط حق  على هذا اإلهمال،

 من خالل تناول خصائصه )املطلب األول(، ونطاقه ) املطلب الثاني(.

  املطلب األول: خصائص نظام السقوط

قررة القانون، في املهل امل يعد السقوط جزاء يلحق بالحامل املهمل الذي يتوانى عن القيام باإلجراءات التي يفرضها عليه

دون أن يطال املظهرين، ألن هؤالء ملزمون  830جزاء ال يلحق إال الحامل املهمل فهو على النحو الذي بيناه في املبحث األول. 

فقط بتبليغ االحتجاج، والذي ال يترتب علي عدم تبليغه سوى التعويض عن ما قد ينتج عن ذلك من ضرر، دون أن يتجاوز 

 ض مبلغ الكمبيالة.هذا التعوي

السقوط هو الجزاء الذي يلحق الحامل املهمل، الذي لم يراع املواعيد التي حددها املشرع للقيام ببعض الواجبات امللقاة 

، وذلك بعدم القيام بما يفرضه عليه القانون من إجراءات معينة في آجل محددة، رعاية ملراكز امللتزمين الضامنين 831على عاتقه

 . و يترتب على ذلك حرمانه من الرجوع على امللتزمين بالوفاء كما بينا سابقا.832في الكمبيالة

ولسقوط حق الحامل في الرجوع على امللتزمين، نتيجة اإلهمال مجموعة من الخصائص املحددة، تميزه عن غيره من األنظمة 

 املشابهة، نجمل أهمها في:

، 834تقاعسه عن القيام بما يفرضه القانون عليه، دون أن يطال املظهرين املهمل نتيجة 833أن هذا الجزاء ال يلحق إال الحامل -0

ألن هؤالء ملزمون فقط بتبليغ االحتجاج، والذي ال يترتب على عدم تبليغه سوى التعويض عن ما قد ينتج عن ذلك من ضرر، 

 . 835دون أن يتجاوز هذا التعويض مبلغ الكمبيالة

                                                           

 من مدونة التجارة. 292و  299أنظر املادتين   828-

 من مدونة التجارة. 270أنظر املادة   829-

 لسقوط ال يشمل إال الحامل دون غيره.بعد صدور قانون جنيف املوحد أصبح ا - 830

  .271د. عكاشة عبد العال، مرجع سبق ذكره، ص:  -831

 . 010، مرجع سبق ذكره ،  ص:  9د.أحمد شكري السباعي، ج -832

 .222، مرجع سبق ذكره، ص: 9د. عزيز العكيلي، ج - 833

 .020سبق ذكره، ص:  ؛ د. محمد مومن، مرجع921، مرجع سبق ذكره، ص: 0د. أحمد شكري السباعي، ج - 834

 . 020د. محمد مومن ، مرجع سبق ذكره،  ص: -835
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التي يتمتع بها حامل الورقة التجارية تجاه  836يتعلق بالدعوى الصرفية أن سقوط حق الحامل في الرجوع الصرفي، -9

التي قد تكون لحامل الورقة  838من الدعاوى، مثل الدعوى العادية 837امللتزمين، والتي هي تستند إلى قانون الصرف، دون غيرها

 839الدعوى املبنية على العالقة األصلية، أو -في حالة تلقى املسحوب عليه من الساحب  -التجارية، كدعوى ملكية مقابل الوفاء 

 .840بين الحامل ومن تلقى الكمبيالة منه

، وهذا 843، وبالتالي يجوز التنازل عنه842، ألنه مقرر لصالح امللتزم بالضمان841أن هذا السقوط ال يتعلق بالنظام العام -2

 .845ريحا أو ضمنيا.  إذ يكون ص844التنازل مسألة واقعية يعود لقاض ي املوضوع الحكم به تبعا لكل قضية

، بل ال بد أن يتمسك به 846وباعتباره ليس من النظام العام؛  فإنه ال يجوز للمحكمة أن تحكم بالسقوط من تلقاء نفسها

 من له مصلحة فيه، ألنه حق مقرر ملصلحة امللتزمين بالضمان، عليهم اإلفادة منه أو تركه. 

                                                           

؛ د. أحمد كويس ي و محمد 020؛ د. محمد مومن، مرجع سبق ذكره، ص: 212د. إلياس حداد، األوراق التجارية، مرجع سبق ذكره، ص:  - 836

 .091ذكره، ص: الهيني، تأمالت في اجتهادات القضاء التجاري في مادة األوراق التجارية  مرجع سبق 

؛  أ. الطيب اللومي، 911، مرجع سبق ذكره، ص: 0222د. علي البارودي، القانون التجاري واإلفالس وفقا ألحكام قانون التجارة لسنة  - 837

 .222مرجع سبق ذكره، ص: 

 .023خمري أعمر، مرجع سبق ذكره، ص،  - 838

 .020؛  د. محمد مومن، مرجع سبق ذكره، ص: 212د. إلياس حداد، األوراق التجارية، مرجع سبق ذكره، ص:  - 839

 .911، مرجع سبق ذكره، ص: 0222د. علي البارودي، القانون التجاري واإلفالس وفقا ألحكام قانون التجارة لسنة  - 840

مرجع  ،9؛ د. أحمد شكري السباعي، ج221، مرجع سبق ذكره، ص: 9د. عزيز العكيلي، ج؛ 029د. محمد مومن، مرجع سبق ذكره،  ص: -841

 .929سبق ذكره، ص: 

؛ د. علي البارودي، القانون األوراق التجارية واإلفالس وفقا ألحكام قانون 212د. إلياس حداد، األوراق التجارية، مرجع سبق ذكره، ص:  - 842

 .910، مرجع سبق ذكره، ص: 0222التجارة لسنة 

؛ د. محمد صالح، األوراق 911، ص:0227ر، الشيك، مرجع سبق ذكره، د. أحمد محمد محرز، السندات التجارية، الكمبيالة، السند ألم - 843

، مرجع سبق ذكره، 0222؛ د علي البارودي، األوراق التجارية واإلفالس وفقا ألحكام قانون التجارة لسنة 227، ص: 0271التجارية، مرجع سبق ذكره 

 .910ص: 

 .119 ص: د. علي حسن يونس، األوراق التجارية، مرجع سبق ذكره، - 844

 .917، مرجع سبق ذكره، ص: 9د. مصطفى رضوان، ج - 845

 .929، مرجع سبق ذكره، ص: 9؛ د. أحمد شكري السباعي، ج917،  مرجع سبق ذكره، 9د. مصطفى رضوان، ج - 846
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، مع 848عند تحققه في مواجهة الحامل 847ه في التمسك بالسقوطوتبعا لذلك يمكن للمدين بالكمبيالة أن يتنازل عن حق

 . 850،  إذ يقتصر أثره على املدين الذي صدر منه849العلم أن هذا التنازل ال يطال امللتزمين اآلخرين

، 851ويترتب على ذلك أنه لو قام بالوفاء أحد املظهرين بالرغم من وجود الحامل في حالة إهمال، فليس له الرجوع على ضامنيه

                                                                                             .                                                                                                                            852إذ ال يتحملون نتيجة هذا اإلهمال

، من دون أن 853هذا السقوط ال يستفيد منه جميع امللتزمين بالكمبيالة، وإنما امللتزمين الذين يلتزمون بمجرد الضمانأن  -1

 يكونوا مدينين أصليين في الكمبيالة.

، كما هو الحال في حاالت السقوط التي تعرضنا لها سابقا. والتي 854السقوط كجزاء ال بد من وجود نص قانوني ينص عليه -7

 جديدة. 373ا مدونة التجارة في املادة كرسته

                                                           

من امللتزمين قرار محكمة النقض السورية " إن إهمال تقديم االحتجاج وإن كان يؤدي إلى سقوط حقوق الحامل قبل املظهرين وغيرهم  - 847

 فيها باستثناء قابلها، غير أن هذا السقوط ال يتصل بالنظام العام ويجوز االتفاق على عكسه أو اإلعفاء منه.

 نوإن قبول الضامن االحتياطي إدراج األسناد التي لم يتم االحتجاج بشأنها في حساب جار قائم بينه وحامل هذه األسناد، وإقرار هذا الضام

هذا الحساب لصالح الحامل يفيد تنازله عن حقه في االحتجاج بهذا السقوط، وإن هذا التنازل عن هذا الحق املقرر ملصلحة املدين  بمديونيته بقيمة

؛ 223، موسوعة القضاء والفقه، ص: 12/12/0212بتاريخ:  022يحول دون التمسك بالدفع الناجم عن إهمال القيام بإجراءات االحتجاج". قرار رقم 

 .227الح، مرجع سبق ذكره، ص: د. محمد ص

، مرجع سبق ذكره، 9؛ د. عزيز العكيلي، ج911د. أحمد محرز، السندات التجارية، الكمبيالة، السند ألمر، الشيك، مرجع سبق ذكره،  ص: - 848

 .221.؛ أ. الطيب اللومي، مرجع سبق ذكره، ص: 222ص: 

د كويس ي ومحمد الهيني، تأمالت في اجتهادات القضاء التجاري في مادة األوراق ؛ د. أحم222، مرجع سبق ذكره، ص: 9د. عزيز العكيلي، ج - 849

 .021التجارية ، مرجع سبق ذكره، ص: 

 .921د. عبد هللا العمران، مرجع سبق ذكره، ص:  - 850

القانون التجاري ؛ د. علي البارودي، 029؛  د. محمد مومن، مرجع سبق ذكره، ص: 917، مرجع سبق ذكره، ص: 9د. مصطفى رضوان، ج - 851

 .910، مرجع سبق ذكره، ص: 0222واإلفالس وفقا ألحكام قانون التجارة لسنة 

؛ د. إلياس حداد، األوراق التجارية، مرجع سبق ذكره، ص: 037د. مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري، مرجع سبق ذكره، ص:  - 852

221. 

؛  د. علي البارودي، األوراق التجارية واإلفالس وفقا ألحكام قانون 092ق ذكره، ص:د. جمال الدين عوض، األوراق التجارية، مرجع سب - 853

 .929، مرجع سبق ذكره، ص: 9؛ د. أحمد شكري السباعي، ج910، مرجع سبق ذكره، ص:0222التجارة لسنة 

نون الجنائي املوريتاني، والصادر بموجب األمر طبقا للمبدأ املعروف في القانون الجزائي، ال عقوبة إال بنص. أنظر املادة الرابعة من القا - 854

 .0232يوليو  2بتاريخ:  32 -019القانوني رقم:
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، ولو ألول مرة أمام محكمة 856، باعتباره دفعا موضوعيا855يجوز التمسك بالسقوط في أي مرحلة تكون عليها الدعوى  -7

، 859، حيث أن السقوط ال يعتبر بمثابة تعويض عن ضرر 858، كما يجوز التمسك به حتى بدون وجود ضرر 857االستئناف

 .860في مواجهة ناقص األهلية كما يجوز التمسك بالسقوط

 

 املطلب الثاني: نطاق السقوط

، أي 861إن سقوط الحق في الرجوع الصرفي الذي يتمتع به حامل الورقة التجارية، يقتصر على الرجوع بالدعوى الصرفية

إذا كانت  ، أما863من الدعاوى  862الدعوى الناشئة واملؤسسة على الكمبيالة ونصوص القانون التجاري الخاصة به، دون غيرها

. كما يشمل هذا السقوط بعض امللتزمين دون غيرهم، 864دعوى الحامل ضد املوقع على أساس آخر فال شأن لها بهذا الجزاء

لذلك سنتناول نطاق السقوط من خالل الدعوى التي يطالها السقوط )أوال(، واألشخاص الذين يستفيدون من السقوط ) 

 ثانيا(.

 أوال: الدعوى التي تخضع للسقوط

                                                           

؛ د. علي البارودي، ط األوراق 920.؛ د.عبد هللا العمران، مرجع سبق ذكره، ص: 972، مرجع سبق ذكره، ص: 9د. فوزي محمد سامي، ج - 855

 .222، مرجع سبق ذكره، ص: 9؛ د. عزيز العكيلي، ج910، مرجع سبق ذكره، ص: 0222 التجارية واإلفالس وفقا ألحكام قانون التجارة لسنة

 .221؛ د. إلياس حداد، األوراق التجارية، مرجع سبق ذكره، ص: 917، مرجع سبق ذكره، ص: 9د. مصطفى رضوان، ج - 856

قانون التجاري واإلفالس وفقا ألحكام قانون التجارة ؛ د. علي البارودي، ال221د. إلياس حداد، األوراق التجارية، مرجع سبق ذكره، ص:  - 857

 .910، مرجع سبق ذكره، ص: 0222لسنة 

؛ أ. الطيب اللومي، مرجع سبق 222، مرجع سبق ذكره، ص: 9؛ د. عزيز العكيلي، ج911، مرجع سبق ذكره، ص: 9د. مصطفى رضوان، ج - 858

 .221ذكره، ص: 

، مرجع 9. ود. مصطفى رضوان، ج022؛  د. محمد مومن، مرجع سبق ذكره، ص: 291: د. حافظ محمد إبراهيم، مرجع سبق ذكره، ص - 859

 .911سبق ذكره، ص: 

د. بن داود إبراهيم، ؛ 221؛ أ. الطيب اللومي، مرجع سبق ذكره، ص: 212د. إلياس حداد، األوراق التجارية، مرجع سبق ذكره، ص:  - 860

؛ د. علي البارودي، األوراق التجارية واإلفالس وفقا 917، ص: 9101ار الكتاب الحديث، الجزائر، السندات التجارية في القانون التجاري الجزائري، د

 .910، مرجع سبق ذكره، ص: 0222ألحكام قانون التجارة لسنة 

يرة فال على هذه األخ ويعود ذلك إلى أن  إنشاء االلتزام الصرفي ال يترتب عليه انقضاء العالقات األصلية بين امللتزمين، فإذا أسس الرجوع - 861

 .922تطاله قواعد السقوط الصرفي. أنظر بهذا الشأن: د. محمد علي محمد بني مقداد، مرجع سبق ذكره، ص: 

؛ أنظر كذلك ما ذهبت إليه محكمة النقض عند قولها " تحرير االحتجاج 217د. إلياس حداد، األوراق التجارية، مرجع سبق ذكره، ص:  - 862

لى املظهرين وضامنهم االحتياطي وليس شرطا ملطالبة املدين األصيل امللتزم باألداء في ميعاد االستحقاق.علة ذلك أن املشرع شرط لرجوع الحامل ع

ض . أنظر نقجعل السقوط جزاء لإلهمال في اتخاذ إجراءات تحرير االحتجاج أو اإلخالل بمواعيد ال يفيد منه إال املظهرون وحدهم دون املدين األصلي."

 .0222، 10/00، جلسة 77لسنة  0712رقم: مصري 

 .991،  ص: أ. الصادق العابد، مرجع سبق ذكره - 863

 .221، مرجع سبق ذكره، ص: 9د. عزيز العكيلي، ج - 864
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فمن املعلوم أن لحامل الورقة التجارية عند ممارسته حق الرجوع الصرفي، دعويين؛ دعوى صرفية تخضع ألحكام قانون 

بل يخضع  865الصرف، ودعوى عادية تتم ممارستها وفق القواعد العامة. فإذا أسس الرجوع على هذه األخيرة فال يطاله السقوط

 .866للقواعد العامة املدنية

، بل 867لرجوع الصرفي املؤسس على العالقات القانونية األخرى، غير العالقة الصرفية، ال يطاله السقوطومن املعلوم أن ا

يخضع لنظام انقضاء آخر هو التقادم، وهذا ال يعني أن الدعوى الصرفية ال تخضع للتقادم، وإنما يعني أنها تخضع لنظام التقادم 

 ان التقادم بين الدعويين مختلف في مدته كما سنرى ال حقا. كالدعوى العامة، وتخضع كذلك لنظام السقوط، وإن ك

، فهذه الواجبات املفروضة على الحامل 868كذلك ال شأن للسقوط إال بدعوى الحامل على املوقعين الضامنين امللتزمين بالوفاء

 األصلي في الورقة التجارية فال  مقررة  لرعاية مصالح الضمان وهم ليسوا مدنين في الواقع، بل مجرد ضمان كما رأينا، أما املدين

بسبب ترك الحامل إجراءات لم تقرر ملصلحته. فقد رأينا أن مقاضاته ليست مشروطة بعمل  869يسقط حق الرجوع عليه

االحتجاج وال بميعاد )فيما عدا التقادم(، فضال أن املدين األصلي ال رجوع له على أحد، فإذا طولب متأخرا وقام بوفاء الدين فال 

 .  870ليه من ذلك وليس له أن يشكو، وتمكينه من التمسك بإهمال الحامل فيه إثراء بال سببضرر ع

 ثانيا: األشخاص الذين يستفيدون من السقوط

، وإنما 871إن السقوط الذي يتعرض له حق الحامل في الدعوى الصرفية ال يستفيد منه جميع املوقعين على الورقة التجارية

 . ويعود ذلك إلى أن امللتزمين في الورقة التجارية يتفاوتون في درجة مسؤولياتهم عند الوفاء للحامل.يستفيد منه البعض دون اآلخر

، وتبعا الختالف مسؤوليات 872إن آثار إهمال حامل الورقة التجارية ليست واحدة بالنسبة لجميع املوقعين على الكمبيالة

 .873ن بمجرد الضمان، من دون املدينين األصليين بقيمة الورقة التجاريةهؤالء امللتزمين فإنه ال يستفيد من السقوط إال امللتزمو 

وعليه سنبين مركز كل ملتزم من هؤالء امللتزمين في عالقته بالحامل املهمل، ومدى حقه في التمسك بالسقوط تجاه الحامل 

تناول عالقة الحامل املهمل ببقية من عدمه، وذلك من خالل دراسة عالقة الحامل املهمل بالساحب واملسحوب عليه )أ(، فيما ن

 امللتزمين )ب(.

 عالقة الحامل املهمل بالساحب واملسحوب عليه -أ

(، فيما 0سوف نتناول عالقة الحامل املهمل بساحب الكمبيالة، في حالتي تقديمه ملقابل الوفاء، وحالة عدم تقديمه له )

 الورقة التجارية وعدم ذلك.(، وذلك في حالتي قبوله 9نتناول عالقته مع املسحوب عليه )

 

 

                                                           

 .221، مرجع سبق ذكره، ص: 9د. عزيز العكيلي، ج - 865

د. محسن شفيق، الوسيط في القانون التجاري  ؛023، ص: 0221د. سميحة القليوبي، املوجز في القانون التجاري،مرجع سبق ذكره،  - 866

 .221، مرجع سبق ذكره، ص: 9؛  د. عزيز العكيلي، ج111املصري، مرجع سبق ذكره، ص: 

 .203د. كمال أبو سريع، مرجع سبق ذكره، ص: - 867

 .222أ. الطيب اللومين مرجع سبق ذكره، ص: - 868

 .912: د. عصام حنفي، األوراق التجارية، مرجع سبق ذكره، ص - 869

 .222أ. الطيب اللومي، مرجع سبق ذكره، ص:  - 870

 .221، مرجع سبق ذكره، ص: 9د. عزيز العكيلي، ج - 871

 .212د. إلياس حداد، القانون التجاري ، مرجع سبق ذكره، ص:  - 872

 .911، مرجع سبق ذكره، ص:0222د. علي البارودي،القانون التجاري واإلفالس وفقا لقانون  - 873
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 عالقة الحامل املهمل بالساحب -1

لتحديد مركز الساحب تجاه الحامل، ال بد من تحديد االتجاه الفقهي الذي يأخذ به التشريع الذي يحكم الرجوع الصرفي، 

عتباره ضمانة للحامل أم ، من حيث ملكيته للحملة املتعاقبين، وبالتالي ا874وذلك ولد مسألة جوهرية هي تنظيم مقابل الوفاء

 ال؟.

ونشير هنا أنه عبر التاريخ اختلفت التشريعات حول ملكية مقابل الوفاء، وقد اشتد الخالف حول ذلك املوضوع  في مؤتمر 

( يرى أنه ال محل لتنظيم مقابل الوفاء 876) األملاني واألنكلوسكسوني 875جنيف الخاص باألوراق التجارية، بين اتجاهين، االتجاه

(  يري بأنه 877لقانون املوحد، باعتباره دينا للساحب على املسحوب عليه، وال عالقة للحامل به، واالتجاه )الفرنس ي أو الالتينيفي ا

ضمانة من ضمانات الوفاء بقيمة الكمبيالة. ونظرا لتعذر االتفاق على حل موحد فقد تم االتفاق على ترك هذه املسألة 

 .878لفة للتشريعات الوطنية في الدول املخت

من  391وقد كرس املشرع الوطني ما ذهب إليه املشرع الفرنس ي من ملكية الحامل ملقابل الوفاء، وذلك ما نصت عليه املادة: 

 مدونة التجارة املوريتانية في فقرتها الثانية. وبالتالي اعتبر مقابل الوفاء ضمانة للحامل.

ألول، فإن تخلف الحامل عن القيام بواجباته القانونية يسقط حقه فإذا أسس الرجوع على التشريعات التي تأخذ باالتجاه ا

في الرجوع على جميع امللتزمين بما فيهم الساحب، يستثنى من ذلك املسحوب عليه القابل. أما في التشريعات التي أخذت باالتجاه 

. ونظرا ألخذ املشرع 879تحقاق من عدمهالثاني، فمركز الساحب يتحدد تبعا لتقديمه مقابل الوفاء للمسحوب عليه في تاريخ االس

 الوطني بهذا االتجاه، سوف نتعرض ملركز الساحب في حالتي تقديم مقابل الوفاء، وحالة عدم تقديمه.

حالة تقديم الساحب ملقابل الوفاء: في حالة تقديم ساحب الكمبيالة ملقابل الوفاء لدى للمسحوب عليه، يصبح الساحب  -

، وعليه يكون له التمسك 883ولم يعد مدينا أصليا 882يالة عند تاريخ االستحقاق مثل املظهرينالكمب 881لوفاء 880مجرد ضامن

                                                           

 .921محمد عبد العال، مرجع سبق ذكره، ص:  د. عكاشة - 874

 .901د. أبو زيد رضوان، األوراق التجارية، مرجع سبق ذكره، ص:  - 875

 .30، مرجع سبق ذكره، ص: 9د. أحمد شكري السباعي، ج - 876

 .021، مرجع سبق ذكره، ص:9د. محمود مختار بربري، نظام األوراق التجارية، ج - 877

 .023، مصدر سبق ذكره، ص 9د.عبد القادر العطير، ج - 878

 كما هو الحال في التشريع املوريتاني. - 879

؛ د. إلياس حداد، 221، مرجع سبق ذكره، ص: 9؛  د. عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري، ج113د. علي يونس، مرجع سبق ذكره، ص: - 880

 .929سبق ذكره، ص:  ، مرجع9؛ د. أحمد شكري السباعي، ج213األوراق التجارية، مرجع سبق ذكره، ص: 

 .222أ. الطيب اللومي، مرجع سبق ذكره، ص:  - 881

 .911، مرجع سبق ذكره، ص: 0222د. علي البارودي، القانون التجاري واإلفالس وفقا ألحكام قانون التجارة لسنة  - 882

 .027د. محمد مومن، مرجع سبق ذكره، ص:  - 883
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، حيث سبق له أن دفع قيمة الكمبيالة 886، وفي هذه الحالة  فهو لم يثر على حسابه885نظرا إلهماله 884بالسقوط تجاه الحامل

 .887للمسحوب عليه، وبالتالي ال يعد تمسكه بالسقوط إثراء بال سبب

، وتختلف طرق اإلثبات تبعا لطبيعة دين الساحب في ذمة املسحوب 888بء إثبات تقديم مقابل الوفاء على الساحبويقع ع

. 890أي اإلثبات بكافة طرق اإلثبات 889عليه، فإذا كان الدين دينا تجاريا يتم اإلثبات بوسائل اإلثبات املقررة في املادة التجارية

 .891كدفاتره التجارية ومراسالته

ان الساحب قدم مقابل الوفاء وهلك بيد املسحوب عليه، فمن حق الساحب عندئذ التمسك بسقوط حق الحامل لكنه إذا ك

. وإذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه ثم سحبه قبل تاريخ االستحقاق، فال يمكنه أن 892بسبب اإلهمال

 يدفع به مطالبة الحامل املهمل. 

 التي تلحق بمقابل الوفاء. 894. كما يتحمل تبعات الحوادث العرضية893اء عند تاريخ االستحقاقإذ املعتبر وجود مقابل الوف

حالة الساحب لم يقدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه: في حالة الساحب لم يقدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه عند تاريخ  -

للحامل بمبلغ   897يبقى في هذه الحالة مدينا أصليا، ف896رغم إهماله 895االستحقاق، فال يستطيع االحتجاج على الحامل بالسقوط

                                                           

 .912، مرجع سبق ذكره، ص: 9د. مصطفى رضوان، ج - 884

؛ د. محمد مومن، مرجع سبق ذكره، 011، ص: 9111، دار هومة، الجزائر، 00د. نادية فضيل، األوراق التجارية في القانون الجزائري، ط - 885

 .027ص: 

 ؛ د. حسن012، ص: 0230د.مصطفى كمال طه، القانون التجاري، األوراق التجارية واإلفالس، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت،  - 886

؛ د. محمد الهيني وأ. أحمد كويس ي، تأمالت في اجتهادات القضاء التجاري في مادة األوراق التجارية، مرجع سبق 113يونس، مرجع سبق ذكره، ص: 

 .222؛ أ. الطيب اللومي، مرجع سبق ذكره، ص: 092ذكره، ص: 

 .100، مرجع سبق ذكره، ص:9د. عبد القادر العطير، ج - 887

؛ د. أحمد شكري 292، ص:  0272، مطبعة الجامعة السورية، 2و رزق هللا أنطاكي، الوجيز في الحقوق التجارية البرية، طد. نهاد السباعي  - 888

 .027؛ د. محمد مومن، مرجع سبق ذكره، ص: 929، مرجع سبق ذكره، ص: 9السباعي، ج

 .291د. السباعي وانطاكي، مرجع سبق ذكره، ص: - 889

 .22، األعمال التجارية، التاجر، املحل التجاري، شركات األشخاص، د إ ن، د س ن، ص: 0ون التجاري، جد. عصام حنفي محمود، القان - 890

 .912، مرجع سبق ذكره، ص: 9د. مصطفى رضوان، ج - 891

 .291؛ د. السباعي وانطاكي، مرجع سبق ذكره، ص:223أ. الطيب اللومي، مرجع سبق ذكره، ص: - 892

 .223؛ أ. الطيب اللومي، مرجع سبق ذكره، ص: 213رية، مرجع سبق ذكره، ص: د.إلياس حداد، األوراق التجا - 893

 .912، مرجع سبق ذكره، ص: 9د. مصطفى رضوان، ج - 894

 املرجع السابق. - 895

 ؛ أ. الطيب اللومي،917، ص: 9101د. محمد السيد الفقي، القانون التجاري، األوراق التجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  - 896

 .222مرجع سبق ذكره، 

 .929، مرجع سبق ذكره، ص:  9د. أحمد شكري السباعي، ج - 897
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الكمبيالة، وال يسقط حق الحامل املهمل في الرجوع عليه إال بالتقادم الصرفي، ألن تمسك الساحب بالسقوط يجعله يثري  بدون 

 .899، إذ هو قد حصل على قيمة الكمبيالة من املستفيد األول عند إنشائها من دون أن يقدم مقابل وفائها898سبب

 جديدة من مدونة التجارة، التي نصت على: 313وهذه القاعدة قررتها الفقرة الثنية من املادة 

 "على أن السقوط ال يحصل في حق الساحب إال إذا أثبت وجود املؤونة في وقت الحلول...".

 عالقة الحامل املهمل باملسحوب عليه -2

ع بسقوط حق الحامل باإلهمال، سواء في ذلك كان قابال أم ال. ولذا املسحوب عليه وحده من امللتزمين الذي ال يحق له الدف

(، لبيان ملاذا لهم نفس الحكم فيما يتعلق بالعالقة بين الحامل 9(، وحالة عدم قبوله )0سنتناول حالة قبول املسحوب عليه )

 املهمل واملسحوب عليه.

، وال يمكنه التمسك 900لتجارية، يصبح املدين الرئيس ي بهاقبول املسحوب عليه: ففي حالة املسحوب عليه قد قبل الورقة ا -

جديدة من مدونة التجارة(، سواء في ذلك  313تجاه الحامل ألنه محروم من هذا الدفع بموجب القانون )املادة  901بالسقوط

 904سقوط إلهمال الحامل، وبالتالي ال يمكنه الدفع بال903، ويصبح امللتزمين ضامنين902تلقى مقابل الوفاء أم لم يتلقى ذلك املقابل

. وبذلك يصبح 905ألنه مقرر للضامنين ال امللتزمين الرئيسيين، سواء كان قبوله نتيجة تلقيه مقابل الوفاء، أو قبل على املكشوف

 وليس له التمسك بالسقوط وإنما التمسك بالتقادم. 906امللتزم األصلي بوفائها

                                                           

؛ د. محمد 017، ص:0231د. محمد محمود محمد سالم، السقوط والتقادم في األوراق التجارية، رسالة دكتوراه، مكتبة وهبة، القاهرة،  - 898

؛ أ. 912، مرجع سبق ذكره، ص: 9؛ د. مصطفى رضوان، ج221ذكره، ص:  ، مرجع سبق9؛ د. عزيز العكيلي، ج021مومن. مرجع سبق ذكره، ص: 

؛ د. أحمد الكويس ي وأ. محمد الهيني، تأمالت في اجتهادات القضاء التجاري في مادة األوراق التجارية، مرجع 222الطيب اللومي، مرجع سبق ذكره، ص: 

 .997؛  أ. الصادق العابد، مرجع سبق ذكره، ص: 092سبق ذكره، ص: 

؛ د. أمين محمد بدر، مرجع 917، ص: د. محمد حسني عباس، األوراق التجارية في التشريع الكويتي، مكتبة األنجلو املصرية، دون تاريخ - 899

 .937سبق ذكره، ص:

ودي، القانون ؛ د. علي البار 221، مرجع سبق ذكره، ص: 9؛. عزيز العكيلي، ج213د. إلياس حداد، األوراق التجارية، مرجع سبق ذكره، ص:  - 900

 .223؛ أ. الطيب اللومي، مرجع سبق ذكره، ص: 022، مرجع سبق ذكره، ص: 0222التجاري واإلفالس وفقا ألحكام قانون التجارة لسنة 

  .021د. محمد مومن، مرجع سبق ذكره، ص:   -901

 .929، مرجع سبق ذكره، ص: 9د. أحمد شكري السباعي، ج - 902

 .297ق ذكره، ص: د. السباعي وانطاكي، مرجع سب - 903

د. عبد الحميد الشواربي، القانون التجاري، األوراق التجارية، السند اإلذني، السند لحامله، الشيك في ضوء الفقه والقضاء، منشأة   - 904

 ؛109؛  د. ادوار عيد، مرجع سبق ذكره، ص:021املعارف، بدون تاريخ، ص: 

" ال يسقط حق الحامل ضد املسحوب عليه القابل بسبب عدم تحرير محضر احتجاج عدم 9 جاء فيه: 91/11/0237قرار املجلس األعلى بتاريخ: 

يه لاألداء، تكون املحكمة قد أساءت تطبيق القانون ملا ألغت األمر باألداء وصرحت بعدم قبول الدعوى لعدم تحرير محضر احتجاج ضد املسحوب ع

 .22، ص: 22القابل"، مجلة قضاء املجلس األعلى، عدد: 

 .211؛ د. سيد قاسم، مرجع سبق ذكره، ص: 101، مرجع سبق ذكره، ص:9د. عبد القادر العطير، ج - 905

 .913، مرجع سبق ذكره، ص: 9د. مصطفى رضوان، ج - 906
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رين، الذين ال يلتزمون شخصيا للحامل، وإنما يضمنون وفاء ومن هنا يتميز املسحوب عليه القابل عن الساحب واملظه

، 908. ويعلل الفقه ذلك بأن الساحب واملظهرين، ال يلتزمون شخصيا للحامل وإنما يضمنون وفاء املسحوب عليه907املسحوب عليه

 والهدف من تنظيم االحتجاج هو إخطارهم بعدم الوفاء، وأنهم عرضة لدعوى الضمان، واستعدادهم لذلك.

إن إهمال الحامل القيام بواجب اإلعالم تجاه هؤالء من شأنه أن يحملهم على االعتقاد أن املسحوب عليه قام بالوفاء له.  

 .909أما املسحوب عليه القابل فإنه يلتزم شخصيا أمام الحامل، وال يلحقه ضرر جراء إهماله، ما دام لم يقم بوفاء ما التزم به

ة عدم قبول املسحوب عليه للورقة التجارية حتى ولو كان تلقى مقابل الوفاء من الساحب، عدم قبول املسحوب: أما في حال -

، وفي هذه الحالة ال يخضع 910فإنه ال يكون هناك مجال للتمسك بالسقوط، ألن الحامل ليس له الحق في مطالبته بالوفاء

ى مقابل الوفاء من الساحب، وال تنطبق بشأن ، إذا كان تلق912وإنما يخضع للقواعد العامة 911املسحوب عليه لاللتزام الصرفي

 .913دعواه قواعد السقوط الخاصة بدعوى الصرف

، وعليه ال يملك الحامل رجوع صرفيا عليه لعدم انطباق قواعد 914فعدم قبول املسحوب عليه يبقيه أجنبيا على الكمبيالة

وع عليه، نظرا لعدم نشوء هذا الحق بحد ذاته . وبالتالي ال مجال للحديث عن سقوط حق الحامل املهمل بالرج915الصرف بشأنه

 أصال.

، ففي هذه الحالة يملك الحامل الرجوع عليه 916أما إذا تلقى املسحوب عليه مقابل الوفاء من الساحب، مع عدم قبوله

 من مدونة التجارة. 391، نظرا لتملكه إياه بنص املادة 917بدعوى ملكية مقابل الوفاء

                                                           

الساحب واملظهرين يضمنون الوفاء والقبول للحامل، وإن كان لهم أن يعفوا أنفسهم من ضمان القبول، فإن أي شرط بإعفائهم من ضمان  - 907

 .091لوفاء يعتبر باطال. وفي حالة القبول يصبح هؤالء مجرد ضمان. أنظر بهذا الصدد: د. محمد مومن، مرجع سبق ذكره، ص: ا

 .211د. محمد السيد الفقي، مرجع سبق ذكره، ص:  - 908

 .109؛: د. ادوار عيد، مرجع سبق ذكره، ص:922د. محمد صالح، مرجع سبق ذكره، ص: - 909

 .913، مرجع سبق ذكره، ص: 9جد. مصطفى رضوان،  - 910

 .021د. محمد مومن، مرجع سبق ذكره، ص:  - 911

؛  د. أحمد شكري السباع، 031، ص: 9113د. عمورة عمار، األوراق التجارية، وفقا للقانون التجاري الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر،  - 912

ت في اجتهادات القضاء التجاري في مادة األوراق التجارية ، مرجع سبق ذكره، ؛ د. محمد الهيني و أحمد كويس ي، تأمال 929، مرجع سبق ذكره، ص: 9ج

 .092ص: 

؛  أ. الطيب اللومي، مرجع 211؛ د. إلياس حداد، القانون التجاري، مرجع سبق ذكره، ص: 202د. حسن يونس، مرجع سبق ذكره، ص:  - 913

 .222سبق ذكره، ص: 

 .019ي، مرجع سبق ذكره، ص: د.فوزي محمد سامي، شرح القانون التجار  - 914

 .022، مرجع سبق ذكره، ص: 0222د. علي البارودي، القانون األوراق التجارية واإلفالس وفقا ألحكام قانون التجارة لسنة  - 915

 .021د. محمد مومن، مرجع سبق ذكره، ص:  - 916

 .913، مرجع سبق ذكره، ص: 9د. مصطفى رضوان، ج - 917
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لعامة، وبالتالي ال مجال للحديث عن سقوطها، إذ السقوط ينال كما بينا في موضوعه وتخضع هذه الدعوى للقواعد ا 

، فال تطبق بشأنها قواعد 919فقط. بينما املعتبر في دعوى مقابل الوفاء هو التقادم حسب القواعد العامة 918الدعوى الصرفية

 .920السقوط الخاصة بدعوى الصرف

 ب: عالقة الحامل املهمل ببقية امللتزمين

بينا سابقا حدود العالقة بين الحامل املهمل والساحب من جهة واملسحوب عليه من جهة أخرى، سنتناول هنا عالقة  كما

 (.9(، فيما نتناول عالقة الحامل املهمل بالضامن االحتياطي والقابل بالتدخل )0الحامل املهمل باملظهرين )

 عالقة الحامل املهمل باملظهرين -1

، ألن كل مظهر قد استوفى قيمة الورقة التجارية من 921همل، إنما تقرر بصفة خاصة للمظهرينإن سقوط حق الحامل امل

، وبالتالي خرج من العالقات القانونية، فهو لم يعد دائن 922املظهر إليه، تلك القيمة التي سبق أن دفعها عندما حصل على السند

قيمة الورقة التجارية من املدين األصلي عند تاريخ االستحقاق.  وال مدين، وإنما ألقى املشرع على عاتقه ضمان استيفاء الحامل

  .923لذا ليس للحامل املهمل الرجوع على املظهرين

األخير الذي وضع املشرع على عاتق املظهرين، فقد أجاز لهم وبصفة مطلقة دون غيرهم من امللتزمين،  924ونظرا لهذا العبء

. ألن 926يهم، سواء في ذلك وجد مقابل الوفاء لدى املسحوب عليه أم لم يوجدفي الرجوع عل 925الدفع بسقوط حق الحامل املهمل

 تقديم مقابل الوفاء ال يقع على عاتقهم وإنما يقع على عاتق الساحب.

وسقوط حق حامل الورقة التجارية تجاه املظهرين هو أمر منطقي وعادل، إذ ال يترتب على تمسك املظهرين بالدفع بالسقوط  

 . حيث سبق أن دفعوا قيمة الورقة التجارية عند تلقيهم للكمبيالة.927بإثراؤهم بال سب

 والتمسك بإهمال حامل الورقة التجارية حق يثبت لجميع املظهرين.  

                                                           

؛  د. علي يونس، 911، مرجع سبق ذكره، ص:0222ن األوراق التجارية واإلفالس وفقا ألحكام قانون التجارة لسنة د. علي البارودي، القانو  - 918

 .202مرجع سبق ذكره، ص:

 .021د. محمد مومن، مرجع سبق ذكره، ص:  - 919

 .202د. حسن يونس، مرجع سبق ذكره، ص:  - 920

، 0222لي البارودي، القانون التجاري واإلفالس وفقا ألحكام قانون التجارة لسنة ؛ د. ع221، مرجع سبق ذكره، ص: 9د. عزيز العكيلي، ج - 921

 .911مرجع سبق ذكره، ص: 

؛  أ. الصادق العابد، 911، مرجع سبق ذكره، ص: 9؛  د. مصطفى رضوان، ج911د. عصام حنفي، األوراق التجارية، مرجع سبق ذكره، ص: - 922

 .997مرجع سبق ذكره، ص: 

 .211داد، القانون التجاري، مرجع سبق ذكره، ص: د. إلياس ح - 923

 .911، مرجع سبق ذكره، ص: 0222د. علي البارودي، القانون التجاري واإلفالس وفقا ألحكام قانون التجارة لسنة  - 924

، مرجع 9صطفى رضوان، ج؛  د. م911. ص: 0219د. علي البارودي، األوراق التجارية واإلفالس، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت،  - 925

 .911سبق ذكره، ص: 

 .010، ص: 9102د. نسرين شريفي، السندات التجارية في قانون التجارة الجزائري، دار بلقيس للنشر، الجزائر،  - 926

لة في مج د. حسن املصري، نطاق تجرد االلتزام الصرفي وسقوط حق الحامل املهمل في الرجوع على املظهرين في السند اإلذني، منشور  - 927

؛ د. مصطفى كمال طه، القانون التجاري، األوراق التجارية، 11، ص: 0232، العام 20العلوم القانونية واالقتصادية، العدد األول والثاني، السنة 

 .217ص:  . و د. إلياس حداد، األوراق التجارية، مرجع سبق ذكره،911، مرجع سبق ذكره، ص: 9؛ د. مصطفى رضوان، ج013مرجع سبق ذكره، ص:
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، فاملظهر الذي يشترط تقديم الكمبيالة للقبول مثال، 928إن عالقة املظهرين بالحامل تختلف حسب مركز كل واحد على حدة

 929وحده االحتجاج بسقوط حق الحامل في الرجوع بموجب ذلك الشرط من دون بقية املظهرين خالل ميعاد معين، يستطيع

 جديدة من مدونة التجارة(. 373)الفقرة األخيرة من املادة 

واملظهر الذي ُيضمن تظهيره شرط الرجوع بال مصاريف، يكون للحامل حق الرجوع عليه وإن لم يقم بتحريراحتجاج عدم 

. في حين يسقط حق الحامل املهمل تجاه بقية املظهرين إذا 931م الورقة التجارية للوفاء في امليعاد القانوني، بشرط تقدي930الوفاء

 لم يقم بتحرير احتجاج عدم الوفاء.

وإذا سقط حق الحامل املهمل في الرجوع على املظهرين صرفيا، فإنه يمكنه الرجوع عليهم بطريق الدعوى العادية املؤسسة 

السابقة على العالقة الصرفية القائمة بينهما، والتي كانت سببا في تظهير الورقة له، حيث ال تنقض ي هذه  932صليةعلى العالقة األ 

 .933العالقة إال بالتقادم العادي، والذي يحدد حسب طبيعة العالقة ، تجارية أم مدنية

 عالقة الحامل املهمل بالضامن االحتياطي والقابل بالتدخل -2

، وبالتالي 934للملتزم املضمون هو الذي يحدد مركز كل من الضامن االحتياطي والقابل بالتدخل القانونيإن املركز القانون 

يكون للحامل املهمل حق الرجوع على الضامن االحتياطي أو القابل بالتدخل، إذا كان له الحق في الرجوع على من ضمن هذا أو 

 .935بها مضمونهمتدخل ملصلحته ذاك. فهم يلتزمون بالكيفية التي يلتزم 

فإن مركزه بالنسبة  936ومنه فإن مركز الضامن االحتياطي يتحدد حسب مركز مضمونه، فإذا كان ضامنا ألحد املظهرين

، وهو بالتالي له أن يحتج ضد حامل الورقة التجارية بسقوط حقه في الرجوع كما تم بسطه في 937للحامل هو نفس مركز مكفوله

 .938له من الحقوق أكثر مما ملضمونه شأن املظهر عموما. وبالتالي ليس

فإذا كان املضمون هو الساحب، وكان هذا األخير لم يقدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه فليس له االحتجاج ضد الحامل 

. أما في حالة 940. ألن ذلك يؤدي إثرائه بال سبب939بإهماله وسقوط حقه في الرجوع عليه، طاملا لم يوفر مكفوله مقابل الوفاء

، وال يبقى له إال 941املضمون قدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه، فإن حق الحامل في الرجوع على الضامن يسقط الساحب

 عليه وفقا للقواعد العامة.  942الرجوع على املسحوب

                                                           

 .992د. عبد هللا العمران، مرجع سبق ذكره، ص:  - 928

 .211؛ د. إلياس حداد، األوراق التجارية، مرجع سبق ذكره، ص: 222أ. الطيب اللومي، مرجع سبق ذكره، ص:  - 929

 .222أ. الطيب اللومي، مرجع سبق ذكره، ص:  - 930

 . 021، ص: 0227نهضة العربية، القاهرة، د. جما الدين عوض، الوجيز في القانون التجاري، دار ال - 931

 .222؛  أ. الطيب اللومي، مرجع سبق ذكره، ص: 022د. محمد مومن، مرجع سبق ذكره، ص:  - 932

 .021د. علي سيد قاسم، مرجع سبق ذكره؛  د. علي جمال الدين عوض، األوراق التجارية، مرجع سبق ذكره، ص: -933

 .911رجع سبق ذكره، ص:د. عصام حنفي، األوراق التجارية، م - 934

 .021د. محمد مومن، مرجع سبق ذكره، ص:  - 935

 .211أ. الطيب اللومي، مرجع سبق ذكره، ص:  - 936

 .992 – 993د. عبد هللا العمران، مرجع سبق ذكرهن ص:  - 937

 .913، مرجع سبق ذكره، ص: 9د. مصطفى رضوان، ج - 938

 .211أ. الطيب اللومي، مرجع سبق ذكره، ص:  - 939

 .917حمد السيد الفقي، مرجع سبق ذكره، ص: م - 940

 .021د. محمد مومن، مرجع سبق ذكره، ص:  - 941

 .011د. نادية فضيل، )األوراق التجارية(، مرجع سبق ذكره، ص:  - 942

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


             

265 

  ISSN:2509-0291  2022 يونيو/يوليوز  40 اإلصدار
 

 املغرب – تسطا –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

أما إذا كان املضمون هو املسحوب عليه، فمركز الكفيل يتحدد تبعا ملركز املسحوب عليه كذلك. فإذا كان املسحوب عليه قد 

 .943قبل الكمبيالة فليس للضامن االحتجاج بالسقوط قبل الحامل املهمل 

، فإذا كان ذلك القابل تدخل ملصلحة 944وما قيل في شأن الضامن االحتياطي للمسحوب عليه يصح قوله عن القابل بالتدخل

 أحد املظهرين فإن حقه في الدفع بالسقوط يكون هو نفسه حق املظهر. 

لذي لم يقدم مقابل الوفاء، واملسحوب عليه القابل، ال يمكنهم التمسك بالسقوط تجاه الحامل ومنه فإن كفالء الساحب ا

. وهنا تبرز بعض 946عليهم، ألن هؤالء امللتزمون األصليون الذين كفلوا ال يتمتعون بهذا الحق 945املهمل إذا أراد الرجوع الصرفي

 خصائص نظام السقوط.

بسبب إهمال الحامل في مواجهة املظهرين هو أثر نسبي، بمعنى أن التمسك بسقوط  وال يفوتنا أن نشير إلى أن أثر السقوط

 يمنح للمظهرين الباقين دون املظهر الذي اشترط عدم االحتجاج، بحيث 
ً
حق حامل السند املتضمن عبارة عدم االحتجاج مثال

 متى كان قد قدم السند ل
ً
لوفاء في املهلة القانونية. وكذلك األمر إذا يكون من حق الحامل الرجوع عليه ولو لم يحرر احتجاجا

اشترط أحد املظهرين تقديم السند خالل مدة معينة، فيمكن له وحده اإلفادة من هذا الشرط والتمسك بسقوط حق الحامل 

 إذا لم يقم بتحرير احتجاج عدم القبول خالل املهلة القانونية.

ال في حالة الرجوع الصرفي، وهذا يعني احتفاظ الحامل املهمل، رغم ومما ينبغي التأكيد عليه أن تلك القواعد ال تطبق إ

سقوط حقه الصرفي الناش ئ عن إنشاء الورقة التجارية، بمطالبة من ظهر إليه السند باإلستاد إلى العالقة السابقة الذي ظهر 

 لقاعدة استقالل الدين الصرفي عن الدين األصلي.
ً
 السند بمناسبتها طبقا

 تتفق او 
ً
لقوانين العربية على أنه إذا حالت قوه قاهرة دون تقديم السند أو عمل االحتجاج في املواعيد املقررة لذلك، أخيرا

.  وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له السند بالقوة القاهرة، وعلى الحامل بعد زوال القوة 947امتدت هذه املواعيد

 ثم عمل االحتجاج عند االقتضاء. ولكن إذا استمرت القوة القاهرة ألكثر القاهرة تقديم السند للقبول أو للوفاء دون إبط
ً
اءٍّ أيضا

( محسوبة من يوم االستحقاق جاز الرجوع على امللتزمين دون حاجة إلى تقديم السند أو عمل االحتجاج
ً
 . 948من)ثالثين يوما

من حيث املحافظة علي حقوقه، إذ أن حاالت  إن ما بسطتاه في هذه الدراسة يظهر أن حامل الورقة التجارية في مركز متقدم

السقوط املحددة قانونا، إنما تحمل في طياتها املزيد من املحافظة علي هذه الحقوق.  فهي بمثابة تنبيه للحامل من أجل املبادرة 

 الستخالص حقه من جهة، ومحافظة علي االئتمان الناتج عن الورقة التجارية من جهة أخرى.

حاالت السقوط فإن املشرع ظل حريصا علي حماية حقوق الحامل حيث ضيق نطاق السقوط من جهة وبالرغم من تعدد 

الدعوى التي يطالها، واألشخاص الذين يشملهم. فمن حيث الدعوى، اليطال السقوط إال الدعوى الصرفية، حيث يبقي بيد 

 القابل، كما له الرجوع علي من ظهر له.  الحامل حق الرجوع علي الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء، واملسحوب عليه

صحيح أن الحامل املهمل يفقد بعض الوسائل الهامة التي تمكنه من استخالص قيمة الورقة التجارية لكنه مع ذلك يظل 

 في مركز مريح يمكنه من استخالص قيمة الورقة وحتى ما يترتب علي ذلك من مصاريف.

 

                                                           

 .102د. ادوار عيد، مرجع سبق ذكره، ص: - 943

 .211أ. الطيب اللومي، مرجع سبق ذكره، ص:  - 944

 .021ره، ص: د. محمد مومن، مرجع سبق ذك - 945

 تطبيقا لقاعدة أنه ليس لهم من الحقوق أكثر مما كان ملضمونهم. - 946

  947من مدونة التجارة. 372أنظر املادة  -

 021.948د. محمد مومن، مرجع سبق ذكره، ص: -
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 الخاتمة

نوني للحامل املهمل في التشريع املوريتاني واملقارن، وذلك من خالل التعرف على صور اإلهمال، تناول هذا املقال املركز القا

والجزاء املترتبة على ذلك واملتمثل في سقوط حق حامل الورقة التجارية في الرجوع الصرفي على امللتزمين، مبينا نطاق ذلك 

 زمين الذين لهم الحق في التمسك بذلك السقوط.السقوط من خالل التعرض للدعوى التي يطالها السقوط، وامللت

وتوصلت الدراسة إلى أهمية نظام السقوط في إطار املوازنة بين مصالح مختلف األطراف في الورقة التجارية، حيث بالنظر 

الصيغ  وفقللضمانات الهامة التي أعطى املشرع لحامل الورقة التجارية، فإنه مقابل ذلك وضع عليه التزامات على النهوض بها 

واآلجال املحددة. وذلك حتى يتسنى له الحصول على مبلغ الورقة التجارية، فحق الرجوع الذي أعطى املشرع للحامل على امللتزمين 

 بالورقة التجارية غير أبدي.

ل وسائوتوصلت الدراسة إلى أنه بالرغم من فقد الحامل بعض الضمانات الهامة، إال أنه بالرغم من ذلك يبقى لديه من ال

 القانونية التي تمكنه من استيفاء قيمة الورقة التجارية خاصة في الكمبيالة.
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 بيع ملك الغري عىل ضوء مبدأ نسبية آثار العقود

Sale of the property of others in the light of the principle of relativity of contract effects 
 الدكتور :  محمد الغاملي

 طالب باحث بسلك الدكتوراة بجامعة ابن طفيل
القنيطرة -كلية العلوم القانونية والسياسية  

 

 امللخص: 

ضوعات الهامة والشائكة على يتناول موضوع البحث أحكام بيع ملك الغير على ضوء مبدأ نسبية أثار العقود، وهو أحد املو 

املستويين العملي واألكاديمي، ذلك أن للبيع أحكام وقواعد تؤطره، ومن أهمها ملكية الش يء املبيع، وبالتالي تصرف الشخص في 

ملك غيره بالبيع بدون إذنه، يعتبر بمثابة اعتداء على ملكيته، األمر الذي دفع فقهاء الشريعة والقانون إلى وضع ضوابط 

 ية خاصة للمالك تمنع الغير من االعتداء على ملكه.حمائ

من أجل اإلحاطة باملوضوع ومحاولة اإلجابة عن اإلشكالية املطروحة سنتطرق ملاهية بيع ملك الغير في املبحث األول، وعليه، 

 .على أن نتطرق آلثاره في املبحث الثاني 

 الكلمات  املفتاحية: عقد البيع ، بيع  ملك  الغير، بيع  الفضولي، الفضالة، القانون املدني ،الحماية القانونية.

ABSTRACT: 

The subject matter of the research is considered an important and thorny topic at both the practical and 

academic levels. The conduct of the person in the property of another by selling without his permission is 

considered as an assault on his ownership, which prompted sharia and law scholars to establish special 

protective controls for the owner preventing others from assaulting his property. 

Therefore, in order to take note of the issue and try to answer the problem at stake, we will address what is 

the sale of the property of others in the first part, the implications of which we will address in the second . 
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 مقدمة 

األصل في التصرفات عموما أن تقع ملن قام بها، فالشخص يلتزم بإرادته أو بعمله املادي، ولكنه ال يلزم غيره بهذه اإلرادة أو هذا 

، وهو أيضا ما يعنيه قوله جلت قدرته" لها ما كسبت 949العمل، وهذا ما تعنيه اآلية لكريمة "وأن ليس لإلنسان إال ما سعى"

، فاألصل في التصرف اإلنساني النسبية، بمعنى أن آثار التصرف تقتصر على شخص املتصرف وال تتعداه 950"وعليها ما اكتسبت 

 951إلى غيره.

يعتبر عقد البيع من أهم العقود وأكثرها انتشارا وشيوعا في التعامل بين الناس، ألنه يشكل قوام الحياة التجارية واملدنية، فهو 

ة لنظرية العقد، الش يء الذي جعله يحظى باهتمام كبير من قبل فقهاء الشريعة والقانون، العقد الذي يشمل التطبيقات العملي

من قانون االلتزامات والعقود بأنه: "عقد بمقتضاه ينقل أحد املتعاقدين لآلخر ملكية ش يء  123وعرفه املشرع املغربي في الفصل 

 952أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا اآلخر بدفعه له".

ال يصح البيع إال إذا كان املبيع مملوكا لصاحبه، ال ع على أركان الزمة لقيامه وشروط لتمامه وإثباته، ومن أهمها أنه ويقوم البي 

فرق في ذلك بين أن تكون هذه امللكية تامة أو معلقة على شروط أو مرتبطة بسلوك إجراءات معينة، فالبيع في مثل هذه الحاالت 

هذه الشروط أو تمام هذه اإلجراءات، أما إذا كان املبيع غير مملوك للبائع وتجرأ على بيعه يبقى مشروطا بدوره بضرورة تحقق 

 فإننا نكون أمام ما يسمى ببيع ملك الغير الذي خصت له مختلف التشريعات أحكام وضوابط خاصة تؤطره.

عدة العامة في هـــذا املجـال هــو أن املتعاقدين ذلك أن عقد البيع كباقي العقود يترتب عنه نشوء التزامــــــات تقابلها حقوق، فالقا

رافه، ى أطهما من يتحمال هذه االلتزامات ويكتسبا تلك الحقــوق، فاألصـــل أن العقــــد ال يرتـــب حقـــوقا وال ينشــــئ التزامـــات إال عل

                                                           

 .22سورة النجم اآلية  - 949

 .931سورة البقرة اآلية - 950

لى ، القاهرة، الطبعة األو -الفقه اإلسالمي وفي القوانين الوضعية، مطبعة نيفرتيتي ا دراسة مقارنة في-عبد املجيد محمود مطلوب، الفضالة - 951

 .7، ص0231سنة 

ال فرق و البيع لغة هو مقابلة ش يء بش يء ، فمقابلة السلعة بالسلعة تسما بيعا لغة كمقابلتها بالنقد، ويقال ألحد املتقابلين مبيع ولآلخر ثمن،  - 952

ثمن طاهرين أو نجسين يباح االنتفاع بهما شرعا أوال، كالخمر فإنه يصح أن يكون املبيع مبيعا وثمنا في اللغة، أنا في الشرع في اللغة أن يكون املبيع وال

ن بمثله، فإن افإنه ال يصح كما ستعرفه، ثم إن مقابلة  الش يء بالش يء تتناول نحو مقابلة السالم بالرد عليه، ومقابلة الزيادة بمثلها، ومقابلة اإلحس

 لك يسمى بيعا وشراء على هذا التعريف ، والظاهر أنه كذلك على طريق املجاز.ذ

ع، واباعه باأللف: لغة. والبيع مـن األضـداد، مثـل باع واشترى الشراء، ف جاء  في املصباح املنير للعالمة الفيومي : "باع يبيعه بيعا ومبيعا فهو بائع وبيٍّ

 نى واحد، ويطلق على كـلكذلك بمعنى واحد، وابتاع واشترى كذلك بمع

بح وبيع هم بيع راواحد من املتعاقدين أنه بائع، لكن إذا أطلق البائع، فاملتبادر إلى الذهن باذل السلعة......واألصل في البيع: مبادلة مال بمال، لقول

 خاسر وذلك حقيقة في وصف األعيان، لكنـه

 . أطلق على العقد مجازا ، ألنه سبب التمليك والتملك.

"مصدر باع، نقول: باع الش يء بيعا، إذا أخرجه عن ملكه بعـوض، ونقـول باعه مبايعة عقد معه عقد بيع ، فهو ي لسان العرب البن منظور: وف

 مقابلة ش يء بش يء على وجه املعاوضة."
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ر العقد قد تـؤثــر بطريقـــة غير مباشرة في حقوق دائني ويشمل ذلك املتعاقدين وخلفهما العام والخاص في حــــدود معينة، إال أن آثــا

 املتعـــاقدين. 

فهذا العقد ال يكسب الغير حقــا وال يحملــه التزاما، ولكن ذلك ال يحــول دون نفــاذ العقد كواقعة مادية أو حقيقــة واقعية في 

ــا أحيــانا أخـــرى، كمــا أن املتعــاقدين ال يستطيعــان إلزام الغير مواجهة الغير ويمكن للغير أن يحتج بالعقــد أحيــانا ويكتسب منه حق

 بعقد لم يكـن طرفا فيه ولكنهما يستطيعان أن يكسبا الغير حقا في العقــد.

لقبول ااستقر الفقه التقليدي مدة طويلة على اعتبار القوة امللزمة للعقد ال تلزم إال املتعاقدين، أي األطراف التي تبادلت الرضا و 

فذلك يعني أن  953بالعقد مباشرة أو بواسطة، مع أنه من املمكن إلحاق البعض بأطراف العقد ولو أنهم لم يشاركوا في إبرامه،

اإلرادة هي أساس القوة امللزمة للعقد وهي أساس مبدأ نسبية أثر العقد. ونتيجة لذلك فإن األشخاص ال تثبت لهم صفة الطرف 

في إنشاء التصرف القانوني، فمن يساهم في إبرام التصرف القانوني بإرادته يعتبر طرفا، ومن لم يساهم  إال أذا عبروا عن إرادتهم

  954في ذلك بعد من الغير.

القاعدة إذن هي نسبية آثار العقد، بمعنى أن تلك اآلثار تنصرف إلى املتعاقدين فقط وخلفهم العام والخاص لشروط معينة، 

ر الغير، فالعقد بذاته ال يستطيع أن يحمل الغير بالتزام معين، فلو باع شخص ش يء ال يملكه فإن واألصل العام أن العقد ال يض

هنا ال يتحمل ما يترتب عن هذا البيع من التزامات وال تنقل ملكية الش يء املشترى على أساس بيع ملك الغير، مالكه هو من الغير،

 من تاريخ اإلقرار.على أنه إذا أقر الغير هذا العقد فإنه يسري في حقه 

 غالبا ما نستخدم مصطلح الغير إلزاحة الطائفة التي ليس لها عالقة بذلك املوضوع، بمفهوم

ليست لهم عالقة بذلك  آخر، كلما نجد أشخاص مختصون بش يء معين ويتأثرون به، فهناك أشخاص آخرين بمفهوم املخالفة

 الش يء ويسمون بالغير.

قد قام بتحديد مقصود الغير من خالل شرح مواد القانون املدني وأعطى بعض من الفقه ونجد أن الفقه الفرنس ي القديم  

تعريف بسيط للغير، وهو كل شخص مستقل تماما بالنسبة ملركز قانوني معين، فال يتأثر به وال يؤثر فيه، فهو كل شخص ال 

 955صلحة الغير، والتعهد عن الغير.تمسه شريعة العقد وال ينصرف إليه أثر العقد إال في حالتين هما االشتراط مل

ويتضح من ذلك أن محور عقد البيع يدور حول نقل ملكية الش يء من البائع إلى املشتري، وذلك يستلزم بالضرورة أن يكون 

البائع مالكا للش يء املبيع حتى يستطيع نقل ملكيته، ولكن قد يحدث أحيانا أن يصدر البيع من غير مالك الش يء، وعلى الرغم 

أن بيع ملك الغير يناقض طبيعة عقد البيع، إال أنه كثير الوقوع في الحياة العملية، فاألب قد يبيع ملك ولده ال باعتباره نائبا من 

بل باعتباره أصيال عن نفسه، والزوج قد يبيع ملك زوجته باعتباره أصيال كذلك ال نائبا، والوارث قد يبيع عينا ليست في التركة 

 ا لم تقع في  حصته،  وكثيرا  ما  يبيع  الناس  الحاضرين  أموال  الغائبين، وما أشبه ذلك.أو في التركة ولكنه

                                                           

ب املختص، الطبعة األولى ، تونس، سنة أحكام االلتزامات "،مجمع األطرش للكتا-علي كحلون ، النظرية العامة لاللتزامات "مصادر االلتزامات - 953

 .297، ص9101

يوسفي كهينة، التمييز بين مفهوم الطرف في العقد ومفهوم الغير في ظل مبدأ نسبية أثر العقد ،مقال منشور بمجلة معالم للدراسات  - 954

 .19، ص9102، سنة  0العدد 2القانونية والسياسية ، املجلد 

القانوني للغير في العالقة التعاقدية ،مقال منشور بمجلة املستقبل للدراسات القانونية والسياسية ،املجلد الرابع، الصادق عبد القادر، املركز  - 955

 .92، ص9191العدد الثاني ، ديسمبر 
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 وعليه، يطرح املوضوع إشكالية أساسية مفادها: ما هي تجليات آثار بيع ملك الغير على ضوء مبدأ نسبية آثار العقود؟

نتطرق ملاهية بيع ملك الغير في املبحث األول، على أن من أجل اإلحاطة باملوضوع ومحاولة اإلجابة عن اإلشكالية املطروحة س

 نتطرق آلثاره في املبحث الثاني.

 

 املبحث األول : ماهية بيع ملك الغير  :

قبل التطرق لطبيعة بيع ملك الغير ، البد من تبيان املقصود بالغير في العقود بصفة عامة تمييزا له عن ما يسمى بالطرف في 

فهوم الغير على ضوء مبدأ نسبية العقد  في بيع ملك الغير في املطلب األول، على أن نتطرق للطبيعة العقد، وعليه سنتطرق مل

 القانونية لبيع ملك الغير في املطلب الثاني.

 

 املطلب األول: مفهوم الغير على ضوء مبدأ نسبية العقد  في بيع ملك الغير :

، بل وفي جميع الروابط  956م التصرفات القانونية وفي اآلثار التي تترتب عليهااإلرادة السلطان األكبر في تكوين العقد وإبراتشكل 

، فاألفراد أحرار في األصل من كل التزام ، ذلك أن االلتزامات التي فرضها عليهم القانون للحفاظ  القانونية ولو كانت غير تعاقدية

رية كل فرد تقتض ي أن ال يلتزم إال بإرادته الحرة ، حيث على حسن التعايش داخل املجتمع تبقى أمرا استثنائيا ، ألن تأمين ح

تظهر هذه اإلرادة كقوة حرة إلنشاء أو تحويل أو إنهاء الحقوق وااللتزامات ، وبالتالي  يتبين أن االلتزام التعاقدي ال يمكن أن 

 957إرادة العاقدين انصرفت إليها .يستند إال إلرادة األطراف التي تشكل مصدرا له ، كما أن العقود ال ترتب آثارها إال ألن 

وعليه فالهدف من إنشاء العقود هو تنفيذها عن طريق إعمال آثارها، من ثم يشكل هذا التنفيذ امتدادا طبيعيا لتطابق إرادتي 

 .959، كما تقض ي النظرية التقليدية أن للعقد آثار نسبية، فهو كاتفاق إرادات ال يلزم إال أطرافه دون غيرهم958العاقدين

من نفس القانون ، كل من ليس في العقد بصورة شخصية ، أو بواسطة نائبه ، والغير يؤخذ   992قصود بالغير في الفصلفامل

بمعنى واسع ، فيضم الخلف العام والخلف الخاص والدائنين ، ويحدد بمعنى ضيق فيشمل كل من ال تربطه باملتعاقدين أية 

الخاص والدائنين، أما في مجال  الحقوق الخاضعة للتقييد مثال فال يقصد صلة عقدية ، وهو كل من هو غير الخلف العام و 

بالغير  كل شخص لم يكن طرفا في العقد وال ممثال فيه ، ألن مثل هذا الغير ال يتمتع بأية صفة في املطالبة بحق مقيد أو االعتراض 

                                                           

اآلثار هي : النفاذ للعقود آثار عامة وآثار خاصة: فاآلثار العامة هي التي تشترك فيها العقود جميعها أو معظمها، من أحكام ونتائج ، وتلك  - 956

 واللزوم واإللزام.

، والهبة ضأما اآلثار الخاصة فهي األحكام والنتائج القانونية التي تترتب عن كل عقد على حدة بحسب موضوعه ، فالبيع مثال ينقل امللكية  لقاء عو 

 تنقلها بال عوض..

.""  071وهو نفس االتجاه الذي ذهب له املشرع األردني بنصه في املادة   - 957
ً
 في ذمة الغير، ولكن یجوز أن یكسبه حقا

ً
 ال یرتب العقد التزاما

من قانون االلتزامات والعقود الذي نص على أنه: "االلتزامات التعاقدية املنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة  921وهو نفس منحى الفصل  - 958

 لحاالت املنصوص عليها في القانون".ملنشئيها، وال يجوز إلغاؤها إال برضاهما معا أو في ا

من نفس القانون بقوله: " االلتزامات ال تلزم إال من كان طرفا في العقد، فهي ال تضر الغير وال تنفعهم إال في الحاالت املذكورة  993وهذا ما أكد عليه الفصل  - 959

 في القانون".
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قدين عالقة قانونية تجعل له مصلحة في التمسك عليه ، بل هو كل شخص من غير املتعاقدين وورثتهما تكون بينه وبين املتعا

 بالعقد املقيد .

واملشرع الجزائري بدوره لم يحدد مفهوم الطرف بدقة، لكن بتصفح نصوص مواد التقنين املدني نجد أن الطرف في العقد هو 

وكذلك هو الذي كلف  الشخص الذي رض ي بالعقد أصالة أو نيابة، اتفاقا أو قانونا ، فهو الذي حضر بشخصه تكوين العقد،

غيره بتمثيله في العقد ، وال يعاين الطرف املتعاقد إال على مستوى تكوين العقد إذ ليس من املمكن الحديث عن أطراف العقد 

 960، بل تنفيذ العقد يستدعي الحديث عن انتقال االلتزامات وفي ذلك معنى الخالفة التي تقتض ي توسيع مفهوم كلمة املتعاقدين.

م الطرف وفق ما جاء به األستاذ "غستان" ال سيما في حصر مفهوم الطرف باألشخاص األشخاص الذين يثبت لهم ولعل مفهو 

من القانون املدني الجزائري ،فهذا النص يتضمن إشارة  011حق تعديل العقد أو إلغاؤه بصورة اتفاقية، يتوافق مع نص املادة 

 961يانه أن تعديل العقد أو إلغائه بالتراض ي هو حق قاصر على أطرافه.إلى معيار تحديد صفة الطرف في العقد، من خالل ب

ولعل األمر يظهر بشكل جلي في االشتراط ملصلحة الغير، فاملنتفع حسب الفقه، يجب عليه إظهار رغبته في االستفادة من الحق 

للمشترط واملتعهد، وليس الذي اشترطه املشترط، لئال يثبت حق دون رضاه، ولكن صالحية تعديل عقد االشتراط تثبت 

 962للمنتفع.

وهو نتاج حتمي ملبدأ نسبية آثار العقود، ذلك أن أطراف العقد هم فقط من يتوجب عليهم احترام بنوده وإنفاذها، كما ال يمكن 

رفا في ط أما الغير في نطاق بيع ملك الغير، فنقصد به املالك الحقيقي الذي لم يكن أن يستفيد أو يتضرر من العقد إال أطرافه،

 963العقد، إال أن ملكيته للش يء املبيع ألزمت إدخاله في هذا التصرف من أجل إقراره أو رده لهذا التصرف الواقع على ملكه.

 بيعة القانونية لبيع ملك الغير :املطلب الثاني : الط

، ويعرف  965ما ال يعنيه"،وهو في اللغة " املشتغل ب 964يبحث الفقهاء املسلمين بيع ملك الغير تحت عنوان بيع الفضولي

"، أو" هو الذي  966الفضولي عند الفقهاء املتقدمين بأنه: "من يتصرف في حق الغير بال إذن شرعي، كاألجنبي يزوج أو يبيع

غلب في االشتغال بما ال يعنيه ،وما ال والية له  فيه ، وقال ابن رشد في بيع الفضولي: "وصورته: أن يبيع الرجل مال غيره 

                                                           

الغير في ظل مبدأ نسبية أثر العقد، مقال منشور بمجلة معالم للدراسات  يوسفي كهينة، التمييز بين مفهوم الطرف في العقد ومفهوم  - 960

 .27، ص9102، سنة  0العدد 2القانونية والسياسية، املجلد 

من القانون املدني الجزائري على أنه :" العقد شريعة املتعاقدين ، فال يجوز نقضه وال تعديله إال باتفاق الطرفين، أو  011نمص املادة  - 961

 اب التي يقرها القانون."لألسب

قانونية دار السنهوري ال عبد املجيد الحكيم، عبد الباقي البكري ومحمد طه، الوجيز في نظرية االلتزام في القانون املدني العراقي، الجزء األول ، - 962

 .012،ص:0231والعلوم السياسية، الطبعة األولى ،سنة 

، العدد 2في امللكية العقارية للغير، مقال منشور بمجلة الدراسات القانونية والسياسية، املجلد أم الخير قوق ، الطبيعة القانونية للتصرف - 963

 .70، ص:9190،جانفيي 0

" الفضولي هو من يتصرف في حق الغير بدون إذن شرعي ، والفضولي هو من يتصرف فيما أن: 009جاء في مجلة األحكام العدلية في املادة  - 964

كان تصرفه هذا من بيع ماال يملك ، كمن يبيع ماال يملك بدون إذن شرعي من املالك  وكمن يشتري شيئا لغيره لم يوكله تظهر ملكية غيره له ف

 في شرائه وليس له والية الشراء" .

في التعبير  وليالفضولي نسبة إلى الفضول جمع الفضل، أي الزيادة، وقد استعمل الجمع استعمال املفرد فيما ال خير فيه، فغلبت كلمة الفض - 965

 عن الزيادة التي ال خير منها.  ومن ثم أطلق الفضولي على من يشتغل بما ال يعنيه، وعمله هذا يسمى فضالة. 

 .200. ،ص 9111لعيني، بدر الدين ، البناية شرح الهداية، الجزء الثامن ،دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، سنة  - 966
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ي به صاحب املال أمض ى البيع، وإن لم يرض ى فسخ "،وقال  النووي: "...بيع الفضولي، وهو الذي يبيع ما ال بشرط إن رض 

 . 967يملك أو ما ليس مأذونا في بيعه" ، وجاء في مغني املحتاج:" بيع الفضولي، وهو البائع مال غيره بغير إذنه وال والية"

 

رتب األثر املطلوب منه، وبذلك نجد أن الفقه اإلسالمي قد اشترط إلتمام التعاقد فمن املسلم به أن للعقد أركانا ينبغي توفرها لي

 ووقوعه صحيحا نافذا، أن يكون للعاقد سلطة على املعقود عليه وهذا األمر ال يتحقق إال بوسيلة من الوسائل التالية:

مملوكا  ائع وقت البيع، فال يصح بيع ما ليسالوسيلة األولى: وهي امللك، فيكون املبيع وهو الش يء املعقود عليه مملوكا للب -

 له، واستثنى جمهور الفقهاء بيع السلم فأجازوه للضرورة ولحاجة الناس إليه.

الوسيلة الثانية: أن يكون العاقد وليا أو وصيا على صاحب الش يء املعقود عليه ، ومعنى ذلك أن يكون مأذونا له  -

 بالتصرف من الشرع.

ون العاقد  وكيال في التصرف الذي قام به نيابة عن غيره بناء على وكالة بين الوكيل واملوكل ، الوسيلة الثالثة : أن يك -

 على أن يتصرف الوكيل في حدود وكالته وال يتجاوزها.

ويكون بأحد هذه الوسائل الثالثة صفة شرعية للمتعاقد، فإذا لم تتوافر فيه صفة من هذه الصفات تبيح له التصرف في املعقود 

 سمي املتصرف فضوليا. عليه

قال الشافعية أنه يشترط لصحة البيع اثنان وعشرون شرطا ، منها في املعقود عليه خمسة، منها كذلك أن يكون للعاقد عليه 

والية ، فال يصح بيع الفضولي ،أما الحنفية فقسموا شروط البيع إلى أربعة أقسام: األول شروط االنعقاد، فال ينعقد البيع رأسا 

ا تحققت ، الثاني شروط النفاذ ،فال ينفذ البيع إال إذا وجدت، الثالث شروط الصحة، فال يصح البيع إال بها ، الرابع إال إذ

شروط اللزوم ، فال يلزم البيع إال بها، ومن بين شروط االنعقاد ما تعلق بالعقد، أن يكون مملوكا للبائع إذا أراد أن يبيع لنفسه 

فال ينعقد بيع ما ليس بمملوك ولو ملكه بعد البيع إال في السلم، فإنه ينعقد فيه بيع ما سيملكه بعد ، أو مملوكا ملوكله ونحوه، 

 968العقد، وكذلك املغصوب إذا باعه الغاصب ثم ضمنه املالك فإن بيعه ينعقد.

الشخص  الوضعي هو وتختلف أحكام بيع ملك الغير عن تصرفات الفضولي في القانون املغربي، فإذا كان الفضولي في القانون 

الذي يقدم باختياره ومن غير أن يكون مرخصا له في القيام ببعض األعمال والتصرفات املستعجلة لفائدة رب العمل ، فالفضولي 

في الفقه اإلسالمي هو الشخص الذي يتدخل في شؤون غيره دون توكيل ، إذ ليس من الضروري أن يقبل على تنفيذ أمر مستعجل 

 كما هو الشأن بالنسبة للقانون الوضعي.لفائدة رب العمل 

ونشير إلى أن املشرع الجزائري قد ميز بين الفضالة وبين بيع ملك الغير ،حيث نظم بيع ملك الغير ضمن أحكام عقد البيع، ونظم 

ضالة في فالفضالة في فصل آخر مستقل عن بيع ملك الغير ،كما أنها تختلف في معناها عن الفضالة في الفقه  اإلسالمي،  فال

من القانون 071القانون الوضعي ينبغي أن تفهم بمعنى التفضل ال بمعنى الفضولي املتطفل ،وقد عرفها املشرع الجزائري في املادة  

 املدني بنصه: "الفضالة  هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بالشأن لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزما بذلك".

                                                           

ج إلى معرفة معاني ألفاظ املنهاج، الجزء الثاني ، ،دار الكتب العلمية ، الطبعة  الثانية ، بيروت لبنان، سنة الخطيب الشربيني، مغني املحتا - 967

 .   270، ص0222

كتاب الحظر واإلباحة، كتاب اليمين، كتاب أحكام البيع،منشورات دار -عبد الرحمان الجزيري، الفقه على املذاهب األربعة، الجزء الثاني- 968

 070، ص9112مية، بيروت لبنان، الطبعة الثانية، سنة الكتب العل
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نون على ما يلي: "تتحقق الفضالة  ولو  كان  الفضولي، أثناء توليه شأنا لنفسه، قد تولى شأن من نفس القا070ونصت املادة   

 غيره ملا بين األمرين من ارتباط ال يمكن معه القيام بأحدهما منفصال عن اآلخر".

 ويستفاد من هاتين املادتين أنه يشترط لتحقق الفضالة شروط ثالثة، وهي:

 بشأن لحساب الغير.أ_أن يتولى الفضولي القيام 

 ب_أن يكون ذلك عن قصد، أي أن تنصرف نيته للعمل لحساب الغير.

 969ج_أال يكون ملزما بذلك قانونا أو اتفاقا وال منهيا عنه.

ومن أهم ضوابط تمييز بيع ملك الغير عن غيره، أن يكون بيعا لعين معينة بالذات ليست مملوكة للبائع، فيخرج إذن من منطقة 

 ر العقود التالية:بيع ملك الغي

 بيع الش يء غير املعين بالذات وبيع الش يء املستقبل. -

تعهد الشخص عن مالك الش يء بأن املالك يبيع الش يء لشخص آخر، فهذا ليس ببيع ملك الغير ألن املتعاقد ال يبيع  -

 ملك غيره، وإنما هو تعهد عن املالك في أن يبيع، فيكون تعهدا عن الغير.

 لذات غير اململوك للبائع إذا علق البائع البيع على شرط أن يملك املبيع.بيع الش يء املعين با -

فهنا البائع لم يبع ملك غيره، بل باع ملك نفسه وإن كان هذا  970بيع الش يء املعين بالذات اململوك للبائع تحت شرط، -

ملك معلق على شرط امللك غير بات ، فهو إما ملك معلق على شرط واقف فيتوجب وجوده على تحقق الشرط ، وإما 

 فاسخ فيزول إذا تحقق الشرط.

بيع الش يء الشائع ،فهنا يبيع الشخص شيئا يملكه على الشيوع مع شركاء آخرين ، فال يظهر في البداية أنه يبيع ملك  -

 غيره ، ولكن األمر متوقف على نتيجة القسمة ، فإن وقع هذا الش يء كله في حصة البائع اعتبر أنه قد باع ملكه ، وإن

 لم يقع في حصته اعتبر بائعا مللك الغير.

بيع الوارث الظاهر: وهذا إذا كان في حقيقته بيعا مللك الغير ألن الوارث الظاهر ال يملك املبيع ، إال أن هناك اعتبارات  -

 ترجع إلى االستقرار الواجب في التعامل تجعل بيع الوارث الظاهر صحيحا نافذا في حق الوارث  الحقيقي ، ومن ثم

 يتملك املشتري املبيع، فال يعود في حاجة إلى الحماية التي أوالها القانون للمشتري في بيع ملك الغير.

وبيع ملك الغير على هذا التحديد يقع كثيرا على املستوى العملي، فاألب قد يبيع ملك ولده، ال باعتباره نائبا عنه، بل  -

ته ، والوارث قد يبيع عينا ليست في التركة ، أو في التركة ولكنها باعتباره أصيال عن نفسه ، والزوج قد يبيع ملك زوج

لم تقع في حصته ، والشريك في الشيوع قد يبيع كل العين الشائعة وهو ال يملك إال حصة فيها، وواضع اليد على ملك 

                                                           

مطالبي بسمة، أحكام بيع ملك الغير دراسة مقارنة بين القانون املدني الجزائري والفقه اإلسالمي، مقال منشور بمجلة األستاذ الباحث - 969

 .0121، ص:9191، سنة  9، العدد7للدراسات القانونية والسياسية، املجلد

:"الشرط تعبير عن اإلرادة يعلق على أمر مستقبل وغير محقق الوقوع، إما من قانون االلتزامات والعقود املغربي على أن  012ينص الفصل   - 970

 وجود االلتزام أو زواله.

 واألمر الذي وقع في املاض ي أو الواقع حاال ال يصلح أن يكون شرطا، وإن كان مجهوال من الطرفين."
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لك ذه كلها تعتبر بيوعا ملغيره قد يبيع هذا امللك ، وكثيرا ما يبيع الناس أموال الغائبين أو أموال الدولة الخاصة ، فه

 971الغير.

، في 972كما تباينت مواقف القوانين املدنية املعاصرة بخصوص حكم بيع ملك الغير، حيث اعتبره املشرع الفرنس ي تصرفا باطال

 973حين اعتبرته بعض التشريعات األخرى صورة من الصور الخاصة التي يتقرر فيها اإلبطال ملصلحة املشتري كاملشرع املصري 

الليبي و السوري والجزائري، وهناك اتجاه آخر مستمد من الفقه اإلسالمي يرى على أنه بيع موقوف على إرادة املالك  974ردنيواأل 

 التي لها السلطان األكبر في إقرار هذا التصرف من عدمه.

نالحظ اختالفه عن املواقف من قانون االلتزامات والعقود فإننا  137أما بخصوص املوقف الذي تبناه املشرع املغربي في الفصل 

 السابقة، حيث نص على ما يلي : 

 :بيع ملك الغير يقع صحيحا "

 ؛إذا أقره املالك - 0

                                                           

 -العربي دار إحياء التراث-البيع واملقايضة–العقود التي تقع على امللكية -الجزء الرابع-سيط في شرح القانون املدنيعبد الرزاق السنهوري ،الو - 971

 .917و  911لبنان بيروت،الطبعة األولى ، بدون ذكر السنة ، ص 

،هذا النص اكتفى بتقرير « La vente de la chose d’autrui est null »  من القانون املدني الفرنس ي على ما يلي  : 0722بنصه في املادة  - 972

ضاء على قبطالن  بيع ملك الغير وتخويل حق املشتري حقا في التعويض، دون أن يبين طبيعة هذا البطالن أو ما قد يترتب عنه من آثار ، لهذا عمل ال

الك ، أي ال ينقل امللكية إلى املشتري إال إذا أقره املالك ، وأن إيجاد حلوال لكثير من املسائل التي عرضت عليه ، فقرر أن هذا البيع ال ينفذ في حق امل

 للمشتري وحده  دون غيره أن يتمسك بالبطالن، وأن حقه في ذلك ينقض ي إذا أقر املالك العقد وصار البائع مالكا

 : 111جاء في القانون املدني املصري في املادة   - 973

يملكه ، جاز للمشتري أن يطلب أبطال البيع . ويكون األمر كذلك ولو وقع البيع على عقار ، سجل العقد  إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو ال -( 0)

 أو لم يسجل..

 ( وفي كل حال ال يسري هذا البيع في حق املالك للعين املبيعة ولو أجاز املشتري العقد.9)  

 

 : 112مادة -

 صحيحا في حق املشتري ..( إذا أقر املالك البيع سري العقد ف حقه وانقلب 0) 

 وآذلك ينقلب العقد صحيحا في حق املشتري إذا آلت ملكية املبيع إلى البائع بعد صدور العقد.9) ( 

 

 إذا حكم للمشتري بإبطال البيع وكان يجهل أن املبيع غير مملوك للبائع ، فله أن يطالب بتعويض ولو أن البائع حسن النية.113-مادة  -

 

 بالذات وهو ال یملكه، جاز للمشتري أن یطلب إبطال البیع، ویكون األمر كذلك ولو وقع 0 –على ما يلي :   177  نصت ملادة    - 974
ً
 معینا

ً
إذا باع شخص شیئا

 البیع على عقار، قید العقد أم لم یقید.

 وفي كل حال ال یسري هذا البیع في حق املالك للعين املبیعة ولو أجاز املشتري العقد.9 – 

 في حق املشتري.  0 –إقرار املالك للبيع:  171 مادة   
ً
 في حق املشتري إذا 9 –إذا أقر املالك البیع سرى العقد في حقه وانقلب صحیحا

ً
وكذلك ینقلب العقد صحیحا

 آلت ملكیة املبیع إلى البائع بعد صدور العقد.

 مملوك للبائع، فله أن یطالب بتعویض ولو كان البائع حسن النیة. التعويض: إذا حكم للمشتري بإبطال البیع وكان یجهل أن املبیع غير 172مادة  
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 إذا كسب البائع فيما بعد ملكية الش يء. - 9

وإذا رفض املالك اإلقرار، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع. وزيادة على ذلك، يلتزم البائع بالتعويض، إذا كان املشتري 

 جهل، عند البيع أن الش يء مملوك للغير. ي

 وال يجوز إطالقا للبائع أن يتمسك ببطالن البيع بحجة أن الش يء مملوك للغير". 

باستقراء هذا الفصل يتبين أن املشرع املغربي على غرار العديد من التشريعات املقارنة ، لم يعرف بيع ملك الغير وإنما اكتفى 

صحيحا، إضافة إلى تطرقه إلى حالة رفض املالك إقرار البيع وما يترتب عنها من حقوق لفائدة  بذكر الشروط التي تجعله بيعا

املشتري ،فبالرجوع إلى الفصل املذكور وبمفهوم املخالفة يمكن القول أن بيع ملك الغير ال يعد بيعا صحيحا إذا لم يقره املالك 

 ملكية الش يء املبيع، وبناء عليه ، يمكن تعريف بيع ملك الغير في التشريعاألصلي للش يء املبيع، أو إذا لم يكسب البائع فيما بعد 

 املغربي بأنه بيع لش يء مملوك للغير دون إرادته ودون أن يتمكن البائع فيما بعد من اكتساب ملكيته.

ب ر املالك أو إذا كسهذا الفصل  نص على أن هذا العقد  قابل للفسخ لصالح املشتري دون البائع ، وجعله صحيحا في حالة إقرا

البائع الش يء محل العقد فيما بعد  ، األمر  الذي دفع بتعدد قراءات هذا الفصل من قبل الشراح ، فبالرغم من أن املشرع قد 

استعمل مصطلح الفسخ كجزاء لبيع ملك الغير في حالة عدم إقرار املالك لهذا البيع .إال أن االتجاه الغالب من الفقه يرى أن 

كم ال يتناسب مع طبيعة هذا البيع الذي تتعارض فيه املصالح بين عدة أطراف ، فنظام الفسخ املنصوص عليه في هذا الح

الذي تقرر أصال لحماية املشتري ال يحقق نفس الحماية بالنسبة للمالك ، لذلك يرى جانب من الفقه أن هذا البيع  137الفصل 

قانون االلتزامات والعقود الفتقار التزام البائع  إلى محل موجود والفتقار  من  97511و  17غير مسبب تطبيقا ألحكام الفصلين 

من نفس القانون، باإلضافة التجاه آخر يساير اتجاه الفقه اإلسالمي، يرى بأن  19التزام املشتري إلى سبب مشروع طبقا  للفصل 

 .هذا العقد يندرج ضمن قائمة العقود  املوقوفة على إقرار املالك األصلي  

واملشرع التونس ي فقد نص على جواز بيع ملك الغير إذا أجازه املالك أو صار املبيع ملكا للبائع ، فإن لم يجزه املالك للمشتري أن 

يطلب فسخ  البيع، وعلى البائع الخسارة إن لم يعلم املشتري وقت الشراء أن البائع فضولي وليس لهذا البائع أن يعارض ببطالن 

ضولي ،  وقد تضمن كذلك هذا الفصل تضاربا  اصطالحيا بارزا عند تحديد جزاء بيع ملك الغير ، فهو ينص البيع بدعوى أنه ف

من جهة  على أنه يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد مع تحمل البائع الخسارة  إذا كان املشتري حسن النية ،  ومن جهة 

تعلق بتنفيذ االلتزام ، أما البطالن فهو يعني اإلخالل بإحدى شروط أخرى يمنع البائع من أن يعارض  ببطالن البيع ، فالفسخ  ي

 تكوين العقد . 

و نظم املشرع الجزائري أحكام بيع ملك الغير في مواد عديدة دون الخوض في إيجاد تعريف له على غرار باقي التشريعات ، خصوصا 

والعتبار هذا التصرف بيعا مللك الغير البد من توافر من القانون املدني التي تضمنت عناصر بيع ملك الغير،  976222املادة 

 الشروط التالية:

                                                           

على أنه :"  17ينص على أنه : " يفترض أن السبب املذكور هو السبب الحقيقي حتى يثبت العكس" ، فيحين ينص الفصل  11ذلك أن الفصل  - 975

 لاللتزام سببا آخر مشروعا أن يقيم الدليل عليه".إذا ثبت أن السبب املذكور غير حقيقي أو غير مشروع  ، كان على من يدعي أن 

مر من القانون املدني الجزائري نصت على أنه: "إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو ال يملكه فللمشتري الحق في طلب إبطال البيع ويكون األ 0/222املادة  - 976

 كذلك ولو وقع البيع على عقار أعلن أو لم يعلن ببيعه."
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يجب أن يكون الغرض من البيع هو نقل امللكية من البائع إلى املشتري مقابل ثمن نقدي، أي أن تتجه إرادة الطرفين  -

 إلى نقل امللكية، ذلك أنه إذا لم يكن بيعا ال يمكن تطبيق أحكام  بيع ملك الغير.

 يكون املبيع ملكا ال للبائع وال للمشتري، فإذا كان املبيع ملكا ألحدهما ال يمكن تطبيق أحكام بيع ملك الغير يجب أن ال  -

 ، وعلى ذلك ال يعتبر  بيع ملك الغير  املالك تحت شرط واقف أو فاسخ .

وبالتالي  ة إال بعد عملية الفرز ،أن  يكون املبيع معينا بالذات ، على اعتبار أن املبيع املعين بالنوع ال تنتقل فيه امللكي -

 977إذا باع البائع شيئا معينا بالنوع ولم يكن يملكه وقت البيع ، فهذا البيع ليس قابال لإلبطال ملصلحة املشتري.

، واكتفى فقط بتبيان شروطه وأحكامه ،  978ويعد قانون املوجبات اللبناني أيضا من القوانين التي لم تعرف بيع ملك الغير

إلى اعتبار هذا التصرف باطل كأصل عام، إال إذا كان املبيع شيئا معينا بجنسه أو بنوعه فقط، وإذا أجازه املالك، حيث ذهب 

من القانون املدني الفرنس ي  0722وهو نفس تكييف املشرع الفرنس ي ، غير أن االختالف يكمن في كون البطالن الذي أقرته املادة 

من قانون املوجبات اللبناني توحي بأن بيع ملك الغير  هو بيع باطل نسبيا ،ويستفاد  237 بطالن مطلق، في حين أن صياغة املادة

 طل إال في األحوال التالية." ذلك من خالل العبارة التالية:" بيع مال الغير با

 املبحث الثاني  : آثار بيع ملك الغير :  

 

طرف ثالث وهو الغير )املالك  ا البيع هو بيع مللك الغير، فإن هناكيرتب هذا البيع كغيره من العقود آثارا كثيرة، لكن بما أن هذ

ذان هما طرفا العقد، وآثار على املالك الحقيقي فإننا سنتناول آثار 
 
 الحقيقي(، وملا كان بيع ملك الغير يرتب آثار على املتعاقدان الل

 لى املالك الحقيقي في املطلب الثاني.بيع ملك الغير على املتعاقدان في املطلب األول، وآثار بيع ملك الغير ع

 املطلب األول : أثر بيع ملك الغير بالنسبة للبائع واملشتري :

 بيع ملك الغير ولو أنه ال يعتبر بيعا صحيحا لكنه يرتب بعض اآلثار منها:

لق بانتقال عدا الجزء املتعفإلى غاية املطالبة بفسخ العقد فإن املشتري يتمتع بكافة الحقوق املشروعة املترتبة عن عقد البيع 

 امللكية، باعتبار أن هذا االلتزام يتوقف على إرادة املالك الحقيقي للش يء املبيع، 

                                                           

خيرة، بيع العقار اململوك للغير في ظل نظام الشهر العيني في التشريع الجزائري، مقال منشور بمجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية، علي خوجة - 977

 .992ص: 9103املجلد الحادي عشر، العدد الثاني ،سنة 

 من قانون املوجبات اللبناني:" بيع مال الغير باطل إال في األحوال التالية: 237املادة  - 978

 ذا كان املبيع شيئا معينا بجنسه أو بنوعه فقط.إ -0

 إذا أجازه املالك -9

 لك.أما إذا أبى املالك أن يجيز  البيع فالبائع يضمن بدل العطل والضرر للمشتري إذا كان عاملا بأنه ال يملك املبيع وكان املشتري يجهل ذ

 لغير..."وال يجوز للبائع أن يدعى بطالن العقد بحجة أن البيع انعقد على ملك ا
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من القانون املدني الجزائري، حيث نصت على أنه يجوز للمشتري أن يطلب إبطال  222وهو نفس االتجاه الذي تبنته املادة 

يقع باطال بقوة القانون وأنه تترتب عليه آثار، وإال ملا كانت هناك حاجة باملشتري العقد، ويستنتج من ذلك أن بيع ملك الغير ال 

 979إلى طلب إبطاله ، فبيع ملك الغير ينتج جميع آثاره فيما عدا اآلثار التي تحول دون قيامها عدم ملكية البائع للمبيع.

املطالبة بفسخ العقد و حقه في طلب تعويض عن  باإلضافة لذلك يتمتع املشتري بحقين بارزين في إطار هذه العالقة، وهما 

 الضرر إذا كان حسن النية:

طلب الفسخ: للمشتري الحق في طلب الفسخ حتى ولو كان عاملا بأن الش يء املبيع مملوك للغير، وحسب مضمون الفقرة  -

البائع ملكية الش يء  من ق.ل.ع  فإن بيع ملك الغير يقع صحيحا إذا أقره املالك أو إذا كسب  137األولى من الفصل 

فيما بعد ، وبمفهوم املخالفة فإن هذا العقد يكون قابال للفسخ ملصلحة املشتري إذا لم يقره املالك أو تعذر على البائع 

الجمع بين صفتي املالك  والبائع  قبل ممارسة املشتري لدعوى الفسخ ، وهذا يعني أن دعوى الفسخ تتالش ى بزوال 

 980ان يهدد املشتري باستحقاق  الش يء املبيع منه .املانع أو السبب الذي ك

وللمشتري أن يتمسك بإبطال البيع حتى قبل أن يتعرض له املالك الحقيقي، حتى ولو كان يعرف وقت البيع بأن البائع  -

إذا فال يملك الش يء املبيع، فهو إنما رض ي بالبيع معتقدا أن البائع يستطيع أن يحصل على ملكية املبيع فينقلها إليه، 

 تبين له أن البائع ال يستطيع ذلك، فليس له 

 أن ينتظر حتى يتعرض له املالك الحقيقي، بل له أن يبادر إلى املطالبة بإبطال البيع.

وإذا رفع املشتري دعوى اإلبطال، فقد ثبت حقه في إبطال البيع، ويتحتم على القاض ي أن يحكم له بذلك، حتى لو أقر 

ر البائع مالكا قبل صدور الحكم، مادام أن املشتري قد رفع دعوى اإلبطال قبل إقرار املالك املالك الحقيقي البيع وصا

الحقيقي أو قبل صيرورة البائع مالكا، ذلك أن القاض ي إنما يرجع في حكمه إلى وقت رفع الدعوى، وفي هذا الوقت كان 

 981للمبيع.البيع قابال لإلبطال ولم يكن املالك الحقيقي قد أقره أو أصبح مالكا 

 

الحق في التعويض: للمشتري إلى جانب إمكانية املطالبة بفسخ العقد أن يطالب البائع بالتعويض إذا كان حسن  -

النية، أما إذا كان سيئ النية فسيقتصر حقه على املطالبة بالفسخ، والحكمة من ذلك ظاهرة ألن علمه بأن املبيع 

البيع، ويشترط للرجوع على البائع بالتعويض أن يكون هذا األخير مملوك لغير البائع يمنع ادعاءه بضرر أصابه من 

 س يء النية.

 

أما املشرع املصري فيجيز املطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه حتى ولو كان البائع حسن النية ألنه قد تسبب بسبب   

ب إبطال البيع، ولكن يشترط في ذلك ويعوض له عن كل خسارة لحقت به أو كسب فاته بسب982تقصيره في اإلضرار باملشتري ،

                                                           

، ةعلي خوجة خيرة، بيع العقار اململوك للغير في ظل نظام الشهر العيني في التشريع الجزائري، مقال منشور بمجلة الحقوق والعلوم اإلنساني - 979

 .992ص: 9103املجلد الحادي عشر، العدد الثاني، سنة 

،  9100الكتاب األول عقد البيع، دار األمان ،الرباط، الطبعة الثالثة، سنة -،  عبد القادر العرعاري ، الوجيز في النظرية العامة للعقود املسماة - 980

 .23ص: 

 .932البيع واملقايضة، مرجع سابق، ص:–العقود التي تقع على امللكية -الجزء الرابع-عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون املدني - 981

ولى الطبعة األ  -لبنان–الجزء األول ، منشورات زين الحقوقية ، بيروت  –الوكالة  -اإلجارة -البيع–اة أسعد دياب ، القانون املدني العقود املسم - 982

 .009، ص:  9113، سنة 
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أن يكون حسن النية، أي أال يكون وقت البيع عاملا بأن البائع ال يملك الش يء املبيع ، أما إذا كان يعلم ذلك ، فإنه يستطيع أن 

ى البيع عليطالب بإبطال البيع ، ولكنه ال يسترد إال الثمن  دون تعويض، بل دون مصروفات البيع التي أنفقها ذلك أنه أقدم 

 وهو عالم بأن املبيع غير مملوك للبائع، فهو الذي يحمل تبعة ذلك.

والسبب في قصر طلب اإلبطال على املشتري يرجع إلى الضرر الذي يلحق به من جراء انتقال امللكية إليه، أما البائع فهو في مأمن 

فهو مخطئ إذا باع ما ال يملك، أما إذا كان يجهل بعدم  من أي ضرر، ألنه  هو الذي يجب أن يعرف ما إذا كان يملك املبيع أم ال،

ملكيته، فهو مخطئ أيضا ألنه كان يجب عليه أن يعلم ،وال يجوز له االستناد إلى خطئه في كلتا الحالتين ، فالبائع ال يتضرر من 

 983ش يء وبالتالي ال محل لحمايته عن طريق منحه حق االبطال.

تشريعات املدنية ، حيث حرمته من إثارة البطالن  حتى  ولو كان حسن النية ، ومرد هذا ال وهو نفس االتجاه الذي نحته جل 

التشدد يرجع باألساس إلى كون البائع ضامنا  لتنفيذ العقد ونقل امللكية للمشتري ومن شأن تمكينه من دعوى الفسخ  أو 

به التعارض بين االلتزام  امللقى على عاتقه وبين طل اإلبطال في ظل التشريعات التي اعتبرت هذا العقد قابال لإلبطال أن يحصل

التحلل من العقد الذي يربطه باملشتري وذلك إعماال لقاعدة أن من يضمن  ال يحق له أن يعترض ، ولهذا السبب أيضا فإن جل 

للغير  ش يء املبيع مملوكو من بينها املشرع املغربي قد منعت البائع من التمسك ببطالن البيع بحجة أن ال 984التشريعات املدنية 

 985.النعدام الصفة لديه خصوصا وأن البطالن ليس مطلقا 

ويذهب املشرع التونس ي والجزائري إلى أنه ال حق للبائع بطلب الفسخ، إال أنه ال مانع من طلب اإلبطال طبقا للقواعد العامة، 

ير مملوك له ، وليس له أن يعارض ببطالن البيع إذا كان قد وقع في غلط جوهري ، بأن كان   يجهل وقت البيع أن املبيع  غ

 986بدعوى أنه فضولي وإن كان املشتري حسن النية يتحمل البائع الخسارة إضافة إلرجاع الثمن .

 

 املطلب الثاني :  أثر البيع في مواجهة املالك  :

الصادرة من  هـو عدم تأثر املالك في التصرفات يعتبر املالك الحقيقي من الغير بالنسبة للبيع الوارد على ملكه، وبالتالي فإن األصل

الغير على ملكه، استنادا إلى مبدأ نسبية آثار العقود، لذلك فإن بيع ملك الغير ال يسري في مواجهة املالك الذي ليس له طلب 

بر بمثابة الطرف الوحيد إال أن له دورا حاسما في جواز أو عدم جواز هذا العقد  ألنه يعت987البطالن ألنه لم يكن طرفا في العقد ،

 .988الذي يملك  سلطة إقراره أو عدم إقراره 

                                                           

 ن أيمن محمد حسين ناصر، بيع ملك الغير ، دراسة مقارنة في ضوء القانون الوضعي والقفه اإلسالمي، رسالة لنيل شهادة املاجستير في القانو  - 983

 .9111نابسل، فلسطين، سنة –معة لنجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا الخاص، جا

 .237و قانون املوجبات اللبناني في املادة  221مثال ذلك مجلة االلتزامات  و العقود التونسية في املادة  - 984

 .22لبيع، مرجع سابق، ص: الكتاب األول عقد ا-عبد القادر العرعاري ، الوجيز في النظرية العامة للعقود املسماة ،  - 985

ة الثانية الطبع  -تونس –الهبة، منشورات مجمع األطرش للكتاب املختص  -الكراء -البيع واملعاوضة-الوكالة –خليفة الخروبي ، العقود املسماة  - 986

 072، ص:   9102، سنة 

 .002جزء األول، مرجع سابق ، ص: ال –الوكالة  -اإلجارة -البيع–أسعد دياب ، القانون املدني العقود املسماة   - 987
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فإذا أقره املالك صراحة أو ضمنا انقلب صحيحا منتجا لكافة آثاره القانونية ويترتب على ذلك نتيجتان أساسيتان أولهما أن 

لب بحصول هذا اإلقرار فإن حق املشتري في طملكية املبيع ال تنتقل للمشتري إال من تاريخ اإلقرار، أما النتيجة الثانية فهي أنه 

الفسخ يسقط نتيجة لهذا اإلقرار إعماال للقاعدة الفقهية القائلة بأن اإلجازة الالحقة كالوكالة السابقة، وأنه بزوال سبب الفسخ 

ع اإلجازة في أن كل ال يكون هناك موجب إلثارة هذه الدعوى من قبل املشتري ، وهذا على خالف أثر اإلجازة  فاإلقرار يلتقي م

 989منهما تصرف قانوني يتم بإرادة منفردة، وما قيل في اإلجازة من شروط صحتها وكيفية التعبير عنها ينطبق بال شك على اإلقرار.

(من القانون املدني املصري على أنه "وفي كل حال ال يسري هذا البيع في حق املالك للعين املبيعة ولو أجاز 111/9تنص املادة )

شتري العقد". وهذا يعني أن املالك بالنسبة للبيع الوارد على ملكه يعد بمثابة الغير، فال تنصرف إليـه آثاره، فال يلزم بأي التزام، امل

 ذلك أن العقد حسب القواعد العامة ال يلزم سوى طرفيه، واألطراف في هذا البيع هما املشتري والبائع. 

ة للبيع الوارد على ملكه، فإنه ال يملك رفع دعوى البطالن، ألن البطالن في بيع ملك الغير وبما أن املالك يعتبر من الغير بالنسب

 مقرر للمشتري وحده، كل ما في األمـر أن املالـك ال يتأثر بهذا البيع، فال يسري في حقه.

ض لذي بيع بغير موافقته مع التعويوعليه إذا رفض مالك الش يء إجازة هذا البيع وإقراره فهذا يعني أن له الحق في استرداد ملكه ا

إن كان له محل، غير أن املالك قد تعترضه بعض الصعوبات التي تحول دون استرداده مللكه كأن يكون املشتري قد تصرف في 

 990املبيع وحوله إلى شكل آخر مخالف لشكله األصلي أو هلك بفعل سبب من األسباب فإن حق املالك ينحصر في طلب التعويض.

نسبة للمالكية فهم يجعلون بيع الفضولي مللك الغير، الزم من جهة الفضولي، ومن جهة املشتري وغير الزم من جهة املالك، أما بال

ويعلل فقهاء املالكية كون بيع الفضولي منحال من جهة املالك وغير الزم بالنسبة له بأن البيع لم يكن بحضرته، ومن ثم يالحظ 

 أنهم يميزون بين حالتين:

حضور املالك العقد: فإن حضر املالك وسكت فإن سكوته يفسر على أنه إجازة للعقد، ومن ثم يكون له الحق في حالة  -

مطالبة البائع بالثمن خالل عام من العقد، فإذا انقض ى العام وهو ساكت سقط حقه، ذلك أن الشخص إذا بيع عليه 

بال عذر يمنعه من اإلنكار على البائع ، فإنه يلزم هذا  ماله وهو حاضر مجلس البيع ولم ينكر على البائع بيعه، بل سكت

 البيع سواء أكان البائع قريبا من املالك أو أجنبيا منه ، أو شريكا باع الجميع.

ثم بعد تمام البيع يبقى الكالم فيمن يستحق الثمن ، فإن صرح البائع الفضولي بملك املبيع ملالكه الحقيقي أعطى الثمن له 

ولو طال الزمن، وإن يكن وقت البيع صرح بأن املبيع ملكه وادعاه لنفسه، والحال أن مالكه يسمع مقاله ولم بمقتض ى إقراره 

 991ينكر عليه قوله، فما له إن قام بعد سنة حق في ثمن وال مثمن ، ألن سكوته بدون عذر إقرار للبائع ورضا منه بما يدعيه .

                                                           

 .012أيمن محمد حسين ناصر، بيع ملك الغير ، دراسة مقارنة في ضوء القانون الوضعي والقفه اإلسالمي، مرجع سابق، ص  -- 989

 .31مرجع سابق ، ص  -الكتاب األول عقد البيع-عبد القادر العرعاري ، الوجيز في النظرية العامة للعقود املسماة ،  - 990

 .029، ص:  9101الطبعة األولى ، سنة  –الدار البيضاء –محمد بن يوسف الكافي ، إحكام األحكام على تحفة الحكام ، دار الرشاد الحديثة  - 991
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غه ما فعله الغير من بيع ماله وادعائه لنفسه ، فإن أنكر ما فعله  الغير وقت عن مجلس البيع ثم يبل 992أما إذا كان املالك غائب

علمه فله الفسخ واإلمضاء ، وإن سكت وقام بعد مض ي مدة الحيازة فال ش يء له ، ولو أثبت ملكية بالبينة ، ألن سكوته من غير 

 993الكالم . عذر بعد علمه يعد رضا وتسليما ، وإذا قام قبل مض ي مدة الحيازة فله حق في

 : خاتمة

وقواعد  ذلك أن للبيع أحكاممن أكثر اإلشكاالت التي تعترض نفاذ عقود البيع، بناء على ما سبق يمكن القول بأن بيع ملك الغير 

تؤطره، ومن أهمها ملكية الش يء املبيع، وبالتالي فتصرف الشخص في ملك غيره بالبيع بدون إذنه، يعتبر بمثابة اعتداء على 

وتعديا على مبدأ نسبية آثار العقود، األمر الذي دفع فقهاء الشريعة والقانون إلى وضع ضوابط حمائية خاصة للمالك ملكيته، 

 تمنع الغير من االعتداء على ملكه.

لي و إال أننا الحظنا تباين ملحوظ في مواقف الفقه اإلسالمي والقانون، ذلك أن الفقه اإلسالمي يعالج هذا البيع من زاوية بيع الفض

أما باقي التشريعات تفرقت ملتجه بالقول بقابلية العقد لإلبطال أو للبطالن، ومنها من جعلته معلقا على إرادة املالك األصلي، 

 وحصرت له إمكانية نفاذه من عدمه. 

ب عن هذا ا يترتهنا ال يتحمل هذا الغير م فالعقد بذاته ال يستطيع أن يحمل الغير بالتزام معين، فلو باع شخص ش يء ال يملكه،

البيع من التزامات وال تنقل ملكية الش يء املشترى على أساس هذا البيع إال إذا أقره الغير، وهو املالك الحقيقي للش يء للمبيع 

 ،آنذاك يسري في حقه من تاريخ اإلقرار.

    املراجع واملصادر
:الكتب 

 ج، الجزء الثاني ، ،دار الكتب العلمية ، الطبعة الثانية الخطيب الشربيني، مغني املحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ املنها

 .0222،بيروت لبنان، سنة 

  الجزء األول ، منشورات زين الحقوقية ، بيروت  –الوكالة  -اإلجارة -البيع–أسعد دياب ، القانون املدني العقود املسماة

 . 9113الطبعة األولى ، سنة  -لبنان–

                                                           

 جاء بالتحفة : - 992
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 .071محمد بن يوسف الكافي ، مرجع سابق ، ص: - 993
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  الهبة، منشورات مجمع األطرش للكتاب املختص  -الكراء -البيع واملعاوضة-الوكالة –خليفة الخروبي ، العقود املسماة

 . 9102الطبعة الثانية ، سنة   -تونس –

 ا دراسة مقارنة في الفقه اإلسالمي وفي القوانين الوضعية، مطبعة نيفرتيتي-عبد املجيد محمود مطلوب، الفضالة-

 .0231القاهرة، الطبعة األولى ، سنة 

 الكتاب األول عقد البيع، دار األمان ،الرباط، الطبعة -قادر العرعاري ، الوجيز في النظرية العامة للعقود املسماة ، عبد ال

 9100الثالثة، سنة 

 أحكام االلتزامات "،مجمع األطرش للكتاب املختص، -علي كحلون، النظرية العامة لاللتزامات "مصادر االلتزامات

 .9101الطبعة األولى ، تونس، سنة 

 قايضةالبيع وامل–العقود التي تقع على امللكية -الجزء الرابع-عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني-

 .لبنان بيروت،الطبعة األولى ، بدون ذكر السنة -دار إحياء الثراث العربي

 -اإلباحة، كتاب اليمين، كتاب أحكام كتاب الحظر و -عبد الرحمان الجزيري، الفقه على املذاهب األربعة، الجزء الثاني

 .9112البيع،منشورات دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الثانية، سنة 

 ، عبد املجيد الحكيم، عبد الباقي البكري ومحمد طه، الوجيز في نظرية االلتزام في القانون املدني العراقي، الجزء األول 

 .0231ة، الطبعة األولى ،سنة دار السنهوري القانونية والعلوم السياسي

  9111لعيني بدر الدين ، البناية شرح الهداية، الجزء الثامن ،دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، سنة . 

  الطبعة األولى ،  –الدار البيضاء –محمد بن يوسف الكافي ، إحكام األحكام على تحفة الحكام ، دار الرشاد الحديثة

 . 9101سنة 

:الرسائل 

 محمد حسين ناصر، بيع ملك الغير ، دراسة مقارنة في ضوء القانون الوضعي والقفه اإلسالمي، رسالة لنيل  أيمن

 .9111نابسل، فلسطين، سنة –شهادة املاجستير في القانون الخاص، جامعة لنجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا 

 

:املقاالت 

 لكية العقارية للغير،مقال منشور بمجلة الدراسات القانونية أم الخير قوق ، الطبيعة القانونية للتصرف في امل

 .9190والسياسية، املجلد السابع، العدد األول،جانفيي 

  الصادق عبد القادر، املركز القانوني للغير في العالقة التعاقدية ،مقال منشور بمجلة املستقبل للدراسات القانونية

 .9191ديسمبر والسياسية ،املجلد الرابع، العدد الثاني ، 

  علي خوجة خيرة، بيع العقار اململوك للغير في ظل نظام الشهر العيني في التشريع الجزائري، مقال منشور بمجلة

 . 9103الحقوق والعلوم اإلنسانية، املجلد الحادي عشر، العدد الثاني، سنة 

 ري والفقه اإلسالمي،مقال منشور بمجلة مطالبي بسمة، أحكام بيع ملك الغير دراسة مقارنة بين القانون املدني الجزائ

 .9191، سنة  9، العدد7األستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، املجلد

يوسفي كهينة، التمييز بين مفهوم الطرف في العقد ومفهوم الغير في ظل مبدأ نسبية أثر العقد ،مقال منشور بمجلة معالم 

9102، سنة  0العدد 2 للدراسات القانونية والسياسية ، املجلد  
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 )األساس القانوين(994حامية املستهلك من الفوائد البنكية
Consumer protection from bank interest )legal basis( 

سعد بنكرومالباحث :    
مختبر البحث حول الحكامة والتنمية املستدامة  باحث بسلك الدكتوراه  

املغرب -طاتبس    جامعة الحسن األول                    

 ملخص:

بالرجوع إلى املنظومة القانونية املغربية نالحظ عدم وجود قواعد قانونية خاصة تنظم وتقنن مجال قروض االستهالك، بشكل 

يوفر حماية خاصة للمستهلك املقترض، بخالف ما عليه األمر في التشريعات املقارنة، باستثناء بعض الدوريات والنصوص 

  ن السلطات التنظيمية اإلدارية املختصة.التنظيمية الصادرة ع

ومن ثم فإن واقع الحياة االقتصادية والدور الذي تحتله البنوك دخلها يحتم التعامل بالفائدة، إذ أنه بوضع املشرع املغربي 

ية نهجه في نلإلطار القانوني لتشجيع املبادرة في مجال االستثمار األجنبي وبتعديله للنظام البنكي، فإن ذلك يؤكد بصفة ضم

 تكريس جواز التعامل بالفائدة.

 املستهلك، القروض، الفائدة، البنوك.كلمات مفتاحية: 

 

 

                                                           

سنكتفي بالحديث عن املشروعية القانونية للفوائد البنكية، دون الخوض في النقاشات الفقهية الدائرة حول مدى ربوية الفائدة البنكية،  -  994

خلوا من إجماع أصحابها على تحريم الفوائد املترتبة على عمليات اإلقراض املبرمة بين تاركين هذا األمر للدراسات املتخصصة في هذا املجال، والتي ال ت

با في ر املسلمين بصفة عامة ، مهما كان الشكل الذي تصب فيه على اعتبار أنها تدخل ضمن الربا املحرم صراحة بالقران والسنة، حيث ورد تحريم ال

 أربع سور من القران الكريم

 وما  آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فال يربوا عند هللا وما آتيتم من زكاة فأولئك هم املضعفون".سورة الروم التي جاء فيها:"من  23اآلية رقم  -

 يأيها الذين امنوا ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا هللا لعلكم تفلحون".من سورة آل عمران حيت قال هللا تعالى:" 021اآلية  -

:"الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس، ذلك من سورة البقرة حيث جاء فيهما 922إلى  927من  اآليات -

ئك فأولبأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل هللا البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى هللا، ومن عاد 

ة ال اب النار هم فيها خالدون، يمحق هللا الربا ويربي الصدقات، وهللا ال يحب كل كفار أثيم، إن الذين امنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصأصح

م فإن ل ن،واتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم وال خوف عليهم وال هم يحزنون، يأيها الذين امنوا اتقوا هللا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمني

 تفعلوا فآذنوا بحرب من هللا ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون".

 :للتوسع أكثر في هذا املوضوع تراجع الدراسات التالية

 .0227محمد الهادي:"الربا والقرض في الفقه اإلسالمي"، دار االعتصام، القاهرة،  -

 .0223في ظل التطورات االقتصادية واالجتماعية املعاصرة"، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، محمد فاروق النبهان، "مفهوم الربا  -

 .0233الحبيب التجكاني، "النظرية اإلسالمية للربا في معترك التحديات"، مؤسسة التغليف والطباعة والنشر والتوزيع لشمال تطوان،   -

 .0237، أبريل 10في اإلنتاج والتجارة"، مجلة البنوك اإلسالمية، ع رفيق يونس املصري، "أدلة تحريم قروض الربا -
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Abstract: 

. Referring to the Moroccan legal system, we note the absence of special legal rules regulating and codifying the 

field of consumer loans, in a way that provides special protection for the borrowing consumer, unlike what is 

required in comparative legislation, with the exception of some periodicals and regulatory texts issued by the 

competent administrative regulatory authorities 

Hence, the reality of economic life and the role that banks occupy with their income necessitates dealing with 

interest, as the Moroccan legislator has set the legal framework to encourage initiative in the field of foreign 

investment and by amending the banking system; this implicitly confirms his approach to perpetuating the 

permissibility of dealing with interest. 

Key words: Consumer, loans, Benefit, Banks. 

 مقدمة

من ظ.ل.ع في منع اشتراط الفائدة بين املسلمين إلى تجاذب اآلراء على مستوى الفقه والقضاء  321أدت صراحة الفصل 

القانوني لتقاض ي البنوك فوائد عن القروض التي تمنحها للمستهلكين، هذا التجاذب في واقع األمر يعزى إلى حول األساس 

املوالي له من جهة، وواقع الحياة االقتصادية، واملركز الذي  320التشويش الذي دخل على الفصل السابق من خالل الفصل 

امل بالفائدة، بحيث ال يظهر في األفق أي استعداد من طرف املشرع املغربي تحتله البنوك التجارية داخلها الذي يحتم عليها التع

، لينبثق عن ذلك رأيان على مستوى الفقه والقضاء، أحدهما يسير في اتجاه اإلقرار 995للحد من هذا االتجاه من جهة أخرى 

ة )الفقرة األولى(، وآخر يتماش ى مع بمشروعية الفوائد املترتبة عن عقد القرض العقاري استنادا على مبررات قانونية متعدد

 القرض العقاري )الفقرة الثانية(.من ظ.ل.ع التي تقرر بطالن الفوائد املترتبة عن عقد  321مقتضيات الفصل 

 الفقرة األولى: الرأي املتجه إلى اإلقرار بصحة الفوائد املترتبة عن القرض العقاري 

من نفس  320راط الفائدة في القروض العقارية، فإن الفصل من ظ.ل.ع قد أقر بطالن اشت 321إذا كان الفصل  

، حيت قرر جواز اشتراط الفائدة بعبارة غامضة، ولم يبين 321يشكل منبعا للجدل فيما سبق أن جاء به الفصل  996القانون 

رض، بة عن عقد القاملقصود بالحاالت األخرى، فكان هذا الفصل مدخال للتوجه نحو اإلقرار بمشروعية الفوائد البنكية املترت

 وذلك باالستناد على مجموعة من املبررات القانونية.

 

                                                           

، 9110محمد صبري،"االئتمان البنكي مسؤولية البنك عند تجاوز أذون االعتمادات"، املطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة االولى،  -  995

 .12ص. 

حق الفوائد إال إذا كانت قد اشترطت كتابة. يفترض هذا االشتراط إذا كان أحد من ظ.ل.ع :" وفي الحاالت األخرى ال تست 320جاء في الفصل -  996

 الطرفين تاجرا".
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 من ظ.ل.ع 841أوال: مشروعية الفوائد البنكية أساسها الفصل 

من ظ.ل.ع املقرر ملبدأ منع املسلمين من التعامل بالفائدة فيما بينهم، يخضع  321أن الفصل  997يرى جانب من الفقه 

الذي يليه، واستنبط هذا الفقه منه قاعدة مفادها أن  320من خالل ما نص عليه الفصل  الستثناء يضيق من مجال تطبيقه

 التجار ولو كانوا مسلمين يجوز لهم بناء على هذا الفصل األخير التعامل بالفائدة. 

تثني التجار يس 320وفقا لهذا االتجاه ال يعتبر قاعدة في املنع بالنسبة لجميع املسلمين، مادام أن الفصل  321فالفصل  

ينص على ثالث استثناءات، يصح فيها التعامل بالفائدة  320من هذا املنع حتى ولو كانوا مسلمين، وتكريسا لذلك فإن الفصل 

 وهي:

 املعامالت املبرمة بين غير املسلمين، -

 املعامالت املبرمة بين مسلم وغير مسلم، -

 .998املعامالت التجارية -

مبدأ تحريم التعامل بالفائدة بين املسلمين، فإن ما يالحظ أن بعض التوجهات  من ظ.ل.ع يكرس 321وإذا كان الفصل 

من نفس القانون أساسا لتقاض ي البنوك في املغرب فوائد عن القروض التي تمنحها لزبنائها،  320القضائية  جعلت من الفصل 

 .999ن ظ.ل.عم 321بدعوى أن البنك بصفته تاجرا يخرج من نطاق القاعدة املقررة بموجب الفصل 

اعتبر فيه املجلس األعلى )محكمة النقض حاليا( بأن "الفوائد البنكية التي  0239يونيو  01ففي قرار صادر بتاريخ 

 329و 320تتضمنها الحسابات الجارية يفترض اشتراطها إذا كان أحد الطرفين أو كالهما تاجرا وذلك طبقا ملقتضيات الفصلين 

 .1000من قانون االلتزامات والعقود"

وجاء في قرار آخر ملحكمة االستئناف أن"سعر الفائدة جائز ومعمول به في املعامالت التجارية، وقد نصت على ذلك  

 .1001من ق.ل.ع" 322، 329، 320الفصول 

 مشروعية الفوائد البنكية أساسها القوانين الخاصة املنظمة لها  ثانيا:

امل بالفائدة يتمثل في القوانين الخاصة املنظمة لها، من خالل يذهب أصحاب هذا االتجاه إلى أن األساس القانوني للتع

إعمال قاعدة تقديم العمل بالنص الخاص على العام، مادام أن القانون البنكي ينظم نشاطا خاصا تتواله مؤسسات االئتمان 

                                                           

بيضاء،  ر أحمد شكري السباعي، "نظرية بطالن العقد في القانون املدني املغربي والفقه اإلسالمي والقانون املقارن،  مطبعة النجاح الجديدة، الدا - 997

 .007، ص. 0232

 ةون، "الشافي في شرح قانون االلتزامات والعقود املغربي"، الكتاب الثاني، العقود املسماة وما يشابهها،ج الثاني، الطبعة األولى، مطبععبد الكريم شهب -

 .719، ص. 9119النجاح الجديدة، الدار بيضاء 

، 0223، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة األولى، عبد الحق الصافي، "عقد البيع دراسة في قانون االلتزامات والعقود وفي القوانين الخاصة" -  998

 .222ص. 

 11، . 9100، يناير 2" العمل القضائي في ميدان الفوائد"، مجلة املحاكم التجارية، العددسعيد بربال،  -  999

 .11، أشار إليه سعيد بربال. م س، ص. 0239يونيو  01، بتاريخ 0012قرار صادر عن محكمة املجلس االعلى، عدد  -  1000

، منشور بمجلة اإلشعاع، العدد 90/00/0232بتاريخ  0291/3ç، ملف مدني رقم129قرار صادر عن محكمة االستئناف بالقنيطرة، عدد  -  1001

 .003االول، ص. 
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ه من سة نشاطها، وما استقرت عليباعتبارها طرفا احترافيا في مجالها املنهي، وأنها تتعامل بما انتهت إليه من تقنيات في ممار 

عادات غير مكتوبة تعتمد عليها في ممارستها العملية، في حين يبقى ظهير االلتزامات والعقود باعتباره الشريعة العامة يلجأ إليه في 

 1002حالة عدم وجود نص خاص لتنظيم مسألة معينة

 االئتمان ثالثا: مشروعية الفوائد البنكية أساسها الشخصية املعنوية ملؤسسات

يذهب هذا االتجاه إلى أن املؤسسات البنكية تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن األشخاص الذاتيين املكونين  

. وفي هذا السياق يؤكد بعض الفقه على أن منع اشتراط الفوائد ال يطبق إال بالنسبة للمسلمين، وبالنتيجة فإن غير 1003لها

خضعون لهذا املنع، وينطبق نفس األمر بالنسبة لألشخاص املعنوية التي يصعب القول املسلمين سواء كانوا مغاربة أم ال، ال ي

 . 1004بانتمائها لدين معين

وتماشيا مع هذا الطرح تبنى املجلس األعلى )محكمة النقض حاليا( نظرية الشخص املعنوي من أجل تجنب مقتضيات  

حيث لئن كانت الفائدة االتفاقية محرمة بين املسلمين حسب من ظ.ل.ع حيث جاء في حيثيات أحد قراراتها " لكن  321الفصل 

من قلع، والحال أن الطالب مسلم، فإن املطلوب في النقض شخصية اعتبارية مجردة من أي انتماء ديني،  321صريح الفصل 

ى دفع ال لزمة بالجواب علومن تم فالفوائد املشروطة ال ينطبق عليها الفصل املذكور، وبذلك فإن الدفع ال أثر له واملحكمة غير م

 .1005أثر له...."

ويالحظ من خالل قرار آخر أن محكمة النقض استندت على صفة التاجر وفكرة الشخص املعنوي للقول بجواز اشتراط 

الفائدة بين املتعاقدين حيث جاء فيه:"....ومن جهة أخرى الحظت املحكمة بأن الدائن له شخصية اعتبارية، باإلضافة إلى أن 

ئد تستحق إذا كانت قد اشترطت كتابة، ويفترض هذا االشتراط إذا كان أحد الطرفين تاجرا، وأن فوائد املبالغ التي تتضمنها الفوا

الحسابات الجارية تستحق بقوة القانون على من يكون مدينا من الطرفين، فردت على الدفع ببطالن الفوائد القانونية بما فيه 

 .1006علال ببطالن الفوائد القانونية بما فيه الكفاية"الكفاية، فكان قرارها مؤسسا وم

 رابعا: مشروعية الفوائد البنكية أساسها الواقع

يرى أصحاب هذا االتجاه أنه ثمة شبه إجماع تلقائي فقها وقضاء على صرف االهتمام بإعادة قراءة نصوص ظهير  

رتبط مباشرة بمبادئ الشريعة ونصوصها األساسية مع االلتزامات والعقود املقتبسة من الفقه اإلسالمي، والبحت عن حلول ت

                                                           

م القانونية ة العلو هشام البالوي، "الفوائد البنكية في القانون املغربي"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة في القانون الخاص، كلي -  1002

 . 91-97، ص.  9111-9112واالقتصادية واالجتماعية، أكدال، 

" أطروحة لنيل الدكتوراه في -القرض االستهالكي نموذجا -:"الحماية القانونية للمستهلك عمر قريوح، "الحماية القانونية للمستهلك"،  -  1003

 .227، ص. 9112ـ  9111ية واالقتصادية واالجتماعية، وجدة، القانون الخاص، وحدة قانون األعمال، كلية العلوم القانون

. 

 

 

االصدار الرقمي  –،  مجلة قضاء املجلس األعلى  2902/37، ملف مدني عدد 0221فبراير  01بتاريخ  232قرار صادر عن املجلس األعلى، عدد  -  1006

 .090، ص. 79العدد  - 9111دجنبر 
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مراعاة الظروف املستجدة في الواقع االجتماعي، حيت وجهت تلك النصوص من الناحية العملية إما باإللغاء القانوني أو اإللغاء 

 .  1007من ظ.ل.ع 321الفعلي الذي كان من نصيب الفصل 

( كانت حتمية، وذلك ليتماش ى القطاع البنكي باملغرب مع 321صل فاملالحظ أن هذه النتيجة )التوجه نحو إلغاء الف 

الواقع االقتصادي للبنوك التجارية التي ال يمكن بحكم طبيعة عملها وتركيبة األعمال التي تقوم بها، االستغناء عن التعامل 

 في ظهير االلتزامات والعقودبالفائدة، وهذا ما جعل الواقع يفرض نفسه على النص القانوني، خصوصا وأن هناك نصوص أخرى 

 .1008تجيز التعامل بالفائدة متى تعلق األمر بأطراف غير مسلمة، والحالة هاته فإن هذه النصوص لم يعد لها محل للتطبيق

ومن ثم فإن واقع الحياة االقتصادية والدور الذي تحتله البنوك دخلها يحتم التعامل بالفائدة، إذ أنه بوضع املشرع  

ر القانوني لتشجيع املبادرة في مجال االستثمار األجنبي وبتعديله للنظام البنكي، فإن ذلك يؤكد بصفة ضمنية نهجه املغربي لإلطا

 .1009في تكريس جواز التعامل بالفائدة

 الفقرة الثانية: الرأي املتجه إلى اإلقرار ببطالن الفوائد املترتبة عن القرض العقاري 

كرس رغم اعتباره قاعدة وضعية مبدأ تحريم التعامل بين املسلمين املقرر ي 320يرى أصحاب هذا الرأي أن الفصل  

، ففي هذا الفصل التزام بالحكم اإلسالمي في القرض بفائدة بدليل أنه لم يكتف بإقرار بطالن اشتراط الفائدة التي 1010شرعا

من ظ.ل.ع باملرة،  320ت الفصل ترد في عقد القرض، بل أبطل العقد ككل، لذلك نادى أصحاب هذا املنظور بإلغاء مقتضيا

من  323إلى غاية الفصل  320لتشمل املسلم وغير املسلم، وإلغاء الفصول املوالية للفصل  320وتعديل مقتضيات الفصل 

 .1011ظ.ل.ع

ولم يكتف أصحاب هذا الرأي بتقرير بطالن القروض املنطوية على فائدة بناء على اقتناعهم بتحريمها في الشريعة  

وإنما إلى مناقشة كافة األسس التي اعتمدها أصحاب الرأي األول مناقشة قانونية أفضت إلى تفنيدها واعتبارها  اإلسالمية،

 ما يلي نستعرض مناقشة هذه األسس.مجانبة للصواب، وفي

 كأساس لتقاض ي الفوائد  841أوال: مناقشة الفصل 

أساس قانوني لتقاض ي الفوائد بين املسلمين، نظرا من ظ.ال.ع ال يصلح ك 320يرى عبد اللطيف هداية هللا أن الفصل  

، ألن هذا األخير صريح في تحريم اشتراط الفائدة بين املسلمين سواء كانوا تجار 321الستحالة الجمع بينه وبين مقتضيات الفصل 

                                                           

 . 01، ص. 0231، 2لتزامات والعقود"، املجلة املغربية لقانون واقتصاد التنمية،العددأحمد الخمليش ي، "كيف نقرأ ظهير اال -  1007

أطروحة لنيل  :" تطور االجتهاد القضائي في امليدان البنكي حجية كشف الحساب وأحقية البنك في الفوائد نموذجا"،خالد وردي.  -  1008

، ص. 9111 – 9117علوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية،         الدار البيضاء، الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة القانون املدني، كلية ال

933. 

-21ص.  9110محمد صبري، "االئتمان البنكي، مسؤولية البنك املدنية عند تجاوز أذون االعتمادات"، املطبعة والوراقة الوطنية، مراكش،  -  1009

17. 

-"العقود البنكية بين مدونة التجارة والقانون البنكي"، سلسلة الدراسات القانونية "، ، البنكية وجهة نظر بشأن الفوائدمحمد لفروجي، " -  1010

 .022ص.  9110الطبعة الثانية، مطبعة النجاح الجديدة،     الدار البيضاء، -9

لقانون التجاري"، املجلة املغربية من ا 021من قانون االلتزامات والعقود والفصل  321عبد اللطيف هداية هللا، "مقابلة بين الفصل  -  1011

 .21-92، ص. 0221، 12لقانون واقتصاد التنمية، العدد 
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ذاته، والقول بخالف يتعلق بحاالت غير املسلمين كما عبر عن ذلك مطلع الفصل  320أو غير تجار، فالجواز الذي قرره الفصل 

 .1012، وهذا لغو ينعدم معه املنطق القانوني السليم320أباحه الفصل  321هذا يعني أن ما حرمه الفصل 

من ظ.ل.ع حدودا فاصلة، وال عالقة بينهما على اإلطالق، وكل منهما له ميدانه، وال  320و 321ذلك أن بين الفصل  

، إنما ذلك االنفصال يرجع إلى الدين ال إلى الصفة التجارية لطرف 321في الفصل  استثناء من القاعدة الواردة 320يعتبر الفصل 

 1013العالقة

تشكل  1014من ظ.ل.ع 320ويستغرب محمد لفروجي من موقف أصحاب الرأي القائل بأن الفقرة الثانية من الفصل  

من افتراض اشتراط  320ثانية من الفصل من ذات القانون، والحال أن ما تضمنته الفقرة ال 321استثناء ملا يقرره الفصل  من 

الكتابة إذا كان أحد طرفي العقد تاجرا يشكل في حد ذاته استثناء من القاعدة الواردة في الفقرة األولى التي تتعلق بإنتاج الفوائد 

ء من الفصل تثناعلى سبقية اشتراطها كتابة في غير حاالت املسلمين بطبيعة الحال، ويؤكد تبعا لذلك أن ما يشكل بالفعل اس

 .3211015بفقرتيه األولى والثانية وليس بفقرته الثانية وحدها التي ال عالقة لها بالفصل  320هو الفصل  321

وفي االتجاه نجد أن املجلس األعلى ) محكمة النقض حاليا ( قد ذهبت في أحد قراراته إلى تبني االنتماء الديني لألطراف  

.ل.ع فإن الفائدة االتفاقية بين املسلمين ولو اتخذت شكل هدية أو أي نفع للمقرض أو من ظ 321" حيث إنه بمقتض ى الفصل 

 .1016وسيطه باطلة ومبطلة للعقد املتضمن لها"

من ثم فإن حماية املستهلك تقتض ي تحريم التعامل بالفوائد البنكية، ولتحقيق ذلك يتعين إلغاء مقتضيات الفصل  

 تهلك في هذا املجال. ة املسمن ظ.ل.ع بالشكل يخدم مصلح 320

 ثانيا: مناقشة القوانين الخاصة كأساس لتقاض ي الفوائد

إن االستناد على القوانين الخاصة بتنظيم ومراقبة املهنة البنكية من أجل تبرير تقاض ي الفوائد يبقى أمرا غير مقنع،  

من ظ.ل.ع   321فوائد، على عكس الفصل وذلك ألن هذه القوانين لم تتعرض ملسألة بطالن أو إجازة العقد املتضمن لهذه ال

الذي يبطل العقد املتضمن الشتراط الفائدة بين املسلمين، فكل هذه النصوص تنصب فقط على تنظيم أسعار الفوائد وكيفيات 

من  327تحديدها واحتسابها ورسملتها، وكذا الجهات التي لها الصالحيات في هذا الشأن، وذلك استثناء من أحكام الفصل 

ورد في سياق تحديد كيفيات تطبيق مقتضيات الفصل  327.ع والنصوص القانونية الصادرة لتطبيقها، مع العلم أن الفصل ظ.ل

                                                           
 

 

أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانونية واالقتصادية  الفوائد التأخيرية وشرعيتها"،عبد اللطيف الحاتمي، " -  1013 

 722، ص. 9112-9119واالجتماعية، الدارالبيضاء، 

 من ظ.ل.ع على ما يلي: "ويفترض هذا االشتراط إذا كان أحد الطرفين تاجرا". 320تنص الفقر الثانية من الفصل  -  1014

 .110محمد لفروجي، "العقود البنكية بين مدونة التجارة والقانون البنكي"، م س، ص.  -  1015

، 71العدد  – 9111اإلصدار الرقمي دجنبر  –املجلس األعلى ، مجلة قضاء 713/23، ملف تجاري عدد 99/09/0222بتاريخ  0322قرار عدد  -  1016

 .021ص. 
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املحرم  321من نفس القانون الذي يجيز لغير املسلمين اشتراط الفائدة فيما بينهم، والذي ال عالقة له فيما يجيزه بالفصل  320

 .1017الشتراط الفائدة بين املسلمين

 لثا: مناقشة الشخصية املعنوية كأساس لتقاض ي الفوائدثا

إن املبررات املعتمدة من قبل املواقف الفقهية والقضائية فيما يخص تعامل البنوك بالفوائد بعلة أنها أشخاص معنوية  

دينية، الشعائر التظل غير مقنعة، ذلك أنه إذا قيل أن الشخص املعنوي ال يمكن أن يوصف باملسلم ألنه ال يتصور فيه ممارسة 

فإن هذا التصور ال يمكن أن يطلب في الشخص املعنوي، بل يطلب في من يكون هذا الشخص املعنوي، فالدولة حينما يقال أنها 

مسلمة، ليس ألنها تدين باإلسالم انطالقا من صفتها كشخص معنوي، ولكن انطالقا من أفراد الشعب الذين يكونونها، ونفس 

 .1018في الشركة حيت تعتبر مسلمة إذا كان الشركاء فيها مسلمينالش يء يمكن أن يقال 

ذلك أن التسليم بفكرة الشخصية املعنوية كأساس لتقاض ي الفوائد قد يفتح الباب على مصراعيه للتهرب من أحكام 

تعامل من ظ.ل.ع، ومن ثم التحايل على املشرع من خالل إنشاء أشخاص معنوية وهمية تشكل غطاء قانونيا لل 321الفصل 

 .1019بالفائدة بين أشخاص طبيعيين في الباطن، بينما هم أشخاص معنويين في الظاهر

بيد أن هذه الحيلة وهذا الخيال القانوني الذي استطاع تمرير التعامل بالفوائد عبر الشخص املعنوي يصعب اعتماده 

م دستوريا، وبالتالي يصعب تجريدها من ليشمل مفهوم الشخص املعنوي للدولة، على اعتبار أن املغرب مملكة تدين باإلسال 

 .1020االنتماء إليه

 رابعا : مناقشة الواقع كأساس لتقاض ي الفوائد

من ظ.ل.ع لم يسلم بدوره من النقد، مادامت مقتضيات هذا الفصل  321إن الرأي القائل باإللغاء الفعلي للفصل 

ما يمنع األفراد من إثارة هذا الفصل أمام املحكمة والدفع قائمة ضمن فصول ظ.ال.ع، ولم يشملها أي تعديل، والتالي ال يوجد 

بمقتضاه بدليل وجود العديد من األحكام والقرارات القضائية التي تؤكد تمسك األطراف فيها بتطبيق مقتضيات هذا 

 .1021الفصل

يعية املصدرة للقاعدة تبعا لذلك فإن إلغاء أي قاعدة قانونية ال يمكن أن يكون مصدره الواقع، وإنما مصدره الجهة التشر 

القانونية نفسها سواء من خالل اإللغاء أو التعديل، ذلك أن الواقع يكرس أعرفا ذات قوة ملزمة أو عادات درج الناس على 

                                                           

   . 010محمد لفروجي، " وجهة نظر بشأن الفوائد البنكية"، م س، ص.  -  1017

 

 

عمال، :"النظام القانوني لقروض االستهالك"، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص، وحدة القانون املدني واأل عبد املهيمن حمزة، -  1019

 .39ص.  . 9112 – 9113كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، طنجة، 
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، 1022من ظ.ل.ع 127اتباعها، لكنه في جميع الحاالت ال يجوز له أن يخالف قاعدة قانونية صريحة حسب ما ينص عليه 

 .1023من ظ.ل.ع يكرس قاعدة قانونية صريحة 321ومن املعلوم أن الفصل 

 1024وتجدر اإلشارة إلى أن هذا الجدل املتعلق باألساس القانوني للتعامل بالفائدة في مجال املعامالت البنكية أصبح متجاوزا

ة يبنص مدونة التجارة على كون الفوائد تسري بقوة القانون لفائدة البنك، وكذلك بموجب قرارات وزير االقتصاد واملال

الذي ورد فيه بأنه رغبة في  21-12من قانون  19والسلطات النقدية ممثلة في بنك املغرب، الصادرة تطبيقا ملقتضيات املادة 

ضمان تنمية االقتصاد والدفاع عن العملة وحماية املودعين واملقترضين، يجوز لوزير املكلف باملالية أن يحدد بقرارات، فيما 

أو كل صنف أو صنف فرعي من هذه املؤسسات، الشروط املتعلقة بجمع األموال وتوزيع يخص جميع مؤسسات االئتمان 

 1025القروض بعد استطالع رأي لجنة مؤسسة االئتمان

    املراجع واملصادر
 .0227محمد الهادي:"الربا والقرض في الفقه اإلسالمي"، دار االعتصام، القاهرة،  -

تطورات االقتصادية واالجتماعية املعاصرة"، مطبعة النجاح الجديدة، حمد فاروق النبهان، "مفهوم الربا في ظل ال

 0223الدارالبيضاء، 

الحبيب التجكاني، "النظرية اإلسالمية للربا في معترك التحديات"، مؤسسة التغليف والطباعة والنشر والتوزيع لشمال تطوان، 

0233 

 0237، أبريل 10تجارة"، مجلة البنوك اإلسالمية، عرفيق يونس املصري، "أدلة تحريم قروض الربا في اإلنتاج وال

محمد صبري،"االئتمان البنكي مسؤولية البنك عند تجاوز أذون االعتمادات"، املطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة 

 9110االولى، 

ن املقارن،  مطبعة النجاح أحمد شكري السباعي، "نظرية بطالن العقد في القانون املدني املغربي والفقه اإلسالمي والقانو 

 0232الجديدة، الدار بيضاء، 

عبد الكريم شهبون، "الشافي في شرح قانون االلتزامات والعقود املغربي"، الكتاب الثاني، العقود املسماة وما يشابهها،ج الثاني، 

 9119الطبعة األولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار بيضاء 

                                                           

 ال يسوغ للعرف أو العادة أن يخالفا القانون وإن كان صريحا".من ظ.ل.ع على أنه:" 127بنص الفصل  - 1022

 .31عبد املهيمن حمزة، م س، ص.  -  1023

لذي تميز ، وا"احتساب الفوائد والعموالت بين العمل القضائي والعمل البنكي"العالي للقضاء حول في إطار اليوم الدراس ي املنظم باملعهد  -  1024

اقشة نبحضور مكتف ألطر فاعلة في القطاع البنكي، ولكافة املسؤوليين القضائيين للمحاكم التجارية ومحاكم االستئناف التجارية، حيت أبرزت امل

انوني والتنظيمي للفوائد والعموالت وحدة التوجه بخصوص الجدل الفقهي املتعلق باألساس القانوني للتعامل على مستوى املحور املتعلق باإلطار الق

 بالفائدة في مجال املعامالت البنكية.
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اسة في قانون االلتزامات والعقود وفي القوانين الخاصة"، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة عبد الحق الصافي، "عقد البيع در 

 0223األولى، 

 9100، يناير 2" العمل القضائي في ميدان الفوائد"، مجلة املحاكم التجارية، العددسعيد بربال، 

دراسات العليا املعمقة في القانون الخاص، كلية هشام البالوي، "الفوائد البنكية في القانون املغربي"، رسالة لنيل دبلوم ال

 9111-9112العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، أكدال، 

 " أطروحة لنيل-القرض االستهالكي نموذجا -:"الحماية القانونية للمستهلك عمر قريوح، "الحماية القانونية للمستهلك"، 

 9112ـ  9111عمال، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، وجدة، الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة قانون األ 

 0231، 2أحمد الخمليش ي، "كيف نقرأ ظهير االلتزامات والعقود"، املجلة املغربية لقانون واقتصاد التنمية،العدد

نك في الفوائد نموذجا"، أطروحة :" تطور االجتهاد القضائي في امليدان البنكي حجية كشف الحساب وأحقية البخالد وردي.  -

لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة القانون املدني، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية،         الدار 

 9111 – 9117البيضاء، 

وراقة الوطنية، مراكش، محمد صبري، "االئتمان البنكي، مسؤولية البنك املدنية عند تجاوز أذون االعتمادات"، املطبعة وال

9110 

"العقود البنكية بين مدونة التجارة والقانون البنكي"، سلسلة الدراسات محمد لفروجي، "وجهة نظر بشأن الفوائد البنكية "، ،

 9110الطبعة الثانية، مطبعة النجاح الجديدة،     الدار البيضاء، -9-القانونية 

من القانون التجاري"، املجلة  021من قانون االلتزامات والعقود والفصل  321فصل عبد اللطيف هداية هللا، "مقابلة بين ال -

 0221، 12املغربية لقانون واقتصاد التنمية، العدد 

عبد اللطيف الحاتمي، "الفوائد التأخيرية وشرعيتها"، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 9112-9119ارالبيضاء، واالجتماعية، الد

:"النظام القانوني لقروض االستهالك"، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص، وحدة القانون املدني عبد املهيمن حمزة،

 .9112 – 9113واالجتماعية، طنجة، واألعمال، كلية العلوم القانونية واالقتصادية 
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 املسؤولية القانونية لرجال التعليم 

 –املنظمة لقطاع الرتبية والتكوين   ة عىل ضوء القوانني واألنظمة األساسية الحديثةدراس –
Legal responsibility of educators A study in the light of the modern basic laws and regulations regulating the 

education and training sector. 

   : معاد الرباهمي الباحث 

 تخصص قانون خاص بكلية الحقوق فاس. حث بسلك الدكتوراهطالب با

 ملخص الدراسة : 

)تروم هذه الدراسة البحث في  املسؤولية املدنية ذات الطابع التقصيري واملسؤولية الجنائية لرجال التعليم وذلك من خالل 

ل التعليم  وكذلك الشروط الواجب التطرق للجانب املدني أوال حيث تم  معالجة األساس  الذي تقوم عليه مسؤولية رجا

 .توفرها لقيام هذه املسؤولية وفضال عن طرق او كيفية دفع هاته املسؤولية والضوابط القانونية املعتمدة في ذلك

والجانب الجنائي ثانيا وذلك من خالل الغوص في ماهية ونطاق املسؤولية الجنائية لرجال التعليم و موانع هاته املسؤولية كل 

 ي على ضوء القوانين واالنظمة األساسية الحديثة املنظمة لقطاع التربية والتكوين (.ذلك ف

Study summary 

This study aims to examine the civil liability of a non-custodial nature and the criminal liability of educational 

personnel by first addressing the civil aspect. It addresses the basis of the responsibility of educational personnel, 

the conditions that must be met to fulfill this responsibility, and the ways or means of discharging this 

responsibility and the legal regulations adopted in this regard. 

The second criminal aspect is the question of the nature and scope of the criminal responsibility of educational 

personnel, and the obstacles to this responsibility, in the light of modern laws and regulations governing the 

education and training sector 
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 مقدمة : 

إن اإلنسان مدني بطبعه، وال يمكن له أن يعيش بمعزل عن أفراد مجتمعه، وال يستغني عن عالقاته ومعامالته في ظل هذا 

، بيد أنه إذا ارتكب 1026املجتمع، كون هذا التعامل هو الذي يحقق له أسباب االستمرار وتلبية حاجيات ومتطلبات الحياة

 . اجب أضر باآلخرين نكون أمام ما يسمى باملسؤوليةفعل محظور جنائي أو أخل بالتزام/و 

عند إطالق هذا املصطلح تحمل الشخص لنتائج وعواقب التقصير الصادر  عنه أو  "la  résponsabilité"   ويقصد باملسؤولية

نوال . فكل شخص مسؤول عن تصرفاته وتصرفات عمن يتولى رقابتهم وعلى هذا امل 1027عمن يتولى  رقابته واإلشراف عليه 

نجد مسؤولية رجال التعليم التي تشكل أحد أهم أصناف املسؤولية عن فعل الغير، خاصة املسؤولية الجنائية منها واملدنية 

 37والتي تعتبر إحدى أهم املوضوعات املتشعبة في املجال املدني  برمته ، ونظرا ألهميتها فقد أفرد لها املشرع املغربي الفصل 

 1028مات والعقود املغربي مكرر من قانون االلتزا

أهمية كبيرة  حيث عمل املشرع  املغربي على تحديد املركز القانوني لرجال التعليم  التعليم  هذا ويكتس ي موضوع مسؤولية رجال

حيث عدت املدرس/ة  أنه قد حل محل اآلباء أثناء تلقي أوالدهما التعليم على يديه ، ومن ثم فإن اضطالع املدرس/ة بوظيفته  

ليمية يفرض عليه  التزاما برقابة  التالميذ املعهود بهم إليه بمقتض ى الوظيفة املذكورة فإذا ما أحدث هؤالء التالميذ  أو التع

 1029فستنعقد مسؤولية هذا االخير بوصفه متوليا للرقابة على التالميذ  حدث لهم ضرر منهم ، أو من الغير ، أو من املدرس/ة

تساؤل عن إلى أي حد وفق املشرع املغربي في تحديد املسؤولية  سواء الجنائية منها أو املدنية  بناء على ما سبق ذكره يمكننا ال

 لرجال التعليم ؟

  : تبعا للمنهجية القانونية سنحاول معالجة هذه اإلشكالية من خالل التصميم اآلتي

  املطلب األول : املسؤولية املدنية  ذات الطابع التقصيري لرجال التعليم

 . لب الثاني : املسؤولية الجنائية لرجال التعليماملط 

 

 

 

                                                           

، كلية  معاد البراهمي ، مبدأ سلطان اإلرادة على ضوء التحوالت اإلقتصادية ، رسالة ماستر قانون خاص ، جامعة. سيدي محمد بن عبد هللا -1026

 .0، ص  9103-9102العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية فاس ، 

  .2، ص  9100عبد القادر العرعاري ، مصادر االلتزامات الكتاب الثاني املسؤولية املدنية ، الطبعة الثالثة ، دار األمان الرباط ، سنة  - 1027

، الجريدة الرسمية  عدد  9190يناير  11( صيغة محينة بتاريخ  0202أغسطس  09، ) 0220رمضان   2قانون االلتزامات والعقود ، ظهير  - 1028

1999 

 . 91، ص  9111جليل حسن بشات الساعدي، مسؤولية املعلم املدنية دراسة مقارنة، الطبعة األولى،  دار الثقافة للنشر والتوزيع ،سنة  - 1029
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 1030:  املطلب األول : املسؤولية املدنية ذات الطابع التقصيري لرجال التعليم

تعتبر املسؤولية التقصيرية عن فعل الغير من أهم مظاهر املسؤولية املدنية، والتي تشمل العديد من صور املسؤولية كمسؤولية 

ه أو مسؤولية املخدوم عن أفعال الخادم، وأرباب الحرف عن متعلميهم، واألبوين واألقارب عن املختليين التابع عن أفعال تابع

عقليا الذين هم تحت رعايتهم، ثم مسؤولية رجال التعليم التي هي موضوع دراستنا في الورقة البحثية. و ذلك من خالل الحديث 

ط قيام هذه املسؤولية )الفقرة األولى( لنختم بكيفية دفع املسؤولية عن أساس مسؤولية املعلمين عن متعلميهم مرورا بشرو 

 . )الفقرة الثانية(

 

  : الفقرة األولى: أساس مسؤولية رجال التعليم وشروط قيامها

على ان نحدد شروط قيام  -أوال-سنحاول من خالل هذه الفقرة ان نبحث في األساس التي تقوم عليه مسؤولية رجال التعليم 

 - ثانيا-سؤولية هذه امل

  : أوال : أساس مسؤولية رجال التعليم

تدخل مسؤولية املعلمين واألساتذة عن األطفال والشبان الذين في عهدتهم  ضمن حاالت املسؤولية عن فعل الغير ، وبالرغم من 

خصية يسري على املسؤولية الش أن هذه املسؤولية  تقترب من حيث شكلها العام باملسؤوليات املوضوعية  ، إال أنه يسري عليها ما

من أحكام خصوصا ما يتعلق باإلثبات إذ أن املشرع أسس  هذه املسؤولية على الخطأ الواجب اإلثبات من طرف املدعي وهذا 

مكرر من ق .ل.ع الذي ورد فيه بأنه " يسأل املعلمون و موظفو الشبيبة والرياضة عن الضرر  37ما ورد النص عليه في الفصل 

من األطفال والشبان خالل الوقت الذي يوجدون فيه تخت رقابتهم ، والخطأ  أو عدم الحيطة أو اإلهمال الذي يحتج الحاصل 

 1031به عليهم باعتباره السبب في حصول الفعل الضار يلزم املدعي إثباته وفقا للقواعد القانونية العامة

 

اجب اإلثبات ، أي أن من يدعي وجود خطأ  أو تقصير من قبل إذن مسؤولية املعلمين عن املتعلمين تقوم على أساس  الخطأ الو 

رجال التعليم فيجب عليه إثباته بوسائل االثبات املضمنة في القواعد القانونية العامة ومن بين هذه الوسائل نجد إقرار الخصم 

 1032ت والعقود  املغربيمن قانون االلتزاما 111وشهادة الشهود إلى غير ذلك من وسائل اإلثبات طبقا ملقتضيات الفصل 

                                                           

تذة واألستاذات الذين يشتغلون في مؤسسات التربية والتعليم العمومي والتي ينظمها املرسوم املقصود برجال التعليم كل املعلمين واملعلمات واألسا - 1030

 . ( بمثابة النظام األساس ي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي كما وقع تغييره وتتممه 9119يوليو 02) 0102جمادى األولى  1الصادر في  9.19.221

 . 020سابق ، ص عبد القادر العرعاري ، مرجع  - 1031

 :من قانون االلتزامات والعقود املغربي على مايلي : >> وسائل اإلثبات التي يقررها القانون هي 111ينص الفصل  - 1032

 إقرار الخصم؛ - 0

 الحجة الكتابية؛ - 9

 شهادة الشهود؛ - 2
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نجد أنه ينص بشكل  1033املتعلق بالنظام األساس ي العام للوظيفة العمومية 0.73.113وبالرجوع إلى  الظهير الشريف  رقم. 

أن كل موظف مسؤول عن كل املهام املعهودة إليه وعن كل هفوة  يرتكبها أثناء تأدية وظيفته أو عند مباشرتها   02صريح في فصله 

لصدد يطرح تساؤل عريض ما موقع األساتذة أطر االكاديميات الجهوية للتربية والتكوين  أو ما يعرفون عند الشأن ،  في هذا ا

يعتبرون موظفون عموميون وبالتالي ال ينطبق  العام ب " األساتذة املتعاقدون " من هاته املسؤولية ال سيما وأن هؤالء األساتذة ال

 يفة العمومية ؟عليهم  النظام االساس ي العام للوظ

من ظهير النظام  02حسب رأينا املتواضع أن األساتذة أطر األكاديميات بدورهم تنطبق عليهم املقتضيات املنصوص عليها في املادة 

االساس ي للوظيفة العمومية لكون النظام الخاص بأطر األكاديميات الجهوية  للتربية والتكوين  الذي تم املصادقة عليه من قبل 

خضع في تركيبته البنيوية على مجموعة من املرجعيات وعلى رأسها  9102مارس  02اإلداري لألكاديميات الجهوية بتاريخ املجلس 

ظهير النظام األساس ي العام للوظيفة العمومية ، وما سيزيد تأكيد هذا الطرح هو ما سنورده أثناء حديثنا عن املسؤولية الجنائية 

 . لرجال التعليم

  : يام مسؤولية رجال التعليمثانيا : شروط ق

مكرر من قانون االلتزامات والعقود املغربي يستوجب لقيام مسؤولية رجال التعليم وجود  37من خالل مقتضيات الفصل 

  : شرطين وهما

 )وجود طفل أو شاب متعلم تحت إشراف معلم)ة . 

 أو في حصة التربية البدنية 1035تراحةأو في فترات االس 1034إحداث الطفل او الشاب ضرر للغير أثناء فترة الدراسة .  

يفيد الشرط االول أن مسؤولية رجال التعليم عن األضرار التي يحدثها األطفال او الشبان الذين في عهدتهم تقتصر على األوقات 

 و التي يكون فيها هؤالء األطفال او الشبان تحت إشرافهم بمعنى أخر في وقت العمل والذي يتضمن )الحصص التعليمية أ

 . حصص التربية البدنية أو فترات االستراحة أو الرحالت الجماعية  خارج أسوار املؤسسات التعليمية (

                                                           
 القرينة؛ - 1

   <<  .اليمين والنكول عنها - 7

 

 (.بشأن النظام األساس ي العام للوظيفة العمومية الجريدة الرسمية 0273فبراير  91)0222شعبان  1بتاريخ  0.73.113ظهير شريف رقم  - 1033

 . 201(ص 0273أبريل 00)0222رمضان  90بتاريخ  9229عدد 

 

انونية عبد الحميد أخريف ، محاضرات في مجزوءة املسؤولية املدنية ، ألقيت على طلبة السداس ي  الثالث حقوق ، بكلية العلوم الق - 1034

 . 9107/9101واالقتصادية واالجتماعية فاس ، 

راقبة ة واملتجدر اإلشارة إلى أن األساتذة /املعلمين واملعلمات في السلك االبتدائي  يضعون اتفاق موثق  فيما بينهم لتقسيم أيام أو ساعات الحراس - 1035

والثانوي فاألمر يختلف حيث تعهد املهمة تعهد للحارس العام للخارجية طبقا ملقتضيات  واإلشراف على التالميذ أثناء فترة االستراحة ، أما في السلك اإلعدادي

 سسات التربية والتعليم العمومي .من النظام األساس ي الخاص بمؤ  07املادة 
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أما الشرط الثاني فيفيد تحقق مسؤولية رجال رهين بتسبب الطفل او الشاب الذي تحت عهدة وإشراف املعلم)ة( في وقوع 

 . ضرر للغير

التعليم في املؤسسات العمومية ينطبق على رجال التعليم في املؤسسات  وجدير بالذكر أن ما ينطبق  على مسؤولية رجال

 . 1036الخصوصية

  : الفقرة الثانية : كيفية دفع مسؤولية رجال التعليم

كما سبقت -ألن أساس مسؤولية املعلم)ة(  1037ال تقوم املسؤولية حتى يثبت املتضرر الخطأ في الرقابة في جانب املعلم)ة(

  . ها تقوم على الخطأ الواجب اإلثباتأن -اإلشارة إلى ذلك 

وتخضع طرق دفع مسؤولية األستاذ/ة واملعلم/ة إن أراد دفعها ملجموعة من الضوابط القانونية؛ فعليه بالسعي إلى هدم أركانها 

  : ويمكنه أن يستعمل في ذلك ما يلي

  : نفي الخطأ بتبرير الفعل الضار وذلك من خالل

الثابتة في علم القانون أن يسمح للفرد بأن يدافع عن نفسه في حالة العدوان املباشر على النفس  الدفاع الشرعي : من املبادئ

 . أو املال ، ما يتفق مع طبيعة األمور 

 . حالة الضرورة : وهذه الحالة تطبيقا للقاعدة الشرعية  التي تقرر أن الضرورات تبيح املحظورات

ال يكون مسؤوال عن عمله الذي أضر بالغير إذا أداه تنفيذا ألمر القانون أو ألمر صدر   تنفيذ أمر الرئيس : املدرس/ة أو املعلم/ة

. بل األكثر من ذلك االمتثال  لتوجيهات وتعليمات السلطة الرئاسية تشكل أحد أهم واجبات املدرس/ة أو 1038إليه من رئيسيه

من النظام األساس ي الخاص بأطر األكاديميات  2ادة من ظهير الوظيفة العمومية وامل 02املعلم)ة( وهذا ما نص عليه الفصل 

 . الجهوية للتربية والتكوين

  : املطلب الثاني : املسؤولية الجنائية  لرجال التعليم

إذا كانت املسؤولية املدنية تقوم بمجرد اإلخالل بااللتزامات والواجبات سواء املتضمنة في نصوص قانونية أو املستخلصة من 

الجتماعي. فإن املسؤولية  الجنائية تنشأ عن ارتكاب فعل ضار باملجتمع ، وفقا ملقتضيات القانون الجنائي مبادئ التعايش ا

أمام املحاكم املختصة مراعية في ذلك املبدأ األصل " ال جريمة وال  1040وتتولى النيابة العامة متابعة الجاني 1039املغربي

 1041 " عقوبة إال بنص

                                                           

 )بتصرف( . 029عبد القادر العرعاري، مرجع سابق ،ص - 1036

 .عبد الحميد أخريف ، مرجع سابق .) بدون صفحة( - 1037

 . 209أباش، التشريع املدرس ي  وأخالقيات املهنة ، ص  أحمد - 1038

 

 ( باملصادقة القانون الجنائي . 0219نونبر  91) 0239جمادى الثانية  93صادر في  0.72.102ظهير شريف رقم  - 1039

 . 212أحمد أباش ، مرجع سابق ، ص  - 1040

 أنظر الفصل الثالث من القانون الجنائي املغربي . - 1041
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م)ة( /املدرس)ة( بشكل خاص  قد يكون محط مساءلة جنائية متى تبث في حقه ارتكاب وعليه إن املوظف بشكل عام واملعل

 . فعل ضار مخالف ملقتضيات القانون الجنائي

ومن هذا املنطلق سنحاول تناول  ماهية ونطاق مسؤولية رجال التعليم  على مستوى )الفقرة األولى ( على أن نتناول بالدراسة 

 .التعليم في) الفقرة الثانية ( والتحليل موانع مسؤولية رجال

  

  : الفقرة األولى : ماهية ونطاق مسؤولية رجال التعليم الجنائية

إن املسؤولية الجنائية ترتبط بالجريمة كسلوك منحرف وقع التنصيص على زجره وكواقعة اجتماعية تعرفها كل املجتمعات ، 

، وبالتالي 1042صصة لها حرصا على تحقيق أسباب األمن في املجتمعويضطلع القانون الجنائي  بتحديد الجرائم والعقوبات املخ

يمكن تحديد املسؤولية الجنائية لألستاذ)ة(/املعلم)ة( بأنها نتيجة طبيعية لسلوكه سواء كان عمال أو امتناعا معاقب عليه في 

 تي عمل املشرع املغربي علىنصوص القانون الجنائي ، وبالنظر إلى مجموعة من املعطيات املتمثلة في مساسه باملصلحة ال

 . حمايتها وإلحاق الضرر بها

من قانون الوظيفة العمومية و الذي ينص بشكل صريح عن املسؤولية الجنائية للموظف في حالة  02وبالرجوع إلى الفصل 

اتذة أطر ل يسأل األسارتكابه لهفوة  في تأدية وظيفته أو مباشرتها ، لكن هنا يتباذر إلى ذهننا تساؤل هام سنصوغه كاالتي : ه

أعاله على اعتبار أنهم ليسوا موظفين عمومين ؟ أم لهم نظام مساءلة جنائية  02األكاديميات جنائيا طبقا ملقتضيات الفصل 

 . خاصة بهم تتالءم و وضعيتهم ؟

شخص يعين في  بالعودة إلى تعريف املشرع املغربي للموظف العمومي نجد أنه ينص على ما يلي : " يعد موظفا عموميا كل

اذن مسألة الترسيم تعتبر أحد الركائز  1043وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسالك االدارة  التابعة للدولة "

األساسية في التوظيف األمر الذي ينتفي عند نمط تشغيل األساتذة أطر األكاديميات الذي اعتمد فيه آلية التعاقد ،وجدير 

الجهوية للتربية والتكوين باعتبارها  االدارة املشغلة ليس لها من مهامها الترسيم وهذا ما يتضح بجالء  بالذكر أن االكاديميات

 1044 12.11من خالل القانون 

غير أن مفهوم املوظف في املجال الجنائي يبقى واسعا حيث يعمد التشريع الجنائي إلى التوسع في تحديد  مفهوم املوظف في كل 

من  991وهذا ما يؤكده بجالء منطوق الفصل 1045و يكلف بوظيفة مرفق عام أو يتولى نيابة عمومية من يمارس سلطة عامة أ

                                                           

 . 21الرباط ، ص -مجيدي السعدية وسعاد حميدي ومحمد زنون ، الوجيز في شرح القانون الجنائي العام ، مطبعة األمنية  حمد قليش و أ - 1042

 . الفصل الثاني من النظام االساس ي العام للوظيفة العمومية - 1043

 12.11( بتطبيق القانون رقم 9111فمبر نو  91)  0190من شعبان  92صادر في  9.11.0101للتفصيل في املوضوع أكثر انظر املرسوم رقم  - 1044

 . 9110بتاريخ يوليو  1203القاض ي بإحداث األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره ، الجريدة الرسمية عدد 

  :وقع االلكتروني التالياملختار اعمره ، ) املساءلة الجنائية للموظف العمومي عن إخالله بالتزاماته القانونية ( ، مقال منشور على امل -1045 
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القانون الجنائي حيث ينص على ما يلي : >> يعد موظفا عموميا، في تطبيق أحكام التشريع الجنائي، كل شخص كيفما كانت 

بأجر أو بدون أجر ويساهم بذلك في خدمة الدولة، أو صفته، يعهد إليه، في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة 

 .املصالح العمومية أو الهيئات البلدية، أو املؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام

وتراعى صفة املوظف في وقت ارتكاب الجريمة ومع ذلك فإن هذه الصفة تعتبر باقية له بعد انتهاء خدمته، إذا كانت هي التي 

 . لجريمة أو مكنته من تنفيذهاسهلت له ارتكاب ا

تجدر اإلشارة  أيضا إلى أن النظام األساس ي الخاص بأطر األكاديميات الجهوية لم يتناول املسؤولية الجنائية لهيئة التدريس  

ئية ابشكل صريح لكن هناك بعض الواجبات امللقاة على عاتق رجال التعليم في حالة اإلخالل بها  قد تؤدي به إلى املساءلة الجن

 . من النظام األساس ي الخاص بأطر األكاديميات الجهوية ( 2من املادة  00من ذلك إفشاء السر املنهي مثال )الفقرة 

 

  : الفقرة الثانية : موانع املسؤولية الجنائية لرجال التعليم

 :مسؤوال شخصيا عنمن القانون الجنائي على أن  >> كل شخص سليم العقل قادر على التمييز يكون  029ينص الفصل  

  .الجرائم التي يرتكبها

 .الجنايات أو الجنح التي يكون مشاركا في ارتكابها

 .محاوالت الجنايات

 .محاوالت بعض الجنح ضمن الشروط املقررة في القانون للعقاب عليها

  << .وال يستثنى من هذا املبدأ إال الحاالت التي ينص فيها القانون صراحة على خالف ذلك

ل مقتضيات هذا الفصل يتضح أنه ال يمكن ان يكون أهال للمساءلة الجنائية إال من كان سليم العقل وقادر على من خال

 . التمييز

من مجموعة القانون الجنائي ، حيث ترتبط   هذه  011إلى  029وقد عالج املشرع املغربي  موانع املسؤولية الجنائية في املواد  

  : تي تتمثل في الحالتين التاليتيناملوانع بالعاهات العقلية وال

من القانون الجنائي بقوله : ^  ال يكون  021الحالة األولى  : الخلل العقلي ؛ وهذا ما نص  عليه املشرع من خالل الفصل  

ادة ر مسؤوال، ويجب الحكم بإعفائه، من كان وقت ارتكابه الجريمة املنسوبة إليه، في حالة يستحيل عليه معها اإلدراك أو اإل 

 .نتيجة لخلل في قواه العقلية

 .21وفي الجنايات والجنح، يحكم باإليداع القضائي في مؤسسة لعالج األمراض العقلية وفق الشروط املقررة في الفصل 

 .<< .يسلم إلى السلطة اإلدارية -إذا كان خطرا على النظام العام -فإن الشخص الذي يحكم بإعفائه  -أما في مواد املخالفات 
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من القانون الجنائي بما يلي : >>  027حالة الثانية :  الضعف العقلي : وهي الحالة التي نص عليها املشرع املغربي في الفصل ال

تكون مسؤولية الشخص ناقصة إذا كان وقت ارتكابه الجريمة مصابا بضعف في قواه العقلية من شأنه أن ينقص إدراكه أو 

 .ئياإرادته ويؤدي إلى تنقيص مسؤوليته جز 

 .23وفي الجنايات والجنح، تطبق على الجاني العقوبات أو التدابير الوقائية املقررة في الفصل 

 1046 << .أما في املخالفات، فتطبق العقوبات مع مراعاة حالة املتهم العقلية

 . ق ذكرهابناء على ما سبق ال يمكن مساءلة رجال التعليم جنائيا كلما ثبت وجود عاهة من العاهات العقلية الساب

  : خاتمة

خالصة القول لقد أحسن املشرع املغربي عند تأسيسه املسؤولية املدنية لرجال التعليم على أساس الخطأ الواجب االثبات 

مكرر من قانون االلتزامات والعقود املغربي ( على اعتبار املكانة االعتبارية واملحورية لرجال التعليم داخل أي  37)الفصل 

 . ر املوارد البشرية إحدى أهم العناصر األساسية في تحقيق التنمية ألي مجتمعمجتمع وباعتبا

لكن ما يعاب هنا هو تداخل مجموعة من القوانين واألنظمة في تحديد مسؤولية رجال التعليم  كظهير قانون االلتزامات 

 ت الجهوية للتربية والتكوين .والعقود والنظام االساس ي العام للوظيفة العمومية والنظام الخاص بأطر االكاديميا

    املراجع واملصادر
 قوانين ومراسيم :

، الجريدة  9190يناير  11( صيغة محينة بتاريخ  0202أغسطس  09، ) 0220رمضان   2قانون االلتزامات والعقود ، ظهير  -

 .1999الرسمية  عدد 

 ( باملصادقة القانون الجنائي . 0219بر نون 91) 0239جمادى الثانية  93صادر في  0.72.102ظهير شريف رقم  -

(.بشأن النظام األساس ي العام للوظيفة العمومية الجريدة 0273فبراير  91)0222شعبان  1بتاريخ  0.73.113ظهير شريف رقم  -

 . 201(ص 0273أبريل 00)0222رمضان  90بتاريخ  9229الرسمية عدد 

( بمثابة النظام األساس ي الخاص بمؤسسات التربية  9119يوليو 02) 0102جمادى األولى  1الصادر في  9.19.221املرسوم  -

 . والتعليم العمومي كما وقع تغييره وتتممه

القاض ي بإحداث  12.11( بتطبيق القانون رقم 9111نوفمبر  91)  0190من شعبان  92صادر في  9.11.0101املرسوم رقم  -

 . 9110بتاريخ يوليو  1203ييره ، الجريدة الرسمية عدد األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغ
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 مراجع عامة وخاصة :

معاد البراهمي، مبدأ سلطان اإلرادة على ضوء التحوالت االقتصادية، رسالة ماستر قانون خاص، جامعة. سيدي محمد بن  -

 .9103-9102عبد هللا، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية فاس، 

  . 9100عبد القادر العرعاري ، مصادر االلتزامات الكتاب الثاني املسؤولية املدنية ، الطبعة الثالثة ، دار األمان الرباط ، سنة  -

عبد الحميد أخريف ، محاضرات وفي مجزوءة املسؤولية املدنية ، ألقيت على طلبة السداس ي  الثالث حقوق ، بكلية العلوم  -

 . 9107/9101االجتماعية فاس ، القانونية واالقتصادية و 

 أحمد أباش، التشريع املدرس ي  وأخالقيات املهنة  .-

-حمد قليش و مجيدي السعدية وسعاد حميدي ومحمد زنون ، الوجيز في شرح القانون الجنائي العام ، مطبعة األمنية أ -

 . الرباط

لطبعة  األولى،  دار الثقافة للنشر والتوزيع ،سنة جليل حسن بشات الساعدي، مسؤولية املعلم املدنية دراسة مقارنة، ا_ 

9111 

 مقال قانوني :

ملختار اعمره ، ) املساءلة الجنائية للموظف العمومي عن إخالله بالتزاماته القانونية ( ، مقال منشور على املوقع االلكتروني ا-
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 املسؤولية الجنائية للطبيب يف ظل بعض الجرائم املستحدثة
The criminal responsibility of the doctor in light of some new crimes 

  : ملياء فليكالباحثة 

 طالبة باحثة بسلك الدكتوراة السنة الرابعة 
 قانون و الفلسفة و املجتمع بجامعة سيدي محمد ابن عبد الله بفاسمخترب الدراسات ال

 

 

 ملخص باللغة العربية:

و القانون رقم  01.23تتمحور الفكرة الرئيسية للمقال حول الحديث عن املقتضيات الزجرية للقانونين القانون رقم   

ك يشكل مساسا بالجسم كله، غير أن السعي نحو لحماية الجسم البشري من خالل االعتداءات الواقعة عليه ألن ذل 12.01

تطوير العالجات الطبية ليس دائما بهذه الصورة الوردية، إذ عن قصد أو بدونه قد يجنح الباحثون في املجال الطبي نحو مسالك 

رية أيما ة تأذت البشقد يختلط فيها العلم باملحظور القانوني، أو قد يصطدم بالوازع الديني أو األخالقي، فإن هو خرج عن السيطر 

أذى، فيتحول التطور الطبي من نعمة إلى نقمة ومن إشراق إلى أفول قد يهدد االستمرار الطبيعي للجنس البشري. ولتحقيق 

الحماية ألعضاء وأنسجة هذا الجسم فقد أحاطت التشريعات ومنها املشرع املغربي األعضاء واألنسجة البشرية بحماية خاصة 

املنظم لعمليات االستئصال والزرع واملحدد للشروط واملسطرة الواجب إتباعها من أجل القيام  01.23قانون من خالل إصداره لل

واالستفادة من هذه العمليات في إطار قانوني سليم يضمن الحفاظ على السالمة الجسدية لكل من املتبرع واملتبرع له كما ينحي 

املتعلق  12.01أنه يقوم بعمل مرخص له به قانونا.و كذلك القانون رقم  املسؤولية عن الطبيب الذي يقوم بها على اعتبار 

 باملساعدة الطبية على اإلنجاب.

 

Abstract 

 The main idea of the article is to talk about the injunctions of Law 16.98 and Law 47.14 to protect the human 

body through attacks on it because it is an affront to the whole body, but the pursuit of the development of 

medical treatments is not always this rosy, as intentionally or without it medical researchers may lean towards 

courses where science may be mixed with the legal prohibition, or may collide with the dissuasion.For my world or 

morality, if it gets out of hand, humanity is hurt no matter how badly it is, and medical development shifts from 

grace to curse and from sunshine to a fall that may threaten the natural continuity of the human race. In order to 

protect the organs and tissues of this body, legislation, including the Moroccan legislature, has specially protected 

organs and human tissues by passing Law 16.98, which regulates the removal and transplantation and sets out the 

conditions and rules to be followed in order to carry out and benefit from these operations within a proper legal 

framework that ensures the physical integrity of both the donor and the donor, and removes responsibility for the 

doctor who performs them as carrying out legally licensed work. medical to have children. 
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 مقدمة:

حقا إن الشمس تشرق في كل يوم على ابتكارات األطباء وإنجازاتهم في املجال الطبي، والطب في تطور مستمر وفي بحث 

ير غير أن السعي نحو تطو  مضطرد عن أنجع العالجات وأحدث السبل لتخفيف آالم البشرية وقهر األمراض التليدة منها والجديدة.

العالجات الطبية ليس دائما بهذه الصورة الوردية، إذ عن قصد أو بدونه قد يجنح الباحثون في املجال الطبي نحو مسالك قد 

يختلط فيها العلم باملحظور القانوني، أو قد يصطدم بالوازع الديني أو األخالقي، فإن هو خرج عن السيطرة تأذت البشرية أيما 

 فيتحول التطور الطبي من نعمة إلى نقمة ومن إشراق إلى أفول قد يهدد االستمرار الطبيعي للجنس البشري. أذى،

وعطفا على ما ذكر فقد شهد مجال الهندسة الوراثية واالستنسات، تقدما كبيرا تحيطه معظم الدول بقوانين صارمة 

حه ومعه طرق املساعدة على اإلنجاب وزرع األعضاء مخافة خروجه عن السيطرة. كما عرفت عمليات تحويل الجنس وتصحي

البشرية من املتبرعين األحياء واألموات تطورا كبيرا، فرض على الدول املختلفة مواجهتها بترسانة من القوانين تفاديا ألي تجاوزات 

 .1047محتملة

ظم انين الطبية التي قد تنوفي بلد كاملغرب، بما يشهده من تطور علمي بطيء في املجال الطبي، لم تشهد كذلك القو 

املسؤولية القانونية لألطباء عن هذه األعمال الطبية الحديثة تقدما يوازي ما يشهده العالم املتقدم بصفة خاصة في هذا املجال، 

دنا ال املتعلق بالتبرع باألعضاء واألنسجة البشرية وأخذها وزرعها، ال تزال الساحة القانونية بب 01.23فباستثناء القانون رقم 

 تشهد فراغا كبيرا في مواكبة ما يشهده العمل الطبي من تطور في شتى املجاالت.

ويظهر أن املشرع املغربي قد تنبه أخيرا إلى أهمية استصدار قانون يواكب أعمال املساعدة على اإلنجاب انسجاما مع ما 

من الخدمات الطبية، في حين أنه ال يزال غافال عن  يشهده هذا املجال من إقبال متزايد من الراغبين في الحصول على هذا النوع

استصدار قوانين تنظم مجاالت استخدام تقنية االستنسات الطبي وخطر استعماالته على البشر باإلضافة إلى العديد من التقنيات 

 .1048الطبية األخرى التي ال يزال مجال استعمالها في املغرب محدود

تتجلي في  حماية الجسم البشري من خالل االعتداءات الواقعة عليه  ية القانونيةمن الناح أهمية املوضوعو عليه فإن 

ألن ذلك يشكل مساسا بالجسم كله، ولتحقيق الحماية ألعضاء وأنسجة هذا الجسم فقد أحاطت التشريعات ومنها املشرع 

ظم لعمليات االستئصال والزرع واملحدد املن 01.23املغربي األعضاء واألنسجة البشرية بحماية خاصة من خالل إصداره للقانون 

للشروط واملسطرة الواجب اتباعها من أجل القيام واالستفادة من هذه العمليات في إطار قانوني سليم يضمن الحفاظ على 

خص ر السالمة الجسدية لكل من املتبرع واملتبرع له كما ينحي املسؤولية عن الطبيب الذي يقوم بها على اعتبار أنه يقوم بعمل م

 املتعلق باملساعدة الطبية على اإلنجاب. 12.01له به قانونا.و كذلك القانون رقم 

كما تكمن أهمية املوضـــــــوع من الناحية العملية في رصـــــــد مختلف القرارات القضـــــــائية لتوضـــــــيح موقف القضـــــــاء من هذا 

 املوضوع مع بيان كيفية تعامل القضاء الرسمي مع النصوص املنظمة لهذه املهنة.

 تتجلي كاألتي:   إشكالية جوهريةطالقا من خالل هذه التوطئة نجد أن هذا املوضوع يطرح و ان

 "إلي أي حد استطاع املشرع املغربي حماية الجسم البشري في ظل الجرائم املستحدثة؟"

                                                           

ظل التطور العلمي الحديث"، دراسة مقارنة، نشر وتوزيع صوماديل، الدار البيضاء، سميرة أقرورو:"املسؤولية الجنائية لألطباء في -1047 -

 وما بعدها. 922ص:  ،9107الطبعة األولى، السنة: 

 جديدة،لعبد الكافي ورياش ي:"املسؤولية القانونية لألطباء بين الفقه والقانون والقضاء"، مكتبة الرشاد سطات للنشر والتوزيع، مطبعة املعارف ا -1048

 .11، ص: 9102الطبعة األولى، السنة: 
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لى بعض صوال إسأعتمد في هذا املقال على ''املنهج التحليلي النقدي'' وذلك لتحليل كل جزئية هامة من جزئيات املوضوع و 

املالحظات واالستنتاجات والتصورات التي سأحاول ما أمكن تطعيمها ببعض الحلول لتجاوز الصعوبات والعوائق التي تكتنف 

 موضوع الدراسة، باإلضافة إلى توضيح موقف القضاء املغربي على ضوء االجتهادات القضائية بخصوص هذا املوضوع.

ن'' قصد مقارنة القوانين الوطنية الخاصة بمزاولة مهنة الطب و كذا االجتهادات كما سوف أعتمد على ''املنهج املقار 

 القضائية الصادرة عن مختلف املحاكم املغربية مع القوانين املقارنة التي تنتمي إلى أنظمة قانونية مختلفة.

 ولإلجابة عن هذا املوضوع ارتأيت تقسيمه كما يلي:

 01.23القانون رقم  املبحث األول: املقتضيات الزجرية في

  12.01املبحث الثاني: املقتضيات الزجرية في القانون رقم 

 14.58املبحث األول: املقتضيات الزجرية في القانون رقم 

إن لجوء األطباء إلى التدخالت الجراحية املتعلقة بنقل وزرع األعضاء البشرية، حقق نتائج كبيرة وأعطى للمريض أمل في 

، حتى 1049دام األطباء لهذا النوع من الجراحة الطبية البد أن يكون مع التحكم في مجموعة من الضوابطالشفاء، غير أن استخ

يعلم الطبيب متى يمكنه اتخاذ قرار اللجوء إلى عالج املريض عن طريق زراعة األعضاء، وحتى ال يؤدي قراره هذا إلى املسائلة التي 

 .1050اء املدنية أو الجنائيةقد ترتب آثار قانونية متعلقة بقيام مسؤوليته سو 

فاألصل أن كل اعتداء على جسم اإلنسان واملساس بالوظائف الحيوية األساسية له يشكل عمل غير مشروع، فعمليات 

نقل األنسجة واألعضاء البشرية من شخص إلى آخر ال يخرج عن هذا األصل، لذا تم التفكير في ضوابط وشروط محيطه بهذه 

ئرة السلوك اإلجرامي، فإباحة النقل والزرع يرجع إلى مصلحة قائمة وهي استرجاع املريض لتكامله العمليات إلخراجها من دا

الجسدي واستمرارية الحياة ألن حياته تتوقف على نقل العوض إليه، فالحصانة التي يتمتع بها بعض األطباء للقيام ببعض 

صية عمليات نقل وزرع األعضاء البشرية فقد وضع القانون التدخالت الجراحية لتوافر الضرورة الطبية، ال تكفي نظرا لخصو 

 .1051قواعد البد من احترامها وال يجوز ترك للطبيب املختص كامل الحرية وتمسكه بحقه املشروع في أداء العمل الطبي

ي يمكن الت 01.23و عليه سنقتصر في هذا املبحث على تسليط الضوء على املقتضيات الجنائية الواردة في القانون رقم  

أن يسأل عنها األطباء، باعتبارهم املعنيين األوائل بتطبيق مقتضيات هذا القانون بشأن أخذ األعضاء واألنسجة البشرية وزرعها 

 بوصفه عمال طبيا.

ولقد ارتأينا تقسيمها إلى مطلبين، بعدما بدا لنا أن أصناف الجرائم التي أتى بها هذا القانون تنقسم إلى جنايات وجنح، 

، على أن نتولى في املطلب الثاني بإبراز 01.23ثم سنقوم في املطلب األول باستعراض الجرائم املعتبرة جنايات في القانون رقم  ومن

 مختلف الجنح الواردة فيه.

 14.58املطلب األول: الجنايات املنصوص عليها في القانون رقم 

بشرية وأخذها وزرعها، مجموعة من الجرائم التي حدد لها بشأن التبرع باألعضاء واألنسجة ال 01.23تضمن القانون رقم 

املشرع عقوبات جنائية. وهي في أغلبها تتعلق بأخذ األعضاء البشرية من األحياء الرشداء أو القاصرين، باإلضافة إلى جناية فريدة 

 الطبيب هو املسؤول عنها وذلكتجرم فعل استيراد أو تصدير أعضاء بشرية بدون ترخيص من اإلدارة، وهي كلها جرائم قد يكون 

 على التفصيل اآلتي:

                                                           

 .029، ص: 9101بوش ي يوسف: "الحق في سالمة الجسم وأثر التطور الطبي على حمايته جنائيا"، دار الفكر الجامعي، مصر، السنة:  -1049

1050- NEFUSSY-LEROY Nathalie: « Organes humains (prélèvements, dons, transplantations), éditions ESKA, vol 1, Paris, 1999, p 35-

47. 

، 9112ة: نإدريس عبد الجواد عبد هللا: "األحكام الجنائية املتعلقة بعمليات نقل وزرع األعضاء البشرية بين األحياء"، دار الجامعة الجديدة، الس -1051

 . 090دون ذكر الطبعة، ص: 
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 جريمة أخذ عضو من أعضاء إنسان حي لغرض غير عالجي أو علمي -1

على عقاب كل من يأخذ أعضاء من جسم إنسان على قيد الحياة لغرض غير  01.23من القانون رقم  22نصت املادة 

، بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، وهي جريمة عمدية تتطلب باإلضافة عالجي أو علمي ولو بموافقة هذا األخير أو وليه القانوني

ركنا معنويا يتحدد  1052إلى ركنها املادي الذي يتمثل في أخذ عضو بشري من إنسان حي من أجل غاية ال تتعلق بالعالج أو بالعلم

لك بإتيان هذا الفعل عن علم بتوفر قصد جنائي لدى الفاعل الذي ليس سوى الطبيب أو الجراح في سياق هذه الدراسة، وذ

 .1053وإرادة

 جريمة أخذ عضو من أعضاء شخص راشد دون موافقته )أو( بعد التراجع عنها -2

فعل استئصال أو أخذ عضو بشري من شخص راشد دون الحصول على موافقته  01.23من القانون رقم  21جرمت املادة 

ذ العضو من شخص راشد ثبت أنه تراجع عن موافقته بالتبرع ، كما تقوم هذه الجريمة أيضا بثبوت أخ1054املسبقة على ذلك

. وهي كذلك جريمة عمدية تتطلب 01.231055من القانون رقم  01بأحد أعضائه وفق نفس الكيفيات املنصوص عليها في املادة 

ربي بخمس ا املشرع املغباإلضافة إلى ركنها املادي، ركنا معنويا يتحدد بتوفر قصد جنائي بعنصري العلم واإلرادة، وقد عاقب عليه

 إلى عشر سنوات سجنا.

 أخذ عضو من قاصر حي )أو( راشد حي يخضع إلجراءات الحماية القانونية -9

بأخذ عضو بشري من شخص قاصر حي أو راشد يخضع ألحد  1056كل من قام 01.23من القانون رقم  27عاقبت املادة 

، بالسجن من عشر إلى عشرين سنة. ولو تم ذلك بموافقته أو موافقة إجراءات الحماية القانونية لنقص في أهليته أو انعدامها

التي تحضر حظرا كليا أخذ األعضاء البشرية من  01.23من القانون رقم  00وليه القانوني، وذلك انسجاما مع مقتضيات املادة 

ا معنويا مكتمل العناصر وهي كذلك جريمة عمدية تتطلب إلى جانب قيام عناصر الركن املادي، ركن 1057هذه الفئات الهشة

 أيضا.

 أخذ عضو بشري من شخص لم تثبت وفاته بصفة قانونية -4

القيام بعمليات أخذ األعضاء، إال بعد وضع  01.23من القانون رقم  90مر معنا القول، أن املشرع املغربي منع في املادة 

 ستشفائية تم تعيينها لهذا الغرض من طرف وزير محضر معاينة طبي يثبت وفاة املتبرع دماغيا يضعه طبيبان من املؤسسة اال 

 الصحة.

                                                           

 كوينية لهذه الجريمة، فهي تتحقق إن بها أو بدونها.يذكر أن موافقة الشخص من عدمها ال تأثير لها على قيام العناصر الت -1052

 الشك أن إرادة املشرع انصرفت عند تجريمه لهذا الفعل، إلى التصدي ملافيا وعصابات االتجار باألعضاء البشرية التي قد تتخذ منها بضاعة -1053

 لالتجار غير املشروع أو التعامل املحظور في هذا املجال الحيوي.

وذلك بتصريح يقدمه املعني باألمر أمام  01-23من القانون رقم  01فقة كما سبق القول وفق الكيفيات املنصوص عليها في املادة وتتم هذه املوا -1054

 رئيس املحكمة االبتدائية ملقر سكناه. أو أمام قاض يعينه هذا األخير خصيصا لذلك.

 .01-23من القانون رقم  01راجع نص املادة  -1055

اعل طبيبا أو جراحا، انسجاما مع دراستنا املتعلقة أساسا باملسؤولية الجنائية لألطباء، علما أن الفاعل قد يكون أي يفترض أن يكون الف -1056

 شخص له دراية بأعمال الطب املتعلقة بعمليات استئصال األعضاء البشرية وزرعها.

ماية لهذه الفئات من التعرض لعمليات استئصال األعضاء، وهو الشك أن املشرع املغربي قصد في تشديد العقوبة في هذه الحالة توفير أكبر ح -1057

فة يأمر محمود، فالقاصر أو الراشد الخاضع لتدابير الحماية القانونية قد يكونان معا مطعما سهال لتجار األعضاء البشرية وذوي النفوس الضع

 من أولويائهم أو األوصياء أو املقدمين عليهم.

 .70جع سابق، ص: أورده عبد الكافي ورياش ي، مر 
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ومن ثم عاقب كل طبيب أو جراح، أو كل شخص آخر قام بأخذ عضو أو أعضاء بشرية من جسد شخص لم يتم وضع 

. وهي جريمة 1058من مجموعة القانون الجنائي 229محضر إثبات لوفاته بصفة قانونية، بالعقوبات املنصوص عليها في املادة 

ة ال نعتقد أن الطبيب أو الجراح يمكنه التنصل منها بادعاء عدم علمه بانتفاء محضر معاينة الوفاة، بل هو التزام مفروض عمدي

 عليه يتعين عليه ويفترض فيه، التأكد من حصوله قبل مباشرة عمليات االستئصال.

 استيراد أو تصدير أعضاء بشرية دون ترخيص من اإلدارة -9

من القانون  11ومن ثم عاقب في املادة  1059ي بشروط خاصة، استيراد األعضاء البشرية وتصديرهاأجاز املشرع املغرب

، كل شخص قام باستيراد أو تصدير أعضاء بشرية من دون الحصول على ترخيص من اإلدارة بالسجن من خمس إلى 02.23رقم 

 عشر سنوات.

نب الركن املادي فيها، وقد تطال كل من ينخرط في هذا وهي جريمة عمدية تتحقق باكتمال عناصر الركن املعنوي إلى جا

النشاط من األطباء أو الجراحين أو غيرهم من األشخاص الذاتيين في إطار عمليات فردية أو عصابات إجرامية متخصصة في هذا 

 النوع من األنشطة املحظورة.

 14.58املطلب الثاني: الجنح املنصوص عليها في القانون رقم 

بشأن التبرع باألعضاء واألنسجة البشرية وأخذها وزرعها من التنصيص على مجموعة من  01.23نون رقم لم يخل القا

الجرائم التي حدد لها املشرع املغربي عقوبات جنحية تتجلى في عقوبات حبسية وغرامات مالية، وهي تتمحور في مجملها حول 

 اظ بها، والتعامل التجاري فيها وكشف هويات أطرافها.أخذ األعضاء البشرية من األحياء واألموات وزرعها واالحتف

 14.58من القانون رقم  90الجنح املنصوص عليها في املادة  -1

على الطبيعة املجانية لعمليات التبرع باألعضاء البشرية وحظرت التعامل التجاري  01.23من القانون رقم  7نصت املادة 

 بالعمليات الواجب إجراؤها كأجرة األطقم الطبية أو مصاريف االستشفاء. فيها، إال ما تعلق بأداء املصاريف املتصلة

إلى  71111من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من  01.23من القانون رقم  21ومن ثم عاقب املشرع املغربي في املادة 

 درهم األفعال اآلتية: 011.111

 القيام بذلك. القيام بمعامالت تجارية تتعلق بعضو بشري أو عرض أو تنظيم  -

تلقي أو محاولة تلقي مبالغ مالية غير تلك املرتبطة بأجرة إجراء العمليات أو االحتفاظ باألعضاء أو املساعدة على  -

 ذلك.

ويتضح مما تقدم أن املشرع املغربي قد جرم األفعال املرتبطة بعمليات االتجار في األعضاء البشرية وكذا محاولة ارتكابها 

وهي في مجملها جرائم عمدية تتطلب توفر ركن معنوي بكافة عناصره إلى جانب الركن املادي لها، فضال عن  واملشاركة في ذلك،

 أنه ألزم املحكمة بمصادرة املبالغ املعروضة أو املقبوضة في إطار هذه العمليات املشبوهة.

                                                           

من القانون الجنائي تضمن العقوبات املتعلقة بالتسبب عمدا في قتل الغير،  229. يذكر أن الفصل 01.23من القانون رقم  22راجع نص املادة  -1058

اقب لحي، وعومن ثم يتضح أن املشرع املغربي أسقط على الشخص الذي يتم أخذ أعضائه قبل إنجاز محضر بمعاينة حالة وفاته صفة الشخص ا

 الفاعل باإلعدام أو بالسجن املؤبد حسب األحوال الواردة في هذا الفصل.

حاالت وشروط استيراد األعضاء البشرية وتصديرها، وذلك بصدور ترخيص من اإلدارة  01.23من القانون رقم  92و 93، 92تضمنت املواد  -1059

ئدة املؤسسات االستشفائية املأذون لها بإجراء عمليات أخذ األعضاء وزرعها، وذلك بعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة األطباء الوطنية، لفا

 بتصدير هذه األعضاء. -حصرا -املرخص لها
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 14.58من القانون رقم  91الجنح املنصوص عليها في املادة  -2

إجراء عمليات أخذ األعضاء وزرعها في مستشفيات عمومية معتمدة لهذا الغرض من طرف وزارة  حصر املشرع املغربي

بسنتين إلى خمس سنوات حبسا، وبغرامة  01.23من القانون رقم  20. وانسجاما مع هذا املقتض ى عاقب في املادة 1060الصحة

 درهم كل من قام باألفعال اآلتية: 711.111إلى  71111من 

 ي مكان غير املستشفيات العمومية املعتمدة؛أخذ عضو بشري ف -

 غير معتمدة. 1061زرع أعضاء بشرية داخل مستشفيات عمومية أو خاصة -

وبنفس العقوبات أعاله، عاقب املشرع املغربي الطبيب مدير املؤسسة التي أجريت فيها هذه العمليات متى تعلق األمر بمصحة 

الطبيعة القانونية لتجريم فعل الطبيب مدير املستشفى الخاص، هل يعاقب أو بمركز استشفائي خاص. وهنا يثور التساؤل حول 

كفاعل أصلي أو كشريك في الجريمة؟ وما هو تأثير علمه من عدمه بوقوع هذا الفعل في املصحة التي يديرها، في تحقق الجريمة 

وإنما كشريك أعان الفاعل األصلي على  بالنسبة إليه من عدم تحققها؟ ولعل الراجح من وجهة نظرنا أنه ال يعاقب كفاعل أصلي

ارتكاب الجريمة بتقديم املساعدة في ذلك عن طريق تخصيص املكان واملعدات الالزمة ملباشرتها. وملا كانت الجنايات والجنح ال 

للتخلص  ه، فإن العلم بارتكاب الفعل يبقى مفترضا في حق الطبيب وعليه يقع إثبات انتفائ1062يعاقب عنها إال إذا ارتكبت عمدا

 من تبعات هذه الجريمة.

 14.58من القانون رقم  94الجنح املنصوص عليها في املادة  -9

مجموعة من الحاالت املرتبطة بأخذ أعضاء بشرية من رشداء أو  01.23من القانون رقم  21جرم املشرع املغربي في املادة 

درهم.  21111إلى  71111ن إلى خمس سنوات وبغرامة من قاصرين وافتهم املنية وعاقب كل من تسبب في ذلك بالحبس من سنتي

 وذلك على النحو اآلتي:

أخذ عضو من أعضاء شخص متوف من غير أن يكون قد رخص إبان حياته في ذلك أو بعد إلغائه لهذا  -

 .1063الترخيص

أخذ عضو من أعضاء شخص متوف سبق له التعبير وهو على قيد الحياة عن اعتراضه عن ذلك أو رفضه  -

 .1064له

أخذ عضو من أعضاء شخص متوف في مستشفى عمومي سبق أن عبر عن رفضه ذلك وفق األحوال الواردة  -

من نفس  01، أو رغم اعتراض األشخاص املشار إليهم في املادة 01.231065من القانون رقم  03في املادة 

 .1066القانون 

                                                           

 .01.23من القانون رقم  01و 1راجع نص املادتين  -1060

لخاصة املعتمدة لهذا الغرض من طرف نوع العمليات التي يسمح بإجرائها استثناء في بعض املستشفيات ا 01.23من القانون  97حددت املادة  -1061

 وزير الصحة، باقتراح من هيئة األطباء الوطنية في عمليات زرع قرنية العين أو أعضاء قابلة للخلفة بشكل طبيعي.

 من مجموعة القانون الجنائي. 022راجع نص الفصل  -1062

 .01.23من القانون رقم  01دة يتم هذا الترخيص وكذلك التراجع عنه وفق الشكليات املنصوص عليها في املا -1063

 .01.23من القانون رقم  07يتم التعبير على االعتراض عن أخذ األعضاء أو رفض ذلك وفق الشكليات املنصوص عليها في املادة  -1064

ة التي يتم أمامها ، والجهالفرق بين هذه الحالة والحالة التي تسبقها في التجريم هو في كيفية التعبير عن املوافقة والترخيص بالتبرع باألعضاء -1065

يتم أمام رئيس املحكمة أو من ينوب عنه، أما  01.23من القانون رقم  07و 01التصريح بهذه املوافقة. ذلك أن الترخيص أو االعتراض في املادتين 

ين خصيصا لهذا الغرض. أورده من نفس القانون فيؤدي أمام الطبيب مدير املستشفى أو الطبيب املع 03االعتراض الذي يصدر منه طبقا للمادة 

 .71عبد الكافي ورياش ي، مرجع سابق، ص 

 يتعلق األمر بالزوج وإال األصول وإال الفروع. -1066
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وص عليه في أخذ عضو بشري من شخص متوف رفض أخذ أعضائه حسب ما هو مدون في السجل املنص -

 .01.231067من القانون رقم  02املادة 

أخذ عضو بشري من شخص قاصر متوف، أو راشد فاقد لألهلية، دون موافقة وليه القانوني، أو بالرغم من  -

 اعتراضه وهو على قيد الحياة على ذلك؛

 أخذ عضو من أعضاء شخص متوف لغرض غير عالجي أو علمي. -

يها في هذه املادة هي عمدية تتطلب لتحققها قصدا جنائيا لدى الفاعل يتمثل في وال جدال في كون الجرائم املنصوص عل

عنصري العلم واإلرادة، غير أن ما يالحظ على صياغة األركان املادية لهذه الجنح، هو افتقار بعضها للوضوح الذي يتعين أن تتسم 

 .1068يؤثر على تمييز الواحدة منها عن األخرى به قواعد التجريم والعقاب، فضال عن تداخل حاالتها املختلفة بشكل قد 

 14.58من القانون رقم  94الجنحة املنصوص عليها في املادة  -4

حصر املشرع املغربي أخذ األعضاء البشرية من األحياء على سبيل التبرع في املصلحة العالجية دون غيرها، على أن يكون 

أو لفائدة أحد الزوجين  1069أخواته أو أعمامه أو عماته أو أخواله أو أبنائهماملتبرع له من أصول املتبرع او فروعه أو إخوانه أو 

 لآلخر بعد مرور سنة على زواجهما.

ومن ثم عاقب كل طبيب أو جراح أو أي شخص قام بأخذ عضو بشري من متبرع حي ليعالج به شخصا أخر من غير أولئك 

 911111إلى  71111بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من  01.23املذكورين حصرا في املادة التاسعة من القانون رقم 

 درهم، وال جرم أن هذه جريمة عمدية تتطلب لقيامها قصدا جنائيا يتمثل في العمل بالفعل وتوجيه اإلرادة إلى اقترافه.

 14.58من القانون  98الجنحة املنصوص عليها في املادة  -9

ألزم املشرع املغربي االحتفاظ باألعضاء البشرية املأخوذة من أجل زرعها في املستشفيات املعتمدة ملباشرة عمليات الزرع، 

. وعاقب كل من احتفظ بهذه األعضاء خارج هذه املراكز االستشفائية 1070وذلك متى تعذر عمليتي األخذ والزرع في وقت متزامن

 درهم.  71111إلى  21111نوات وبغرامة من املعتمدة بالحبس من سنة إلى ثالث س

 14.58من القانون رقم  92الجنحة املنصوص عليها في املادة  -4

شدد املشرع املغربي على إبقاء هوية كل من املتبرع واملتبرع له في طي الكتمان ومنع كشف أي معلومات من شأنها اإليصال 

واملتعلقة بحصر الفئات التي يمكن التبرع  01.23من القانون رقم  2ملادة إلى ذلك، باستثناء تلك الحاالت املنصوص عليها في ا

 .1071لفائدتها باألعضاء واألنسجة البشرية لغرض عالجي

ومن ثم عاقب كل شخص قام دون عذر قانوني بكشف هوية املتبرع أو املتبرع له أو هما معا أو أفش ى معلومة قد تكشف 

 رهم.د 011111إلى  71111هويتهما بغرامة من 

ويظهر أن املشرع املغربي آثر في هذه الحالة االكتفاء بعقوبة الغرامة للعقاب على هذا الفعل دون العقوبة الحبسية لقلة 

أهمية هذه املصلحة التي تم خرقها من زاوية نظره. فإذا ثبت أن الطبيب أو كل من قام بهذا الفعل، باشره في ظل توفر عذر 

 ج فال جريمة وال عقاب.قانوني أو اقتضته أغراض العال 

                                                           

في كل املستشفيات املعتمدة في مباشرة عمليات أخذ األعضاء سجال خاصا يعد لتلقي  01.23من القانون رقم  02يمسك لزوما وفق املادة  -1067

 ك. التصريحات املرتبطة بذل

 .77عبد الكافي و رياش ي، مرجع سابق، ص:  -1068

 .01-23من القانون رقم  2راجع نص املادة  -1069

 . 01-23من القانون رقم  09راجع نص املادة  -1070

 .01-23من القانون رقم  2راجع نص املادة  -1071

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


             

310 

  ISSN:2509-0291  2022 يونيو/يوليوز  40 اإلصدار
 

 املغرب – تسطا –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

وخالصة القول فإن من شأن قيام األطباء أو مساعديهم ممن يمارسون إحدى املهن في امليدان الطبي باقتراف إحدى 

، تعريض أنفسهم باإلضافة إلى العقوبات األصلية املذكورة في املواد التي وقع 01.23الجرائم املنصوص عليها في القانون رقم 

 .1072عقوبات إضافية تتمثل في املنع من ممارسة مهنتهم ملدة قد تصل ملدى الحياة سردها أعاله، إلى

املتعلق بالتبرع باألعضاء واألنسجة البشرية  01.23و أخيرا فإن بالدنا ورغم مرور زمن ال بأس به على سريان القانون رقم 

األحكام الزجرية التي جاء بها هذا القانون، وهو ما وأخذها وزرعها لم تشهد حوادث جنائية كبيرة تتعلق بخرق األطباء أو غيرهم، 

قد يفسر ندرة الحاالت العملية التي تعاطي فيها القضاء املغربي مع هذا املوضوع، والذي لم نجد له أحكاما قضائية أو قرارات 

 .1073تتعلق به رغم ما بذلناه من جهد بقي دون طائل

 44.14قانون رقم املبحث الثاني: املقتضيات الزجرية الواردة في ال

عرف اإلنسان منذ القدم طريقة التلقيح االصطناعي، وقد استعملها في الحيوان و النبات، وكان ذلك من أجل تحسين 

النوع فيهما. كما عرفه العرب في القرن الرابع عشر امليالدي، حيث كانت بعض القبائل العربية تلقح خيولها من نطف جنسية 

و العلماء املسلمون األوائل طرحوا هذه املسألة، وتحدث ابن خلدون في مقدمته قائال:  .1074تحصل عليها من حصان أصيل

ويقصد بالبيئة الطبيعية   1075"واعتمادا على ما ذكره ابن سينا والفارابي، أنه يمكن تخليق إنسان من املنى في بيئته الطبيعية"

ه وكيفية تخليقه في رحمه وعلم ذلك علما محصال بتفاصيله الرحم. ثم يقول "وإذا سلمنا له باإلحاطة بأجزائه ونسبته وأطوار 

حتى ال يشذ منه ش يء عن علمه سلمنا له تخليق هذا اإلنسان" فابن خلدون يسلم بإمكانية التخليق غير أنه يستبعد ذلك في 

يات التحكم في تقنعصره حيث يقول "وأنى له ذلك" إلى أن قال "لقصور العلوم البشرية" حيث لم يتوصل العلم في عصره إلى 

 ما يعرف حاليا بالتلقيح االصطناعي.

حيث قام به الكاهن اإليطالي الزارد سباالنزا الذي  0331أما في أوروبا فقد كانت البداية في التلقيح االصطناعي حوالي سنة 

ريق إلى األنثى بطريق غير الطأجراه على كلب. و قد كانت البحوث املبكرة في هذا املجال تقوم على أساس نقل الحيوانات املنوية 

 التقليدي، وقد نجحت معظم التجارب على مختلف الحيوانات.

، الذي كان يعمل في بوسطن )الواليات املتحدة األمريكية(، بإجراء عملية Mc Changقام مالك شنغ  0272وفي سنة 

 على الفئران حيث سجلت والدة أول فأر. (FIV)التلقيح بطريقة 

على يد الدكتور دانيل بتروش ي اإليطالي والذي بدأها بإيجاد عالج النسداد  0273البشر، فقد بدأت سنة أما التجارب على 

بدأ بتطبيق أبحاثه في عيادة خاصة ببولونيا إلى أن منعته إحدى الراهبات، ومع ذلك  0210املسالك املبيضية عند املرأة، وفي 

جراء عملية تلقيح البويضة بالسائل املنوي في وعاء خاص هو بمثابة رحم إلى إ 0211استمر في أبحاثه سريا إلى أن توصل سنة 

 .1076صناعي لفترة قصيرة من الزمن

                                                           

 .01-23من القانون رقم  19راجع نص املادة  -1072

ر مسرحا لها، عندما تقدم املسمى ع.ح بشكاية أمام النيابة العامة يعرض فيها أنه دخل إلى املستشفى باستثناء واقعة شهيرة كانت مدينة أكادي -1073

 الجهوي بأكادير إلجراء عملية جراحية على الفتق، ليفاجئ فيما بعد أنه أخضع لعملية استئصال كليته اليسرى دون علم منه أو موافقة، وهي

من أجل جناية أخذ عضو بشري من جسم شخص راشد على قيد الحياة دون  117/9107مجهول عدد الواقعة التي فتح فيها ملف التحقيق ضد 

أمام أنظار قضاء التحقيق لدى محكمة االستئناف  -إلى يومنا هذا الذي نخط فيه هذه السطور  -موافقته. وهي القضية التي ال تزال معروضة

 .71.أورده عبد الكافي ورياش ي، مرجع سابق، ص: 01-23القانون رقم بأكادير، ولم نجد تطبيقات قضائية أخرى لتطبيق مقتضيات 

 .72، ص: 0221زياد أحمد سالمة:" أطفال األنابيب بين العلم والشريعة"، الطبعة األولى، دار البيارق، بيروت، السنة: -1074

 .702، ص: 0232عبد الرحمن بن خلدون: "املقدمة"، دار ومكتبة الهالل، بيروت، السنة:  -1075

 ، بتصرف.11و 71و 77زياد أحمد سالمة، مرجع سابق، ص:  -1076
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ثم بعد ذلك، نجح البريطانيان الدكتوران ستبتو وادواردز في تلقيح بويضة السيدة "ليزلي بروان" بمني زوجها "جون براون" 

، وقد أطلق على املولود 02321077جويلية  97أول طفلة أنبوب في  ، حيث تم الحمل ووالدةFIVبطريقة  0222نوفمبر  01في 

. وقد تم اللجوء إلى هذه 1078Bébé éprouvette، وأصبحت هذه الطريقة تعرف فيما بعد بـ: "طفل األنابيبLouis Brownاسم 

أي ة بالحيوان املنوي بالطريقة بعدما عانت السيدة ليزلي بروان من انسداد كامل في قناتي فالوب، مما منع من اتصال البويض

 صورة.

التشريع يعكس أوضاع الزمان واملكان الذي تنشأ منه القاعدة القانونية، وبعبارة أخرى نقول بأن القاعدة القانونية وليدة 

. ومن ةالحقائق التاريخية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية والدينية... وغيرها، لدى كما يقال: فالقانون وليد البيئ

هنا فالتشريعات الخاصة بالتلقيح االصطناعي جاءت متباينة تبعا إليديولوجية كل مجتمع، فالبعض منها بادرت إلى إصدار 

تشريعات خاصة بالتلقيح االصطناعي، واكتفت بعض الدول بما تمخض عن اجتهادات الفقهاء وأحكام القضاء في ضوء القواعد 

 العامة الثابتة في تشريعاتها.

الدول التي أصدرت تنظيما كامال لعمليات اإلنجاب بواسطة تقنية التلقيح االصطناعي قانون الخصوبة البشرية وعلم  ومن

، والقانون الفرنس ي املتضمن قانون الصحة 0231، والقانون الصادر بوالية فيكتوريا بأستراليا سنة 0221األجنة البريطاني سنة 

ظيم املسألة ضمن قوانين مهنة الطب مثل أغلب الواليات في كندا والبرازيل والتونس ي واكتفت دول أخرى بتن 0221العامة سنة 

 وغيرهما.

، أنه ابتداء من 91131079وتشير الدراسة املقارنة للتأطير القانوني الدولي التي أجرتها الوكالة البيوطبية الفرنسية سنة 

اعد إجرائه وشروط ذلك ومن هذه الدول في أوربا: أصدرت دول كثيرة تشريعات تخص التلقيح االصطناعي وقو  9111سنة 

 النمسا، بلجيكا، اليونان، إيطاليا، املجر، النرويج، إسبانيا، السويد، سويسرا والبرتغال، أما في باقي العالم نجد: أستراليا )بعد أن

 فورا، كوريا وزيالندا الجيدة.كانت والية واحدة كما أشرنا(، كندا، جنوب إفريقيا، روسيا، تركيا، تيالندا، الفيتنام، سنغ

و جاء في الدراسة أن دول أوربا الجنوبية وأمريكا الالتينية تتبنى قوانين أكثر صراحة، فمثال في إيطاليا، التي تأخرت في 

، فقد كان أكثر القوانين صرامة وتشددا مقارنة مع قوانين باقي دول أوربا. و في محاولة منها 9111إصدار تشريعها حتى سنة 

استفتاء غير أن املشاركة في االستفتاء كانت ضعيفة جدا. أما  9111، أجرت سنة 9111للتخفيف من شدة القانون الصادر سنة 

دول أوربا الشمالية تفضل لجان األخالقيات اإلحيائية بدال من التشريعات املنظمة بشكل صارم ملثل هذه العمليات. أما في الدول 

 . 9110الدراسة، فقد أصدر املشرع التونس ي قانونا متعلق بالطب اإلنجابي سنة العربية، التي لم تشر إليها 

على الرغم من أن تقنية املساعدة الطبية على اإلنجاب تباشر بشكل واسع في بالدنا في مجموعة من املراكز والعيادات 

دى األزواج الذين تأخر عندهم اإلنجاب الخاصة على الخصوص، وتعرف ازدهارا كبيرا بالنظر إلى الرغبات الجامحة التي تكون ل

الطبيعي، إال أن القانون الداخلي املغربي ال يزال غافال عن تنظيم مجاالت تطبيق هذه التقنية الطبية الحديثة والتي قد يكون 

 لها انعكاسات وخيمة على التماسك األسري واالجتماعي.

لتنظيم القانوني لهذه التقنية العلمية الجديدة التي تستهدف وفي الوقت الذي قامت فيه العديد من الدول عبر العالم با

مساعدة األشخاص الذين تعذر عليهم اإلنجاب الطبيعي مخافة خروجها عن الغابات األساسية التي شرعت لتحقيقها، والتي تأتي 

وهر خصاب االصطناعي التي هي جفي مقدمتها دولة فرنسا، أدركت اململكة املغربية في شخص مشرعها القانوني أخيرا أن عملية اإل 

                                                           

 .71، دون ذكر العدد، ص: 0231محمد علي البار:" طفل األنبوب والتلقيح الصناعي و محاذره"، املجلة العربية، جدة  -1077

 عملية التلقيح. الطفل ال يبقى في أنبوب االختبار مدة تكوينه، كما توحي التسمية، ولكن ملدة وجيزة تكفي طبيا إلجراء -1078

1079 - Etude comparative de l’encadrement juridique international, Agence de la biomédecine, octobre 2008, Paris, p.11 et 12. 
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املساعدة الطبية على اإلنجاب تستلزم استصدار قانون خاص لتنظيم هذه التقنية العلمية الجامحة التي إذا لم يتم إحاطتها 

 .1080بسياج من الضمانات والحدود، خرجت عن نطاق الشرعية وصارت وباال على تماسك العائالت ولحمتها

وعة من التشريعات إلى تبني قوانين خاصة لتجريم اإلخالالت التي قد تصاحب أعمال في الوقت الذي بادرت فيه مجم

املساعدة على اإلنجاب وتقنية التلقيح االصطناعي، ال تزال العديد من الدول ذات املرجعية اإلسالمية على الخصوص تمانع في 

بني إلى نداءات بعض الباحثين املغاربة الذين طالبوا بت تبني نصوص قانونية تجرم هذه األفعال. ولقد انتبه املشرع املغربي أخيرا

نص قانوني خاص يتضمن تنظيما محكما ألعمال املساعدة الطبية على اإلنجاب. ونحن ال يسعنا إال أن نهيب باملشرع املغربي 

 .1081ملإل الفراغ الكبير الذي يشهده هذا املجال 12.01بعد أن عقد العزم على استصدار القانون رقم 

بشأن التبرع باألعضاء واألنسجة  01.23لى غرار ما فعلناه عند دراستنا للمقتضيات الزجرية التي جاء بها القانون رقم وع

البشرية وأخذها وزرعها، سنحاول في هذا املبحث التركيز على الجرائم التي يمكن أن تقترف من األطباء خاصة، انسجاما مع 

 لية الجنائية لألطباء.موضوع هذه الدراسة التي تتعلق باملسؤو 

ومن أجل تسليط الضوء على هذا املبحث ارتأينا تقسيمها إلى مطلبين: نتولى في أولهما استعراض الجرائم املعتبرة جنايات 

 . على أن نقوم في ثانيهما بإبراز مختلف الجنح الواردة فيه.12.01في القانون رقم 

 44.14ن رقم املطلب األول: الجنايات املنصوص عليها في القانو 

املتعلق باملساعدة الطبية على اإلنجاب في املادة  12.01اختزل املشرع املغربي العقوبات الجنائية التي جاء بها القانون رقم 

درهم، القيام  0.111.111إلى  711.111منه، والتي جاء فيها "يعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة من  11

من هذا القانون أو باستحداث لقيحة بشرية ألغراض تجارية أو صناعية أو  2و 7و 1منوعة بموجب املواد بأحد املمارسات امل

 ألغراض أخرى غير أغراض املساعدة الطبية على اإلنجاب كما ينظمها هذا القانون.

 44.14من القانون رقم  9الجنايات املنصوص عليها في املادة  -1

بالتنصيص على عدم جواز استغال املهام  12.01ملادة الخامسة من مشروع القانون رقم بعد أن استهل املشرع املغربي ا

التناسلية البشرية ألغراض تجارية أو لحساب شخص آخر من غير الزوجين، جعل من أفعال التبرع باألمشاج و اللواقح أو بيعها 

 من نفس القانون. 11ي املادة أو الحمل لفائدة الغير جرائم جنائية يعاقب عليها بالعقوبات الواردة ف

ف العديد على خال  -ويبدو أن الواضح أن املشرع املغربي بقي وفيا ملرجعيته اإلسالمية في تجريم املمارسات املذكورة أعاله

 وذلك بعد أن أجمع فقهاء الشريعة على عدم جوازها من الناحية الشرعية، في -من التشريعات املقارنة التي يسمح فيها بإجرائها

 بل وشدد العقوبات املقررة إلتيان هذه املمارسات، ورفعها إلى مصاف الجنايات. 1082العديد من املؤتمرات الفقهية

 44.14من القانون رقم  4الجنايات املنصوص عليها في املادة  -2

جنايات وأحالت  جرمت وعاقبت مجموعة من األفعال املعتبرة 12.01من القانون رقم  11بداية يجب التنبيه إلى أن املادة 

من نفس القانون املتضمنة لهذه األفعال، بينما أعادت تجريم الفعل املتعلق باستحداث لقيحة بشرية  2و 7و 1على املواد 

 1ألغراض تجارية أو صناعية او ألغراض أخرى غير أغراض املساعدة الطبية على اإلنجاب وهي الصورة املنصوص عليها في املادة 

 .1083من نفس القانون"

                                                           

 .72عبد الكافي ورياش ي، مرجع سابق، ص:  -1080

 .17عبد الكافي ورياش ي، مرجع سابق، ص:  -1081

 املتعلق بنطاق ممارسة املساعدة الطبية على اإلنجاب.راجع البند األول من الفقرة األولى  -1082

 2و 7و 1كما فعل بخصوص املواد  1على اإلحالة على املادة  12.01من القانون رقم  11كان حريا باملشرع املغربي االكتفاء في صياغة املادة  -1083

 . 11ابق، ص: للمحافظة على نفس البناء التشريعي، كما قال أستاذنا عبد الكافي ورياش ي، مرجع س
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هكذا يكون املشرع املغربي قد أغلق الباب نهائيا أمام استحداث اللواقح البشرية ألغراض االتجار أو التصنيع وجعلها 

محصورة في النواحي اإلنسانية املحضة التي تتطلبها أعمال املساعدة على اإلنجاب. وجعل اإلقدام على ذلك يعتبر جناية يعاقب 

 1084ة سجنا وغرامة قد تبلغ مليون درهما.عليها بعقوبة قد تصل إلى عشرين سن

و حسنا فعل برفع هذه األفعال إلى مصاف الجنايات، حتى ال تخرج أعمال املساعدة الطبية على اإلنجاب عن الحدود 

املرسومة لها كتقنية علمية جاءت أساسا ملساعدة األزواج الذين يجدون صعوبة في اإلنجاب الطبيعي. و كردع قوي أمام ضعاف 

 س من املمارسين الذين قد يستغلون هذه التقنيات للتربح السريع ولو على حساب قيم املجتمع وتماسك الجنس البشري.النفو 

 44.14من القانون رقم  4الجنايات املنصوص عليها في املادة  -9

ق إنزال وتطبيإن استحداث اللواقح واألجنة البشرية ألي غرض عدا املساعدة الطبية على اإلنجاب يعد جناية تستتبع 

، حتى لو تعلق األمر باستخدام هذه اللواقح البشرية في األبحاث 12.01من القانون رقم  11العقوبات املنصوص عليها في املادة 

 املختلفة.

من مشروع هذا القانون، التي تجرم إجراء أي بحث على اللواقح أو األجنة البشرية حتى ولو تعلق األمر  2وباستقراء املادة 

اث علمية خالصة، من شأنها تطوير هذه التقنية بما يجعلها أنفع للناس، يكون املشرع املغربي قد اختار طريق التشديد بأبح

 للحيلولة دون انزالق هذه التقنية الطبية املهمة إلى مستويات غير تلك التي شرعت من أجلها.

ى مصراعيه أما تجريم حاالت قد ال تشكل كما أن استعمال املشرع ملصطلح "أو ألغراض أخرى" قد يفتح الباب عل

بالضرورة خرقا لتقنيات املساعدة الطبية على اإلنجاب، كما قد تشكل مدخال إلدانة املمارسين من أجل وضعيات لم يتضح 

 .1085التجريم فيها سلفا بالوضوح الذي يتطلبه مبدأ الشرعية الجنائية في باب التجريم و العقاب

 44.14صوص عليها في القانون رقم املطلب الثاني: الجنح املن

اإلعالن عن مجموعة من املمارسات املحظورة في أعمال املساعدة الطبية على  12و 19، 10تولى املشرع املغربي في املواد 

اإلنجاب، والتي تشكل في مجملها جنحا معاقب عليها بمقتض ى نصوص هذا القانون. ولعل ما قد يالحظ عليها أنها جاءت متدرجة 

 حيث العقوبات املقررة فيها وذلك على الشكل املفصل اآلتي:من 

 44.14من القانون رقم  41الجنح املنصوص عليها في املادة  -1

مر معنا القول أن املشرع املغربي حصر القيام بأعمال املساعدة الطبية على اإلنجاب بين أزواج على قيد الحياة دون 

سواهما، وذلك بعد أن يتقدما بطلب مكتوب وموقع عليه من كليهما مشفوع بعقد  غيرهم، وبواسطة أمشاج متأتية منهما دون 

 زواجهما، وبعد أن يفرغا موافقتهما بالقيام بعملية التخصيب االصطناعي في قالب مكتوب.

ات يباشر عملي -من األطباء أو غيرهم –، كل ممارس 12.01من القانون رقم  10ومن ثم عاقب املشرع املغربي في املادة 

 011.111إلى  71.111املساعدة الطبية على خالف الضوابط املحددة أعاله بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 

 درهم.

قبل زرعها، ما لم يتم ذلك للوقاية من  1086وبمقتض ى نفس هذه املادة، جرم املشرع املغربي مسألة تشخيص اللقيحة

ى الطفل الذي سيولد، أو أمراض أخرى من شأنها إعاقة نموه الطبيعي، أو إذا كان اإلصابة بأمراض جينية خطيرة يرجع نقلها إل

القصد هو تطبيق عالج على اللقيحة تفاديا لتكرار حالة وفاة سابقة لوليد الزوجين نتيجة اختالالت جينية، أو تحسين حظوظه 

                                                           

 .12-01من القانون رقم  11راجع نص املادة   1084

 .12عبد الكافي ورياش ي، مرجع سابق، ص:  -1085

ث االلقيحة للتذكير هي في مفهوم هذا القانون هي تلك البويضة املخصبة بالحيوان املنوي قبل أن تتحول إلى جنين، والتشخيص هو إجراء األبح -1086

 املخبرية عليها.
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على ترخيص تسلمه اإلدارة املختصة بعد استطالع في الحياة. وفي كافة األحوال ال يجوز التشخيص قبل الزرع إال بعد الحصول 

 .1087رأي اللجنة االستشارية

وبموجب هذه املادة دائما، جرم املشرع املغربي عدم استعمال جميع األمشاج املأخوذة من الزوجين عند إجراء عملية 

غراض أخرى ال تتعلق بعملية اإلخصاب، وعاقب على ذلك بنفس العقوبات أعاله، تفاديا لحفظ هذه األمشاج الستخدامها في أ

 اإلخصاب بين األزواج.

واألنسجة التناسلية إلى الخارج أو  1088كما أنه، واستنادا إلى هذه املادة فإن كل تصدير ينصب على اللواقح واألمشاج

 .1089املادة هاستيراد للواقح نحو التراب الوطني يعتبر عمال محظورا ومجرما، يعاقب عليه بالعقوبات املنصوص عليها في صدر هذ

 44.14من القانون رقم  42الجنح املنصوص عليها في املادة  -2

بشأن املساعدة الطبية على اإلنجاب، التنصيص على تجريم وعقاب مجموعة  12.01من القانون رقم  19تضمنت املادة 

حيث عاقب بالحبس من سنة إلى  من نفس القانون. 10من املمارسات التي اعتبرها املشرع أقل خطورة من تلك الواردة في املادة 

 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتى أحد األفعال اآلتية: 71.111إلى  91.111ثالث سنوات وبغرامة من 

 القيام بأعمال املساعدة الطبية على اإلنجاب خارج املؤسسات واملراكز الطبية املعتمدة، أو من قبل ممارس غير معتمد. -

 ات املساعدة الطبية على اإلنجاب دون احترام قواعد حسن اإلنجاز املحددة بنص تنظيميالقيام بممارسة تقني -

القيام بالتشخيص من طرف نفس املمارس الذي أصدر الوصفة بإجرائه، دون اللجوء إلى متخصص آخر معتمد من  -

 طرف اإلدارة لهذه الغاية

 إجراء التشخيص خارج أحد املختبرات املعتمدة خصيصا لهذا الغرض -

 حفظ اللواقح لغرض غير مضاعفة حظوظ الحمل؛ -

 إجراء عملية جديدة لإلخصاب األنبوبي بالرغم من وجود لواقح محتفظ بها قابلة للنقل؛ -

 12.01من القانون رقم  99االستمرار في حفظ اللواقح غير املستعملة ألزيد من األجل القانوني املنصوص عليه في املادة  -

 ة واحدة؛ خمس سنوات قابلة للتجديد مر 

 حفظ األمشاج من دون طلب مكتوب بذلك من الشخص املعني باألمر أو نابه الشرعي. -

 حفظ أمشاج شخص دون ثبوت تضرر قدرته على اإلنجاب من العالجات املوصوفة له؛ -

االستمرار في حفظ أمشاج الشخص املتضرر من العالجات ألزيد من املدة املسموح بها خمس سنوات قابلة للتجديد  -

 فس املدة؛لن

 91عدم إتالف اللواقح واألمشاج واألنسجة التناسلية  املحتفظ بها وفق الحاالت والكيفيات املنصوص عليها في املادة  -

 ؛12.01من القانون رقم 

من القانون  92و 93تحويل مكان اللواقح واألمشاج واألنسجة التناسلية في غير الحاالت املنصوص عليها في املادتين  -

 ؛12.01رقم 

من القانون رقم  21القيام باستيراد األمشاج أو األنسجة التناسلية دون مراعاة األحكام املنصوص عليها في املادة  -

12.01. 

                                                           

د بمصطلح "اإلدارة املختصة" هي املصالح املركزية لوزارة الصحة في شخص القسم أو املصلحة املكلفة بتتبع عمليات املساعدة لعل املقصو  -1087

 الطبية على اإلنجاب.

 املشيج في مفهوم هذا القانون هو كل خلية تناسلية بشرية، فهو الحيوان املنوي لدى الرجل والبويضة عند املراة. -1088

 .  12رياش ي، مرجع سابق، ص: عبد الكافي و  -1089
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 44.14من القانون رقم  49الجنح املنصوص عليها في املادة  -9

 قيام بالعديد من اإلجراءاتألزم املشرع املغربي املمارس املعتمد قبل مباشرة أعمال املساعدة الطبية على اإلنجاب، بال

اإلدارية والطبية املسبقة، ومن ذلك تلقي طلب الحصول على املساعدة من الزوجين، والتحقق من هويتهما، وتوفرهما على 

الشروط الالزمة لذلك، وإحاطتهما علما بجميع املعلومات والظروف الطبية والعلمية املحيطة بهذه التقنية وتلقي موافقتهما على 

والحصول على اإلشهاد الكتابي الذي يشهدان فينه أنهما أخذا علما بكافة هذه املعلومات والظروف، وعلى تعهدهما الخطي ذلك، 

بإبالغ املسؤول عن وحدة أو مركز املساعدة على اإلنجاب بوفاة أحدهما، أو عن أي تغيير قانوني قد يعتري هويتهما أو عالقاتهما 

 .1090قا بالوثائق اإلدارية املثبتة لذلكالزوجية أو مكان إقامتهما، مرف

 01.111بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنة وبغرامة من  12.01من القانون رقم  12و من ثم عاقب املشرع املغربي في املادة 

 01دة ادرهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ممارس معتمد أخل بأحد التزاماته املذكورة أعاله واملنصوص عليها في امل 21.111إلى 

 من نفس القانون.

كما عاقب بنفس العقوبات الواردة في هذه املمارسة املعتمد الذي لم يدون أعمال املساعدة الطبية على اإلنجاب في 

، ونفس الش يء بالنسبة للمسؤول على مركز أو وحدة املساعدة الطبية على اإلنجاب الذي يخل 1091السجل املعد لهذا الغرض

 .1093أو بمسك السجالت املعدة لهذا الغرض 1092ائق الالزمة إلجراء هذه التقنيةبالتزاماته في حفظ الوث

و علي هذا األساس فقد أحسنا املشرع املغربي بإخراج هذا القانون املهم إلى الوجود، لضبط املمارسات املرتبطة باملساعدة 

 ر من دون وازع من قانون.الطبية على اإلنجاب، في الوقت الذي تباشر فيه هذه التقنية في بالدنا بشكل مستم

 

 

 :خاتمة

( جاء بمجموعة من املقتضيات الزجرية الصارمة، 01.23نخلص في األخير إلى أن املشرع املغربي ومن خالل )القانون رقم 

لكنه وفي الوقت نفسه أغفل أخرى منها أنه لم يقم بالتنصيص على عقوبة التستر أو عدم التبليغ عن جريمة االتجار باألعضاء 

بشرية، بخالف نظيره الجزائري الذي خصص لها عقوبة الحبس والغرامة، كما لم يفصل بين العقوبات الخاصة باألنسجة ال

والخاصة باألعضاء، إضافة إلى أننا لم نجد ضمن هاته العقوبات ما يتعلق بمصير املؤسسة االستشفائية الخاصة واملسؤولة عن 

من  91ير مرخص لها للقيام بذلك، في حين رتب املشرع التونس ي لها في الفصل ارتكاب مخالفة زرع عضو بشري داخلها وهي غ

القانون املتعلق بأخذ األعضاء البشرية وزرعها خطية تتراوح بين ألفي دينار وخمسة آالف دينار إضافة لغلق املؤسسة االستشفائية 

 الخاصة ملدة تتراوح بين شهر وستة أشهر.

لى األطباء املسؤولين عن عملية أخذ العضو البشري اطالع أو إعالم املتبرع بكافة األخطار وإذا كان املشرع املغربي فرض ع

التي يمكن أن تترتب عن األخذ من الناحيتين الجسدية والنفسية، وحتى االنعكاسات املحتملة على الحياة الشخصية واألسرية 

                                                           

 .12.01من القانون رقم  01راجع نص املادة  -1090

على املمارس املعتمد أن يدون جميع املعلومات املتعلقة بعملية اإلخصاب في سجل خاص مرقم ومؤشر  12.01من القانون رقم  03ألزمت املادة  -1091

 مثل اإلدارة املختصة.عليه من قبل رئيس املحكمة االبتدائية املختصة ترابية وكذا م

، أوضح وزير الصحة في معرض رده عن مناقشات السادة النواب 12.01من القانون رقم  01يتعلق األمر بالوثائق املنصوص عليها في املادة  -1092

والتقنية التي قد  من القانون، أن مسؤولية مدير املركز في هذه الحالة هي مسؤولية إدارية وال يسأل عن األخطاء الطبية 02بخصوص املادة 

 يرتكبها املمارسون. فهم وحدهم يتحملون مسؤولية ذلك.

 .12.01من القانون رقم  92و 03يتعلق األمر بالسجل املشار إليهما على التوالي في املادتين  -1093
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تض ى  املهم، كما لم يوضح مسؤولية األطراف في هاته الحالة، واملهنية للمتبرع، فإنه لم يخصص عقوبات جراء اإلخالل بهذا املق

 خاصة الطبيب العتبار أن هذا اإلخفاء هو خطأ طبي موجب للمسؤولية.

وما يالحظ على هاته العقوبات أنها تمتاز بالصرامة والشدة لزجر كل من فكر في التالعب بالذات البشرية، بحيث تصل 

درهم، وقد يحكم بالعقوبة الحبسية والغرامة معا، كما قد يحكم  711.111والغرامة إلى عقوبة السجن فيها إلى عشرين سنة، 

على املخالف ألحكام الظهير إما بالسجن أو بالغرامة، وتضاعف العقوبة إلى الحد األقص ى في حالة العود، كما أن املشرع كان على 

لتنازل على عضو من أعضائه الهامة التي تؤثر على حياته، وعي بخطورة عمليات التبرع بحيث منع الشخص السليم املعافى من ا

 كما ال يجوز التصرف في عضو ليس له بديل كالقلب.

خلصنا أيضا إلي أن املغرب يحتل املراتب األخيرة في التبرع، ما يؤكد عزوف املواطنين، و ربما ذلك راجع إلي غياب الوازع الديني 

و ربما كثرة املصاريف التي تسبق العملية من جهة أخري، و هذا ما يمكن توضيحه من  من جهة، و عدم معرفة األفراد بأهميتها،

 خالل اإلحصائيات التالية:

 

 
 

 

 املراجع واملصادر    
  سميرة أقرورو:"املسؤولية الجنائية لألطباء في ظل التطور العلمي الحديث"، دراسة مقارنة، نشر وتوزيع صوماديل، الدار

 .9107ولى، السنة: البيضاء، الطبعة األ 

  ،عبد الكافي ورياش ي:"املسؤولية القانونية لألطباء بين الفقه والقانون والقضاء"، مكتبة الرشاد سطات للنشر والتوزيع

 .9102مطبعة املعارف الجديدة، الطبعة األولى، السنة: 

 كر الجامعي، مصر، السنة: بوش ي يوسف: "الحق في سالمة الجسم وأثر التطور الطبي على حمايته جنائيا"، دار الف

9101. 

 :0221زياد أحمد سالمة:" أطفال األنابيب بين العلم والشريعة"، الطبعة األولى، دار البيارق، بيروت، السنة. 

  :0232عبد الرحمن بن خلدون: "املقدمة"، دار ومكتبة الهالل، بيروت، السنة. 
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 دون ذكر العدد.0231"، املجلة العربية، جدة محمد علي البار:" طفل األنبوب والتلقيح الصناعي و محاذره ، 

  إدريس عبد الجواد عبد هللا: "األحكام الجنائية املتعلقة بعمليات نقل وزرع األعضاء البشرية بين األحياء"، دار الجامعة

 ، دون ذكر الطبعة. 9112الجديدة، السنة: 

  املتعلق باملساعدة   47.14نفيد القانون رقمبت  2019) مارس 1440 (11رجب 4 صادر في 1.19.50ظهير الشريف رقم

 الطبية علي اإلنجاب.

  املتعلق بالتبرع باألعضاء البشرية  01. 23بتنفيذ القانون رقم  1999غشت  97الصادر في   913. 22.  0ظهير شريف رقم

 . 0223شتنبر  01بتاريخ  1291وأخذها وزرعها الجريدة الرسمية عدد 

 NEFUSSY-LEROY Nathalie: « Organes humains (prélèvements, dons, transplantations), éditions ESKA, vol 

1, Paris, 1999. 

Etude comparative de l’encadrement juridique international, Agence de la biomédecine, octobre 2008, Paris. 
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 عقد حمل األسهم ومتويل رشكات املساهمة

The carrying of shares and the financing Of stock companies 
: مريم رشيد الباحثة 

 تخصص قانون االعمال باحثة في سلك الدكتوراه

 جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء -عين الشق-كلية الحقوق 

 ملخص املقال 

ة ي إطار ما يعرف بالهندسة املاليعقد حمل األسهم هو عقد حديث النشأة غير مسمى ظهر في منتصف ثمانينيات القرن املاض ي ف

القانونية لالستجابة لحاجيات شركات املساهمة خاصة املرتبطة باإلدارة والتمويل وسنخص هذا املقال في االستخدام التمويلي 

  لعقد حمل األسهم.

 أهميته الكبيرة، تنطلقهذا العقد لم يسبق وأن كان موضوع أي دراسة اكاديمية معمقة باللغة العربية في العالم العربي رغم 

فكرة العقد من إنشاء عالقة ثالثية بين مقرر وحامل )غالبا مؤسسة بنكية( ومستفيد وبمقتض ى العقد يتم نقل ملكية سندات 

)أسهم غالبا( هي محل عقد الحمل الى الحامل بأمر من املقرر ملدة محددة في العقد وبثمن متفق عليه مسبقا في العقد املنش ئ 

لى أن يقوم الحامل بإعادة نقل ملكية هذه السندات عند حلول األجل املتفق عليه الى املقرر أو شخص آخر يحدده لاللتزام ع

هو. وتتعدد استعماالت هذا العقد بحسب غرض األطراف منه ونيتهم من وراء ابرامه اال أن استخدامه من قبل املؤسسات 

االستعمال األكثر شيوعا، خاصة وأن عقد الحمل صمم من حيث األصل البنكية في تمويل شركات املساهمة املغلقة يبقى هو 

لخدمة القطاع البنكي كآلية ملنح القروض أكثر ضمانا وأقل وقتا وتكلفة حيث أنها تهدف الى تخطي مسطرة تحقيق الرهن باعتبار 

 املقرر من الحصول على التمويل-ةالبنك "الحامل" مالكا فعليا للش يء موضوع الضمان "محل عقد الحمل" وتمكين شركة املساهم

 الالزم وتقديم أسهمها كضمان أو من بلوغ العتبة الالزم لولوج البورصة.

 

Abstract 

The carrying of shares is the agreement by which, the bearer acquires the shares at the request of the principal, it 

being expressly agreed, that after a certain period of time, theses shares will be retroceded to a designated 

beneficiary who can be either a third party or the principal himself and for a price agreed in advance. 

The carrying agreement allows, on one hand, to discharge the principal of the ownership of the shares for a 

determined period by transferring them to the bearer, and on the other hand, to assure the principal a certain 

control on the shares during the duration of the carrying, as well as their appropriation at the end of this period. 
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 تقديم 

جميع االقتصادات املعاصرة إذ يمد املشاريع االقتصادية بمختلف أحجامها بالتمويل  يعتبر القطاع البنكي الشريان الحيوي في

الالزم الستمرارية النشاط االقتصادي وتحقيق نموه املستدام، لذلك كان ال بد من ضمان كفاءة الخدمات التمويلية التي تقدمها 

سات خاصة عندما يتعلق األمر بتمويل شركات املساهمة، ما اقتض ى معه السعي إليجاد وسائل بديلة تساعد األبناك هذه املؤس

على تأدية مهمتها وتقلص املخاطر التي تواجهها أثناء قيامها بذلك، وهو ما دفع الخبراء املاليين والقانونيين في إطار ما يعرف 

ليات بديلة تدعم املجال البنكي، واحد من أهمها هو ما يمكن أن نصطلح عليه "عقد حمل بالهندسة القانونية املالية إليجاد آ

 األسهم"، مستندين في ذلك الى واحدة من أهم قواعد القانون املدني وهي حرية األطراف في التعاقد.

واجه من املشاكل التي يمكن أن تفي هذا السياق ظهر عقد "حمل األسهم" في آواخر ثمانينيات القرن املاض ي بفرنسا، كحل للعديد 

شركات املساهمة من بينها إشكالية التمويل وصعوبة منح الضمانات للمؤسسة البنكية املمولة، وقد شكلت املرونة الفائقة لهذا 

 العقد وقابليته للتشكيل أهم نقاط قوته.

املقرر واآلخر الحامل )غالبا ما يكون  ويمكن أن نعرف عقد حمل األسهم على أنه عالقة تعاقدية تربط شخصين أحدهما يسمى

مؤسسة ائتمان( بموجب هذه العالقة يتنازل املقرر عن ملكية أسهم ملصلحة الحامل ملدة معينة وبمقابل سعر محددين في العقد 

 املنش ئ لاللتزام.

ة اديمية باللغة العربيأما بخصوص أهمية دراسة عقد حمل األسهم فتتجلى في عدم سبقية تناول هذا املوضوع في أي دراسة أك

 على الرغم من أهميته البالغة ووجوده فعال واستخدامه من قبل املمارسين في مجال األعمال وذلك ألسباب يطول شرحها.

استنادا على ما سبق نتساءل عن ماهية هذا العقد وطبيعته القانونية وكيفية عمله؟ وماهي العناصر األساسية في تكوين هذا 

من تكييفه على أنه عقد حمل؟ ثم ما الخدمات التي يمكن لعقد الحمل أن يقدمها لشركة املساهمة املراد  العقد التي تمكن

 تمويلها ومؤسسة االئتمان املمولة؟

 ملعالجة هذا اإلشكال سنعتمد التقسيم التالي:

 املطلب األول: ماهية عقد الحمل

 اية التمويل املطلب الثاني: املطلب الثاني: تطبيقات عقد حمل األسهم بغ

 

 املطلب األول: ماهية عقد حمل األسهم

قبل الشروع في الحديث عن الخدمات التي يمكن أن يقدمها عقد الحمل في القطاع البنكي أو بصيغة أخرى استعماالته في املجال 

يعاب حتى يتيسر لنا استالبنكي، ال بد لنا أن نتعرف أوال على ماهية هذا العقد لنتمكن من رسم صورة واضحة له ولكيفية عمله 

طريقة توظيفه في مجال التمويل البنكي، لذا سنحاول التطرق باقتضاب لتعريفه، أطرافه، محله ثم العناصر األساسية املكونة 

 له.

 الفقرة األولى: التعريف
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تم ابتكاره في  1095هو عقد حديث النشأة  "la convention du portage d'actions" 1094عقد حمل األسهم أو اتفاق حمل األسهم

" في مجال األعمال، وهو اتفاق معقد يربط باألساس بين شخصين أساسيين  الهندسة القانونية املاليةنطاق  ما يصطلح عليه ب"

" وهو الذي ينعقد االتفاق لحسابه وبأمر منه، ونظرا لعدم سبقية "le donneur d'ordreلقيام كل عملية حمل، أولهما يسمى

أي دراسة قانونية بالعربية، فيمكن أن نعتمد الترجمة الحرفية للمصطلح باللغة العربية فنسميه اآلمر، كما تناول هذا العقد في 

وترجمته  "le porteur"يمكن أن نسميه املقرر بالنظر الى دوره التقريري في اتفاق الحمل، أما الطرف الثاني في عقد الحمل فهو 

 املصطلح الذي سنعتمده في دراستنا لعقد الحمل في املجال البنكي. الحرفية باللغة العربية هي الحامل وهو نفس

على أن يكتسب صفة  بطلب من آخر يسمى املقرر  يوافق شخص يسمى الحاملعرفه الفقه الفرنس ي على أنه اتفاق بموجبه 

ن سهم بمرور أجل معيمساهم في شركة عبر االكتتاب في أسهمها وذلك بعد االتفاق صراحة على أنه سيعيد نقل ملكية هذه األ 

 .1096لحساب شخص وبثمن محددين من األصل

يكتسب الحامل )الذي يكون على العموم مؤسسة ائتمان( أسهما لحساب شريك  بكونه اتفاق بمقتضاه ه تيار فقهي آخر وعرف 

 .1097سبقامساهم أو الغير الذي يسمى املقرر والذي يتعهد بإعادة شراء هذه األسهم عند انتهاء أجل وبثمن محددين م

الحامل الذي سيحمل األسهم محل العقد عادة ما يكون مؤسسة مالية متخصصة )بنك(، وذلك  يضيف رأي فقهي آخر على أن

حل م األسهمبهدف تأدية خدمة مالية للعميل )املقرر( ولالستفادة أيضا من الضمان الذي سيمنح لها بحصولها على ملكية 

 .1098العقد

قرارا عرفت فيه املحكمة اتفاق  2005فبراير  22تجارية بمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ في نفس السياق أصدرت الغرفة ال

 :حمل األسهم عل أنه

"هو االتفاق الذي بموجبه يسلم املقرر أسهما للحامل شريطة أن يتعهد هذا األخير بإعادة بيعها، بعد مض ي مدة محددة ووفقا 

، الى طرف ثالث يعينه املقرر في عقد الحمل والذي قد يكون هو املقرر لشروط معينة منصوص على كليهما في العقد املنش ئ

نفسه. ومن حيث املبدأ، مالم ُيَنص على خالف ذلك، فإن الحامل ال يهدف الى االحتفاظ باألرباح التي تحققها األسهم كما ال 

ي و ال يعتبر مجرد حامل بل هو مساهم فعليهدف الى ممارسة حق التصويت املترتب عن امللكية املؤقتة لهذه األسهم، ومع ذلك فه

 .1099ال يمكنه الهروب من أي مشاركة في تحمل الخسائر من خالل اشتراطه وعودا متبادلة بالبيع والشراء بسعر ثابت مضمون"

                                                           

تسمية له في القوانين أو الترجمة الحرفية السمه باللغة الفرنسية، وذلك راجع لعدم وجود أي  تعمدنا أن نسمي العقد باالعتماد على 1094

 الدراسات الفقهية في العالم العربي لعدم سبقية تناولها للموضوع.

دمه أو ققد يستغرب البعض وصف العقد بالحديث مع أن أول ظهور له كان في ثمانينيات القرن املاض ي اال أن املعيار في القول بحداثة عقد  1095

 البيع مقابل ثمن الذي يرجع ظهوره الى صك النقود منذ أالف السنين.يكون بالنظر الى أعمار العقود ومقارنته بها ك

1096 D.SCHMIDT : Les opérations de portage de titres de société, in Les opérations fiduciaires, Colloque de Luxembourg des 20 et 21 

septembre 1984. Ed. Feduci.  L.G.D.J. 1985 préf. B. OPPETIT, p. 30.  

1097 J-P. BERTREL et M. JEANTIN : Le portage d'actions, R.J.D.A. 1991 p. 683. V. aussi   : J-P. BERTREL et M .JEANTIN   : Acquisition et 

fusion des sociétés commerciales, Ed. Litec n° 619. 

1098 F  .- X. Lucas, conventions de portage, J-CI. Banque-Crédit-Bourse, 1999, fasc. 2128, n°10, p. 3. 

1099 Chambre commerciale, 22 février 2005, n° de pourvoi : 03-16336, Légifrance. 
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 من خالل هذه التعاريف يظهر عقد حمل األسهم على أنه عملية تضم عدة مراحل موزعة زمنيا بالترتيب التالي:

ولى، ينعقد اتفاق بين املقرر والحامل املستقبلي لتنظيم العالقة التي ستقوم بينهما خالل املدة التي ستستغرقها عملية في مرحلة أ

الحمل وكذا الشروط املتعلقة بانقضاء هذا العقد )مدة العقد وسعر التخلي( على اعتبار أنهما الطرفان األساسيان في هذه 

 العالقة التعاقدية. 

ة مكملة للمرحلة األولى، يصبح الحامل مساهما في الشركة املستهدفة وذلك عبر اكتتابه في األسهم محل عقد وفي مرحلة ثاني

 .(l'entrée de l’opération)الحمل وتسمى هذه املرحلة بداية العملية أو مدخل العملية 

ملكية األسهم املحمولة الى حين حلول األجل وطيلة املرحلة الثالثة )عمر العقد( يمارس الحامل جميع الصالحيات التي تخولها له 

 املحدد النتهاء عملية الحمل.

أما املرحلة الرابعة واألخيرة )مرحلة انقضاء العقد( فتتجلى في حلول األجل املحدد في العقد وتخلي الحامل عن ملكية األسهم 

 .1100لفائدة شخص وبسعر محددين مسبقا في العقد

الصادرة عن كل من الفقه والقضاء الفرنسيين بأن ال نية للحامل في اكتساب ملكية األسهم لقد أجمعت كل التعاريف السابقة 

بصفة نهائية، وإنما يقع على عاتقه فقط حملها ملدة معينة محددة في اتفاق حمل األسهم، وهو ما يترتب عنه النقل املؤقت مللكية 

اللتزام، واألمر نفسه بالنسبة للمقرر الذي بدوره ال يملك نية هذه األسهم لفترة محدودة زمنيا بمقتض ى العقد املنش ئ لهذا ا

التخلي بشكل نهائي عن ملكية األسهم محل العقد للحامل، فهو يطمح بمجرد حلول األجل املتفق عليه على استعادتها أو تحويلها 

 م اتفاق الحمل أو بشكل الحق له. لشخص آخر يحدده هو عند إبرا

 د الحملالفقرة الثانية: أطراف عق

 بشكلها 
ً
يختلف عدد املتدخلين في عملية حمل األسهم من عملية ألخرى بحسب طبيعة هذه العملية والغاية املتوخاة منها، بداية

، 1101الكالسيكي الذي يتجلى في عالقة تربط بين طرفين أحدهما مقرر واآلخر حامل كما في التصور البسيط لعقد حمل األسهم

                                                           

" la convention de portage est celle pas laquelle un "donneur d'ordre" remet des titres de société à un "porteur", sous la condition que 

ce dernier s'engage à les revendre à une époque et dans des conditions prévues au contrat à un tiers désigné dans la convention, 

lequel peut être le donneur d'ordre lui-même. En principe, sauf stipulations contraires, le porteur n'a alors pas vocation à conserver les 

dividendes, ni à exercer les droits de vote attachés aux actions temporairement cédées. A défaut, il n'est plus un simple porteur, mais 

un véritable actionnaire, qui ne peut échapper à toute contribution aux pertes par la stipulation de promesses de vente et de rachat à 

prix fixe garanti". 

1100 P. SOUMRANI, le portage d'actions, LGDJ 1996 p. 3. 

 

في عقد الحمل أنه "يكون الحامل عادة مؤسسة مالية متخصصة )مصرف( التي ستحمل األسهم، و ذلك بهدف تأدية خدمة مالية للعميل 1101 

  ."عد الحصول على ملكية األسهم)املقرر( و لالستفادة أيضا من الضمان املمنوح لها، ب

F  .- X. Lucas, conventions de portage, op. cit. n°10 9p.3. 
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يا للسندات محل العقد و يكون نفسه هو املستفيد من عملية الحمل، مرورا بعالقة ثالثية تضم حيث يكون املقرر مالكا أصل

أو عندما يكون  شخص آخر غير  1102ثالث متدخلين، ويتحقق ذلك عندما يكون املستفيد من عقد الحمل شخصا آخر غير املقرر 

مستفيد و حامل أو أمام مقرر هو نفسه -ي و مقرر املقرر هو املالك األصلي لألسهم محل عقد الحمل، فنكون أمام مالك أصل

املالك األصلي و حامل و مستفيد، وقد يصل عدد املتدخلين في عملية الحمل الى أربع أطراف عندما نكون أمام حالة يكون فيها 

عية مام عالقة ربااملقرر ليس هو املالك األصلي لألسهم محل العقد و ال هو املستفيد النهائي من عملية حمل األسهم، فنكون أ

 أطرافها مالك أصلي للسندات محل العقد و مقرر و حامل و مستفيد.

مع ذلك فإن استخدامات عقد الحمل بغاية التمويل ال تخرج غالبا عن الشكل البسيط التفاقات الحمل واملتجلي في عالقة 

 ذي يرغب في الحصول على التمويل.ثنائية بين حامل هو املؤسسة البنكية ومقرر هو الشخص املعنوي أو الطبيعي ال

 

 الفقرة الثالثة: محل عقد الحمل 

اجتمع معظم الفقهاء الفرنسيين من خالل تعريفاتهم لعقد الحمل على أن هذا األخير ال يقع اال على أسهم أصدرتها شركة 

مل ينحصر فقط في هذا النوع مساهمة مغلقة ال تدعو الجمهور الى االكتتاب في أسهمها، فهل نفهم مما سبق أن محل عقد الح

من القيم املنقولة؟ وإذا كان الجواب عن هذا السؤال باإليجاب، فما املانع من أن يقع عقد الحمل على باقي أنواع السندات غير 

 األسهم أو أن يستهدف شركات أخرى غير شركات املساهمة املغلقة؟ 

 

 أ_ من حيث الشركة املستهدفة بعقد الحمل

في دراسته لعقد حمل األسهم على أن معظم عقود الحمل يكون محلها على األغلب أسهما في شركات  HIMDTSC1103يقول الفقيه 

مساهمة غير مدرجة في البورصة )ال تدعو الجمهور لالكتتاب( ويقول على أنه يكفي للتأكد من ذلك مراجعة أهم أنواع العقود 

. وذلك النتفاء 1104ارات القضائية الصادرة في موضوع عقد الحملوالدراسات الفقهية وأطروحات الدكتوراه واألحكام والقر 

                                                           

لعقد حمل األسهم : "عقد )غير منظم في القانون( بموجبه يقوم شخص يسمى "مقرر" أو "البائع" بنقل   Cornu كما في تعريف العميد كورني 1102

شتري" الذي يقبله، ويلتزم هذا األخير خطيا بإعادة بيع هذه الصكوك نفسها بتاريخ و ثمن ملكية األسهم لشخص آخر مسمى "الحامل" أو "امل

 ."محددين مسبقا لشخص محدد، يمكن أن يكون املقرر نفسه، أو شخص ثالث مستفيد

Cornu G., Vocabulaire juridique 9Ass .H .Capitant 9P .U .F., 6ème èd .Mise a jour "Quadrige 9 "2004.     

 

1103 D. SCHMIDT : "Les opérations de portage de titres de sociétés." In Les opérations fiduciaires, op. cit. p. 37, et l'exemple cité p. 32. 

1104 Paris, 9 juin 1983, trib grande inst Lille 28 oct. 1986. Rev. Sociétés, 1987 p.600. 

Paris, 20 Novembre 1987, trib com. Nantes 1 er juillet 1988. Rev. Juri. Com. 1990, p. 207. 
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الجدوى من وقوعه على أسهم مدرجة في البورصة بسبب الطابع السري الذي يتسم به عقد حمل األسهم والذي يتعارض مع 

 التي يتأسس عليها إدراج األسهم في البورصة. 1105فكرة العرض العمومي

يكون محل عقد الحمل أسهما مدرجة في البورصة إذا تعلق األمر بحمل أسهم بغاية  مع ذلك فال نرى نظريا ما يمنع من أن

التمويل اال أن إشكاال آخر قد يثار في هذه الحالة هو أن اإلدراج في البورصة سيدحض أي احتمالية لألداء مستحقات الحامل 

، أمر آخر يؤكد استبعاد هذه الفرضية هو 1106زعموفقا لثمن أخر مخالفٍّ ألحد آخر أسعار السهم في اليوم السابق للتداول امل

وجود بدائل في القانون املغربي لعقد الحمل بغاية التمويل الذي محله أسهم مسعرة في بورصة القيم هو عقد إقراض السندات 

 .91.10وعقد االستحفاظ الذي نظمه املشرع بمقتض ى القانون  17.09املنظم بالقانون 

 ولة محل العقدمن حيث طبيعة القيم املنق-ب

يظهر محل عقد الحمل في عمومه منحصرا فقط في األسهم الكالسيكية التي تصدرها شركات املساهمة التي ال تدعو الجمهور الى 

االكتتاب في أسهمها، وهو ما ال يعكس حقيقة األمر في ظل وجود قيم منقولة أخرى من املحتمل أن تمنح مالكها صفة مساهم 

املترتبة عن هذه الصفة تماما كما ملكية األسهم ونقصد بذلك كال من سندات القروض القابلة للتحويل وتخوله كل الصالحيات 

 الى أسهم وسندات االستثمار.

إن سندات القرض القابلة للتحويل ألسهم أو سندات القرض املركبة قد تكون محال جيدا لعقد الحمل، فعلى الرغم من كونها 

تها اال أنها تمتاز عن هذه األخيرة بكونها تمنح حاملها إمكانية تحويلها من سندات الى أسهم سندات قرض عادية من حيث طبيع

وبالتالي تحويل العالقة التي تربط حاملها بالشركة من عالقة مديونية الى عالقة مشاركة ومساهمة وما يترتب عن ذلك من 

 صالحيات تخولها اكتساب صفة مساهم.

بعد الحصول على ترخيص الجمعية العامة غير العادية للمساهمين أن تصدر نوعين من سندات  إذ أنه يمكن لشركة املساهمة

القرض القابلة للتحويل، وهما السندات القابلة للتحويل في وقت محدد والتي يكون فيها للمكتتب ممارسة حق التحويل خالل 

عادية، والسندات القابلة للتحويل في أي وقت  أجل معين يفقد بعد خروجه الحق في ذلك وتتحول سنداته الى سندات قرض

وهي التي تخول مالكها حقا مستمرا في طلب التحويل وتمكن مالكها من اختيار الوقت الذي يناسبه للقيام بذلك تماشيا مع 

املتعلق  02.27ن من القانو  290الوضع املالي للشركة املصدرة للسند، شريطة أن ال يتجاوز حدود اآلجال املنصوص عليها في املادة 

                                                           

: "يراد بالعرض العمومي اإلجراء الذي يمكن شخصا طبيعيا أو معنويا، يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير حسب 91-12من القانون  9املادة 1105 

زم شراء أو مبادلة أو بيع كل أو بعض السندات التي تتيح املشاركة في رأس أدناه ويسمى "املبادر"، من إطالع الجمهور على أنه يلت 01مدلول املادة 

 املال أو تخول حقوق التصويت بالنسبة الى شركة تكون سنداتها مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم." 

1106  Selon M. M. de Tchaguine-Séguret et François-Marsal : "le portage concerne généralement dans la pratique, les sociétés 

anonymes non côtés, puisqu'en effet, la cotation en bourse enlève toute possibilité au porteur de se faire payer à un autre prix que celui 

d'un des derniers cours de la veille de la transaction." 

D. de TCHAGUINE-SÉGURET et H. FRANÇOIS-MARSAL, "portage, la clarification nécessaire", Rev. Gazette du Palais, 23 Mai 1989, p. 

244. 
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، فبمجرد تقديم طلبٍّ بتحويل السندات الى أسهمٍّ مرفقٍّ ببيان االكتتاب وعند االقتضاء باألداءات املترتبة 1107بشركات املساهمة

عن اكتتاب األسهم نقدا يتم بشكل نهائي الزيادة في رأسمال الشركة املصدرة للسندات ويكتسب الحامل صفة مساهم بقوة 

 القانون.

االستثمار ال تقل أهمية عن األسهم وسندات القرض في موضوع حمل األسهم طاملا أنها قابلة للتفويت في حالتين  إن شهادات

اثنتين: في حالة تفويت برفقة شهادة االستثمار أوفي حالة التفويت لحامل شهادة االستثمار، ويؤدي التفويت في الحالتين وبقوة 

 .1108ل شهادة االستثمار وشهادة حق التصويتالقانون الى إعادة تكوين السهم لدى حام

استنادا ملا سبق يمكننا القول بأن حمل شهادات االستثمار يوازي حمل األسهم أهمية طاملا أن اتحاد الشهادتين في يد الحامل 

إجراء  هيعيد تكوين السهم وإن كانت ممارسة حق التصويت فيه مرتبطة بالقيام بالتصريح اال أن هذا األجراء ال يتعدى كون

 شكليا ال يحد من قوة السهم.

 

 الفقرة الرابعة: عناصر عقد حمل األسهم

البد لقيام عقد الحمل من اجتماع مجموعة من العناصر األساسية في تكوين هذا العقد والتي يترتب عن انتفاء أحدها انتفاء 

 عقد الحمل من أساسه

  حمل األسهم يقع لحساب املقرر وبطلب منه -أ

شخص في أسهم شركة بصفة مؤقتة غير كاف لتكييف هذا االكتتاب على أنه عملية حمل أسهم وبالتالي القول بوجود ان اكتتاب 

 عقد حمل، بل ينبغي أن يتم ذلك بطلب من املقرر ولحسابه وبهدف تقديم خدمة له.

 فهو غير مهتم بشكل مباشر  بناء على ذلك فإن نية الحامل في عقد الحمل ال تنصب على أن يصبح شريكا مساهما في الشركة

باالستحواذ على حصة من أسهم الشركة املستهدفة باتفاق الحمل وال تعنيه املشاركة في تحمل الربح والخسارة املرتبطة بالنشاط 

 التجاري للشركة، فكل ما ينتظره الحامل من وراء هذا االتفاق هو أن يتم تعويضه من قبل املقرر عن الخدمة املقدمة والتكاليف

 والخسائر التي قد تلحقه نتيجة لوضعه كمساهم في الشركة.

إذن فالحامل ال يدخل الشركة وال يصبح شريكا فيها اال لحساب املقرر وبطلب منه، الش يء الذي يجعل كل أرباح األسهم التي 

انونا ملقرر ومع ذلك فال يمكننا قيملكها خالل فترة الحمل تعود لحساب املقرر ال الحامل إضافة الى الخسائر التي ال يتحملها اال ا

، هذا ما أكده قرار صادر عن الغرفة التجارية بمحكمة 1109اال اعتباره مساهما فعليا ألسباب كثيرة المجال لشرحها في هذا البحث

 والذي جاء فيه ما يلي:  9112يناير  92النقض الفرنسية بتاريخ 

                                                           

" عند إي إصدار لسندات قرض قابلة للتحويل الى أسهم في أي وقت كان، يمكن التقدم على أنه  02.27من القانون  290تنص املادة  1107

يه أال تكون بدايته الحقة لتاريخ أول استحقاق للتسديد وال للذكرى الخامسة لبداية بطلب تحويل هذه السندات داخل أجل يشترط ف

 اإلصدار، وأن ينتهي بمرور ثالثة أشهر على تاريخ استحقاق أداء سند القرض...".

 .02.27من القانون  931املادة  1108

1109 D. SCHMIDT, art. préc. p. 40. 
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للشركة أو ملمثلها بدون وجود أي شرط يؤخر نقل امللكية، وإذا لم يفقد  "إذا قام مساهم في نفس يوم تملكه ألسهم بإعادة بيعها

فعليا لها، فإن هذه العملية ال تؤسس  املالك األصلي لألسهم ملكيته لألسهم املباعة وإذا لم يصبح من عادت إليه األسهم مالكا

 .1110"  (prêt rémunéré)لعقد حمل إذ هي في الحقيقة ليست اال قرضا

 قد الحمل هو تقديم الحامل خدمة للمقرر الهدف من ع-ب

لقد اعتبر الفقهاء في فرنسا قيام الحامل بتقديم خدمة للمقرر عنصرا أساسيا في عقد الحمل، وقاموا باعتماده كمعيار يستند 

ود عقعليه الفقه والقضاء للقول بانتفاء أو وجود عقد الحمل كما استندوا عليه أيضا في تمييز عقد الحمل عن غيره من ال

 واألنظمة املشابهة له.

إن الهدف األساس ي من وراء إبرام عقد الحمل هو هذه الخدمة التي يقدمها الحامل للمقرر ما يعني أن تقديم هذه الخدمة يمثل 

حتى أن بعض الفقه اعتبر أن ، 1112وهو ما وافقه فيه أغلب الفقهاء الفرنسيين Schmidt  1111محور عملية الحمل بحسب الفقيه

 .1113ملقدمة الى املقرر من طرف الحامل ليست أحد العناصر األساسية املكونة لعقد الحمل إنها هي عقد الحمل نفسهالخدمة ا

أن ب 0231أكتوبر  93نفس النهج سار عليه االجتهاد القضائي عندما أقرت محكمة ليل الفرنسية في الحكم الصادر عنها بتاريخ 

يز عقد الحمل، ونورد هنا ترجمة تقريبية ملقتطف من نص الحكم: "إن السمة الخدمة التي يقدمها الحامل للمقرر هي ما يم

 .1114"…املميزة لعقد الحمل تكمن في الخدمة التي يقدمها الحامل للمقرر 

 ج_ملكية الحامل لألسهم في عقد الحمل هي ملكية مؤقتة

تنتهي عملية الحمل بمجرد حلول هذا األجل إن الطابع املؤقت الذي يتسم به عقد الحمل يقتض ي بالضرورة تحديد أجل إلنهائه ل

عبر تخلي الحامل عن ملكية األسهم محل عقد الحمل ملصلحة املقرر أو شخص آخر يعينه لهذه الغاية، ويتم تحديد تاريخ التخلي 

اف املرجوة هدبالتناسب مع املدة التي ُيقدر أن تستغرقها عملية الحمل والتي يفترض فيها أن تتمكن هذه األخيرة من تحقيق األ 

 منها. 

كما أن تحديد تاريخٍّ لنهاية عملية الحمل هو أمر بالغ في األهمية من حيث إجباره لطرفي العقد على احترام األجل املحدد وذلك 

أو حتى رفض فكها، إضافة  1115من خالل القوة اإللزامية للعقد التي تمنع كال الطرفين من فك الرابطة التعاقدية بإرادة منفردة

                                                           

1110 "Si le jour même de leur acquisition un actionnaire revend, les actions d'une société, à celle-ci ou à son représentant, sans 

qu'aucune stipulation ne vienne retarder le transfert, si le donneur d'ordre ne perd pas la propriété des actions cédées et si le 

cessionnaire n'en devient pas propriétaire, cette opération constitue non une convention de portage, mais une opération de prêt 

rémunéré". (Com. - 23 janvier 2007, BICC n°700 du 15 avril 2009). 

1111 D. SCHMIDT, op. cit. p. 31. 

1112 VOIR M. COZIAN et A. VIANDER : Droit des sociétés, 3 éme édition. Litec 1990, n° 1837 ; 

G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité élémentaire de droit commercial, T. II 12 ème édition LGDJ 1990, n°2476. 

1113 D. SCHMIDT, op. cit. p. 31. 

1114 "Le trait distinctif de la convention de portage réside dans le service rendu par le porteur au donneur d'ordre…" 

Trib. gr. inst. Lille, 28 oct, 1986, précité. 

1115 B. STRACK "Droit civil : obligations " Tome II, 2éme édition par H. ROLAND et L. BOYER, Litec 1986 n°1149. 
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ون تحديد تاريخ التخلي يشكل ضمانا قويا للحامل في عقد الحمل الذي ال يريد أن يبقى حامال ألسهم ال يرغب في امتالكها الى ك

 أصال.

في الواقع وبالرغم أن الحامل مالك فعلي لألسهم محل عقد الحمل اال أن ملكيته لها تظل ملكية مؤقتة يتصرف من خاللها 

ال يرجو من اكتسابه لصفة مساهم في الشركة املستهدفة أي مصلحة خاصة وال يسعى عبر ذلك لحساب املقرر ومبادرة منه، فهو 

اال لتلقي التعويض من املقرر عن الخدمة التي قدمها له، وهو ما يفسر عدم قبوله املشاركة في عملية الحمل اال بعد حصوله 

إضافة الى تحديد سعر التخلي في العقد  1116ي عقد الحملعلى ضمان بالخروج من العملية يتجلى في حلول األجل املحدد مسبقا ف

 املنش ئ لاللتزام لتفادي كل نزاع يمكن أن يثار بشأنه الحقا بين أطراف العقد.

فعند حلول األجل املحدد في العقد املنش ئ التفاق حمل األسهم، يتوجب على الحامل أن يتخلى عن ملكية األسهم محل عقد 

تفاق الحمل سواء كان هو نفسه املقرر أو شخصا أخر يعينه، هذا االلتزام بالتخلي يقابله التزام الحمل ملصلحة املستفيد من ا

 بشراء األسهم املحمولة من قبل املقرر أو من يعينه لهذا الغرض.

مهما لعقد رالتنفيذ هاذين االلتزامين املتقابلين ولتفادي أي نزاع قد يعيق الخروج من عملية الحمل يعمد املقرر والحامل عند إب

 الحمل الى تحديد سعر التخلي أو سعر الخروج وإنهاء العملية.

عادة ما يشمل سعر التخلي سعر الدخول، أي سعر شراء األسهم محل العقد من يد مالكها األصلي، إضافة الى مبلغ تعويض 

قرر ي الشركة املستهدفة لحساب املالحامل عن الخدمة التي قدمها للمقرر واملتجلية في حمله لألسهم واكتسابه صفة مساهم ف

والذي جاء فيه: "أن  0231أكتوبر  93وبناء على طلبه، وهو ما أكده الحكم القضائي الصادر عن املحكمة االبتدائية بليل بتاريخ 

رق بين االسمة املميزة التفاق الحمل تكمن في الخدمة املقدمة من طرف الحامل للمقرر، والتي يجد فيها الحامل تعويضه في الف

 .02331118، وهو نفس ما أكدته املحكمة التجارية ل نانت في قرار صادر عنها سنة 1117سعر شراء الحامل لألسهم وسعر تخليه عنها"

إن التحديد املسبق لسعر التخلي وتاريخ انتهاء العقد الذي يتوجب بحلوله على كال الطرفين الوفاء بالتزاماتهما املتقابلة اتجاه 

كافيا لضمان تنفيذ األطراف اللتزاماتهما املحددة بمقتض ى العقد املنش ئ التفاق الحمل، فقد يعمد أي  بعضهما البعض ليس

منهما للتماطل عن تنفيذ واجباته ولضمان عدم الوقوع في هذا الوضع يلجأ املتعاقدان الى تدعيم العقد بآليات ووسائل كفيلة 

ء واجباته، والشك أن هذه الوسائل يشترط فيها أن تتمتع بما يكفي من بالحيلولة دون تماطل أو امتناع أحد الطرفين عن أدا

القوة إلجبار الطرف املتماطل أو املمتنع عن التنفيذ على أداء التزاماته وهو ما يمكن ضمان تحققه باللجوء الى استعمال تقنية 

 نفيذ مقتضيات العقد.الوعود املتبادلة بالبيع والشراء والوعود اآلحادية بالشراء كآلية تكفل ضمان ت

 املطلب الثاني: تطبيقات حمل األسهم بغاية التمويل 

ِفنا على كل من محله وأطرافه  نا من خالل ما سبق ماهية وتكوين عقد الحمل من خالل عرضنا ألهم تعريفاته وتعرُّ َبيَّ
َ
بعد أن ت

ستعماالت عقد الحمل بهدف تمويل شركات والعناصر األساسية في تكوينه، أصبح ممكنا أن نستعرض عبر هذا املبحث أهم ا

 املساهمة من خالل ما سيلي من فقرات.

                                                           

1116 Voir en ce sens, D. SCHMIDT, op. cit. p. 39. 

1117 Trib. gr. inst. Lille, 28 oct. 1986, précité. 

1118 Trib. com. Nantes (Ord. Réf.), 1er juillet 1988, précité.  
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 الفقرة األولى: اإلدراج في البورصة

يعد اإلدراج في البورصة واحدا من أكثر التطبيقات الشائعة التفاق الحمل، ويتمثل هذا االستعمال في شركة مساهمة ترغب في  

املتطلب وال تملك الوسائل املادية الكفيلة بتحقيق ذلك، فتلجأ الى إبرام اتفاق حمل  دخول بورصة القيم ولكنها ليست في الحجم

 على الشكل التالي:

بناء على طلب من املقرر )مساهمو األغلبية( تقوم مؤسسة بنكية أو أحد الفروع التابعة لها باالكتتاب في رأس املال الالزم وحمل  

لتحضيرية التي يتم خاللها إتمام اإلجراءات اإلدارية التي يتطلبها إدراج شركة مساهمة األسهم املصدرة لهذا الغرض طيلة املدة ا

في البورصة، باقتراب اليوم املبرمج لإلدراج يتنازل البنك الحامل عن ملكية األسهم محل اتفاق الحمل للمساهمين مقابل سعر 

تي قدمها البنك الحامل، ثم يقوم املساهمين بعدها يشكل سعر االكتتاب مضاف إليه مبلغ من املال كتعويض عن الخدمة ال

 .1119بطرح هذه األسهم لالكتتاب في البورصة وهو ما يمكنهم من أداء مستحقات البنك الحامل

يظهر جليا من خالل ما سبق أن إبرام اتفاق حمل بغاية إدراج شركة مساهمة في البورصة يتطلب وجود عالقة ثقة قوية بين 

وأن مستحقات الحامل لن يتم دفعها بشكل كامل أو جزئي اال بعد اكتتاب الجمهور في األسهم التي كانت  املقرر والحامل خاصة

محمولة من قبل املؤسسة البنكية، مع ذلك فمن األكيد أن الحامل وباعتباره شخصا محترفا لن يقوم بهذه العملية اال بعد 

ضمن أداء مستحقاته بحصوله على وعد بالشراء من قبل املقرر في حالة دراسة نسبة الخطر فيها إضافة الى أن الحامل غالبا ما ي

 .1120تعثر بيع األسهم التي عرضت لالكتتاب حتى يتمكن من ضمان حقوقه

 

 الفقرة الثانية: حمل األسهم بغاية تمويل االستثمارات

مال بموجبه يقوم بنك استثماري أو يعتبر اللجوء الى عقد حمل األسهم واحدا من أبرز طرق تمويل االستثمارات في مجال األع

أحد الفروع التابعة له بضخ األموال الالزمة لتمويل استثمار معين، إما عن طريق شراء أسهم مصدرة مسبقا من قبل الشركة 

 املقرر من خالل إصدارها أسهما جديدة. -املقرر صاحبة املشروع االستثماري وغالبا عن طريق الزيادة في رأسمال الشركة

املؤسسة البنكية، التي ال نية لها في االحتفاظ بصفة مساهم في الشركة، خروجها من عملية الحمل بحصولها على وعد  تضمن

-بشراء األسهم التي تحملها من قبل مساهمي األغلبية عند حلول األجل املحدد في العقد املنش ئ لاللتزام، وبذلك تكون الشركة

ل الالزم من خالل عقد حمل األسهم في حين أن املؤسسة البنكية ستستعيد املبلغ املقرر قد تمكنت من الحصول على التموي

 .1121الذي قامت بضخه في رأسمال الشركة زيادة على مبلغ إضافي هو مقابل خدمة التمويل والحمل التي قدمتها للشركة

 الفقرة الثالثة: حمل األسهم من أجل الضمان

ى ملكية األسهم التي مولت شرائها كضمان ألداء الدين املترتب في ذمة املقترض تفضل املؤسسات البنكية املقرضة الحصول عل

عوض الحصول على رهن لهذه األسهم كضمان عن الوفاء بالدين في تاريخ استحقاقه، ولعل ذلك راجع باألساس لقوة امللكية 

                                                           

1119 Voir sur tous ces points, D. SCHMIDT, art, préc. p. 35 ; Y. GUYON : Traité des contrats : Les sociétés, Ed. LGDJ 1997, n° 254.  

1120D. FREY : La convention de portage, Mémoire de D.E.S.S. de technique bancaire et financière, Strasbourg 1982, p. 18 et s.  

1121 P. SOUMRANI, Le portage d'actions, op. cit.  n° 508. 
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حال  رهونة وال استيفاء مبلغ الدين فيكضمان مقابل مؤسسة الرهن التي ال تضمن للمؤسسة البنكية املقرضة تملك األسهم امل

 التخلف عن األداء عند حلول أجل استحقاقه عبر البيع املباشر لهذه األسهم دون سلوك مسطرة تحقيق الرهن.

إن رغبة البنك في الحصول على ملكية األسهم كضمان أصبح تحققها ممكنا في ظل قانون بات يعترف بامللكية من أجل الضمان 

 .1122قاعدة عدم جواز اشتراط تملك الش يء املرهون في حال عدم الوفاءبعد أن أسقط 

ومثاله أن يقترض شخص ماال من مؤسسة بنكية ويتنازل بموجب عقد حمل عن ملكية أسهمه في شركة معينة لفائدة املؤسسة  

من قانون  0990املقرضة على وجه الضمان، فحمل األسهم والحالة هذه سيخضع للمقتض ى املنصوص عليه في الفصل 

 املتعلق بالضمانات املنقولة. 03.90االلتزامات والعقود الذي يعتبر من أهم املستجدات التي جاء بها القانون 

وإذا استثنينا هذه الحالة فإن بقية استعماالت عقد الحمل بهدف التمويل ال تقوم على مفهوم امللكية من أجل الضمان، ولم 

ملك الش يء املقدم على وجه الضمان حتى عندما كان املشرع يعمل بهذه القاعدة، إذ يمكن تشكل يوما خرقا لقاعدة عدم جواز ت

ابرام اتفاق حمل بغاية التمويل دون أن يعتبر عقد الحمل اشتراطا لتملك الش يء املرهون في حال عدم الوفاء بالرغم من صحة 

 من قانون االلتزامات والعقود. 0990هذا األخير بمقتض ى الفصل 

ط مثال على ذلك هو حالة شخص يرغب في شراء أسهم شركة معينة فيلجأ الى مؤسسة بنكية لتمول عملية شراء األسهم، وأبس 

فتقوم هذه املؤسسة بإبرام اتفاق حمل مع الشخص الذي يود شراء األسهم بموجبه تكتتب في األسهم املرادة وتظل تحملها 

ليه في العقد املنش ئ التفاق الحمل، والذي يفترض فيه تمكن املقرر من دفع بموجب اتفاق الحمل الى حين حلول األجل املتفق ع

ثمن شراء األسهم للمؤسسة البنكية، وفي حالة األداء تتنازل املؤسسة البنكية عن ملكية األسهم املحمولة ملصلحة املقرر، أما في 

من قانون االلتزامات  0990مقتض ى الفصل  حال التخلف عن الوفاء فتحتفظ املؤسسة بملكية األسهم دون حاجة الى إعمال

 والعقود.

 الفقرة الرابعة: شراء الشركة من طرف األجراء فيها

وهي عملية مالية تسمح لألطر واألجراء في شركة  (RES) أو باختصار rachat d'une entreprise par ses salariés"تسمى بالفرنسية " 

ام بشراء الشركة التي يعملون بها دون حاجة الى استخدام مبالغ مهمة من معينة، بمساعدة من مستثمرين خارجيين، بالقي

 1123أموالهم الخاصة بفضل وذلك بفضل حوافز ضريبية مهمة.

وعادة ما يوظف عقد الحمل تحقيقا لهذه الغاية وهو االستعمال الذي أكد االجتهاد القضائي الفرنس ي صحته في حكم صادر عن 

 م ذلك وفقا للتركيب التالي:، ويت1124املحكمة التجارية لنانت

من حقوق التصويت فيها، أما بقية األسهم فيتم  %71في مرحلة أولى يجتمع األجراء في شركة قابضة يمتلكون ما ال يقل عن 

االكتتاب فيها مؤقتا من قبل مستثمرين )مؤسسات مالية أو شركات استثمارية ...( التي ستقوم بضخ األموال الالزمة لعملية شراء 

 شركة املستهدفة.ال

                                                           

 املتعلق بالضمانات املنقولة. 90.03يتعلق األمر بالقانون رقم  1122

1123 Ph. MERLE, "droit commercial, sociétés commerciales", 4ème Ed. Précis Dalloz 1994, n. 254. 

1124 Trib. comm. Nantes (Ord. réf.), 1er juillet 1988, précité. 
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 ."RES"في مرحلة ثانية تقوم الشركة القابضة بشراء الشركة املستهدفة بعملية ال 

أما في املرحلة الثالثة والتي يفترض فيها أن الشركة التي تم اقتناؤها تعمل بشكل جيد وتحقق األرباح املرجوة منها، فيتم تسليم 

ل األرباح التي تحققها الشركة، وعند دفع آخر هذه املستحقات إضافة الى اإلدارة لألجراء ودفع مستحقات املستثمرين من خال

مبلغ متفق عليه كتعويض عن خدمة الحمل والتمويل تقوم املؤسسات املالية املستثمرة بالتنازل عن ملكية أسهمها للمقررين 

 1125ققت.أو الغير املستفيد من اتفاق الحمل وبذلك تكون الغاية من إبرام اتفاق الحمل قد تح

 خاتمة

لقد رأينا من خالل ما سبق أن اتفاقات حمل األسهم هي اتفاقات تتأسس على فكرة النقل املؤقت للملكية، وأن جميع هذه 

االتفاقات تتوحد من حيث هدفها املتجلي في تقديم خدمة للحامل وما تختلف فيه فهو الغايات التي يراد منه تحقيقها، مع ذلك 

قرر من إبرام اتفاق حمل هو الحصول على تمويل من مؤسسة بنكية سواء كان املقرر شركة مساهمة فغالبا ما تكون غاية امل

ترغب في ولوج البورصة أو مجموعة من األجراء يرغبون في شراء الشركة التي يعملون بها أو كانت غاية املقرر تمويل استثماره أو 

 منح ضمان كافٍّ للمؤسسة البنكية املمولة. 

عدد األمثلة التي أوردناها اال أنها ال تشكل سوى جزء من تطبيقات عقد الحمل، هذا العقد الذي لم تتضح الى اليوم بالرغم من ت

 حدود استعماله ما يؤكد أن عقد الحمل قد يغير مستقبال الكثير من املفاهيم واملمارسات في مجال األعمال واملجال البنكي.
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1125 Voir en ce sens : D. SCHMIDT, art. préc. p. 35. 
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 الجرائم اإللكرتونية املاسة باألشخاص
Electronic crimes against people 

 : خليفي عبدالرحيمالباحث 

 أكدالحمد الخامس جامعة مكلية الحقوق   باحث بسلك الدكتوراه

 

 امللخص باللغة العربية

تعتبر الجرائم االلكترونية املاسة باألشخاص من الجرائم الخطيرة والتي تستمر مع الزمن مالم تبادر الحكومات    

ه ذالستئصالها عبر الوسائل التقنية والفنية التي تتوفر عليها، ومما يسهل هذا االجراء هو سرعة الضحايا في التبليغ عن ه

الجرائم لكن على العكس من ذلك نجد الضحايا يخترون الخنوع للمجرم اعتقادا منهم أن ذلك يكون اخف ضرارا بالنسبة 

 لهم ان توجهوا للمصالح املختصة للتبليغ عنها، وذلك خوفا من فضح االسرار وخراب البيوت.

 

The summary 

   Electronic crimes against people are considered serious crimes that will continue over time unless 

governments take the initiative to eradicate them through the technical and technical means that are available 

to them, and what facilitates this procedure is the speed of victims in reporting these crimes, but on the 

contrary, we find victims choosing to succumb to the criminal in the belief that this It would be less harmful 

for them if they went to the competent authorities to report it, for fear of exposing secrets and ruining homes. 

 

 املقدمة :

كانت الجريمة االلكترونية حتى وقت قريب ظاهرة هامشية، فأصبحت السلطات العمومية املغربية منشغلة ومهتمة أكثر         

ي ف فأكثر بالظاهرة، حيث صدرت قوانين وتشريعات جديدة وتم احداث هيئات وتنظيمات ووضع برنامج طموح للثقة الرقمية

 .9102إطار استراتيجية املغرب الرقمي 

ل موضوع الجريمة اإللكترونية املاسة باألشخاص في اطار الجريمة االلكترونية والتي تتسم بعدة خصائص تميزها عن و يدخ     

 ن حاول املشرع املغربي جاهدا في تأطيرها بقوانينإالجرائم االلكترونية لم تستقل بقانونها الخاص و  أنالجريمة التقليدية، غير 

ء الى القواعد املوضوعية و االجرائية  التقليدية  أو االستعانة بها الزال قائما حتى األن إال أن اللجو 1126ذات طبيعة الكترونية 

. 

                                                           

 املتعلق بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي الصادر بتاريخ12-13من هذه القوانين نذكر القانون رقم  - 1126

-11املتعلق بمكافحة االرهاب والقانون رقم  12-12املتعلق باإلخالل بسير نظم االليات للمعطيات و القانون رقم12-12و القانون رقم  9112فبراير03
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وتبقى االشارة الى أن الجرائم املاسة باألشخاص عديدة و متعددة لكننا سنتناول منها ما هو اخذ في االنتشار وله اثر وخيمة      

كزي كيف عالج املشرع املغربي الجريمة االلكترونية املاسة باألشخاص على االفراد واملجتمع ، من خالل الجواب عن سؤال مر 

 ؟وإلى أي حد وفر حماية لهؤالء األشخاص؟.

 لإلجابة عن هذا التساؤل املركزي أرى أن أتناوله من خالل العنصرين اآلتيين:       

 أحكام الجرائم اإللكترونية املاسة باألشخاص.  -

 م االلكترونية املاسة باألشخاصالجهود املبذولة ملكافحة الجرائ -

 

     أوال: أحكام الجرائم االلكترونية املاسة باألشخاص    

( cyber( واإللكترونية )crime( من مقطعين هما الجريمة )cyber crimesأو االفتراضية )  1127تتكون الجريمة اإللكترونية         

 عصر املعلومات. ويستخدم مصطلح اإللكترونية لوصف فكرة جزء من الحاسب أو 

كل فعل ضار يأتيه الفرد أو الجماعة عبر استعماله األجهزة اإللكترونية، ويكون "و يمكن تعريف الجريمة االلكترونية على أنها    

يختلف تصنيفها حسب األساس واملعيار الذي  لهذا الفعل أثر ضار على غيره من األفراد". وتتميز بمجموعة من الخصائص كما

 التقسيم املعني يستند اليه

باعتبار الجريمة االلكترونية تتضمن أصنافا من الجرائم وذلك بالنظر الى عدة اعتبارات سوف نتحدث عنها في حينها. فانه  و  

من الالزم التعرض للجريمة االلكترونية انطالقا من أحكامها العامة أي وخصوصا األركان العامة وهي أركان تشترك فيها جميع 

اللكترونية تلك املاسة لكترونية، كما أن هناك أحكام خاصة تميز كل جريمة وتؤطر أركانها  و من هذه الجرائم االجرائم اال

 باألشخاص.

 األركان العامة للجريمة االلكترونية-1

و ماديات تقوم الجريمة بشكل عام على أركان ثالثة ، هي: الركن القانوني أي مبدأ الشرعية الجنائية والركن املادي وه       

الجريمة التي تبرز به الى العالم الخارجي ثم الركن املعنوي و هو االرادة التي يقترن بها الفعل سواء في صورة القصد أو الخطأ، 

 وهو املحل الذي يقع عليه الفعل.وإضافة لهذه األركان الثالثة نجد شرطا يصطلح عليه ب"الشرط االفتراض ي"

 

 

 

                                                           

 نة الجماركاملتعلق بالتبادل االلكتروني للمعطيات القانونية وبعض مقتضيات مدو 17-72املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة والقانون رقم 19

 والضرائب غير املباشرة.....

علوماتية مليضم االجرام السبيرنيكي نوعين من الجرائم :الجرائم االلكترونية  وتكون فيها املعلوماتية فقط عبارة عن وسيلة الرتكابها .والجرائم ا - 1127

 2،ص9100،مطبعة النجاح الجديدة،0،سلسلة التشريع االلكتروني،طوالتي تكون فيها املعلوماتية هي املستهدفة انظر فؤاد بنصغير ،االجرام االلكتروني 
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 وي مبدأ الشرعية والركن املعن-أ

يعني مبدأ الشرعية أن القاض ي الجنائي ال يملك خلق الجريمة جديدة أو تقرير عقوبة جديدة لجريمة قائمة و انما لتحقق        

ذلك يجب صدور تشريع بذلك، و ال يمكن مال حقة الشخص عن فعل ارتكبه قبل صدور نص التجريم أو عن فعل ارتكبه بعد 

 ل هذه املبدأ عدة نتائج مهمة تتمثل في:الغاء نص التجريم، ويترتب على إعما

 .1128تفسير القاعدة الجنائية ال مكان لالجتهاد فيه من قبل القاض ي الجنائي -

 . 1129عدم رجعية القاعدة الجنائية-

القانون يعد املصدر التشريعي الوحيد وهو القاعدة القانونية املكتوبة الصادرة عن السلطة التي لها االختصاص بإصدار طبقا -

 دستور.لل

 ال  انه دتأكي الى السائد التقليدي الراي يذهب من الناحية القانونية ال يكفي ألن نقول بأن املسؤولية الجنائية قائمة

 لمسؤولية،ل أساسا يصلح املعنوي  الركن فإن ذلك على وتأسيسا املادي، وركنها القانوني ركنها الى يضاف معنوي  ركن بدون  ريبة

 رتين:الصو  إحدى وتأخذ حصولها في تسبب ومن حصلت التي املجرمة الواقعة بين )املعنوية( سيةالنف بالعالقة مرتبط فهو 

 .1131الخطأ أو  1130 القصد

 

                                                           

التفسير القضائي هو التفسير الذي يخضع ألصول وضوابط للوقوف على إرادة القانون إلزالة اللبس الذي قد يعتري ألفاظ النص أو تقص ي  -1128

حيطة بها وعالقتها بها ،أو بغيرها دون الوقوف عند املعنى الفوري مضمون القاعدة القانونية مع وضوح عباراتها بالرجوع الى موقعها ضمن النصوص امل

 9111جامعة البحرين  9111لأللفاظ راجع محمد شنه قانون العقوبات البحريني القسم العام الطبعة الثانية 

أي بمفهوم املخالفة تنطبق القواعد يترتب على اعمال قاعدة شرعية الجريمة و العقوبة نتيجة مهمة تتمثل في عدم رجعية القاعدة القانونية  -1129

األصلح  لقانون الجنائية بأثر فوري والمجال إلعمالها بأثر رجعي اال اذا نص القانون على ذلك صراحة في النص القانوني أو اذا ما أعملت قاعدة تطبيق ا

 للمتهم

اذ جاء فيه : الجنايات والجنح ال يعاقب  022مة في الفصل لم تعرف املجموعة الجنائية القصد الجنائي )العمد( رغم نصها على القاعدة العا - 1130

رتكبت خطا ا عليها اال اذا ارتكبت عمدا اال ان الجنح ترتكب خطأ يعاقب عليها بصفة استثنائية في الحاالت الخاصة، اما املخالفات فيعاقب عليها ولو 

 .في الحاالت التي يستلزم فيها القانون صراحة قصد االضرار

عند تفصيلها الجرائم املختلفة وبناء على ذلك فالقصد الجنائي ضروري في الجنايات اما في الجنح فيكن بصفة استثنائية االكتفاء وطبقت ذلك 

 .بالخطأ اما املخالفات فيكن الخطأ اللهم حاالت النص على القصد

 .لسائد أو املسؤولية عنها كما نرى وهكذا يمثل القصد أعلى درجة الخطأ ويأخذ اهمية خاصة في بناء الجريمة ووفق الراي ا

يتخذ القصد الجنائي بالنظر لكثافته النفسية وعالقته بالظروف املحيطة عدة صور اهمها: صورة القصد العام ، صورة القصد الخاص ، صورة 

  صورة القصد االحتمالي وصورة القصد املباشر·  القصد املحدد،  صورة القصد غير املحدد ،

ي في الجرائم العمدية يكون واجب اإلثبات بشكل يقيني وسليم وعلى محكمة املوضوع تقدير وجوده او انتفائه فال يمكنها التصريح ان  القصد الجنائ

 باإلدانة دون ثبوت القصد الجنائي.

 122.129.113صول.لم يعرف املشرع الخطأ مثلما عرف القصد، وذكر صورا له بمناسبة بعض الجرائم خاصة جرائم القتل والجرح خطا الف - 1131

  7فقرة 

ور الص حيث ذكر له صورا مجتمعة ممن عدم التبصر، عدم االحتياط، عدم االنتباه، االهمال، مخالفة القوانين واألنظمة، لكنه احيانا لم يذكر هذه

 .7فقرة 113مجتمعة مثال الفصل 
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 الشرط املفترض والركن املادي-ب

يقصد بالشرط املفترض في أي جريمة بأنه املحل الذي يقع عليه الفعل، ويسميه البعض بالشرط املسبق وهو "أمر يشترط     

فره لكي تقوم الجريمة، ومع ذلك فانه ليس من أركان الجريمة" والشرط املفترض أو االفتراض ي يتحقق في الجريمة القانون توا

 .1133، وجهاز الهاتف النقال1132االلكترونية بوجود الشبكة املعلوماتية والجهاز املعلوماتي ، و تتمثل في جهاز الحاسب االلي

ونية تتعلق بتحديد طبيعة الركن املادي في هذه الجريمة، فالصعوبة تكمن في أن وتثور مشكلة عند تناول الجريمة االلكتر      

السلوك االجرامي يتحقق بضغطة زر أو ملسة شاشة على أن تحقق نتيجة ضارة للسلوك االجرامي وذلك على خالف الجرائم 

 التقليدية.

 األركان الخاصة للجرائم االلكترونية املاسة باألشخاص-2

ما دمنا في الجرائم املاسة باألشخاص فإننا سوف نتناول هاته  الخاصة للجرائم االلكترونية من جريمة الى أخرى ،تختلف األركان 

 ير الجنسية.غ األركان تماشيا مع مضمونها السابق والذي يقسمها الى طائفتين احداهما تتعلق بالجرائم الجنسية و األخرى بالجرائم

 : طائفة الجرائم الجنسية-أ

 ة استخدام االنترنيت في التحريض على الدعارة وممارسة الفجور * جريم

 تكمن األركان التقليدية لجريمة التحريض الركن املادي للجريمة، ويتحقق من خالل:

 +فعل التحريض على الفسق باألقوال واألفعال

 رة له بغية التأثير عليه بما يحمله علىاملقصود بالتحريض هو" دفع أحد أفراد الجمهور أو بعضا منه بتوجيه الحديث أو االشا    

 الفسق، ويقصد بالفسق كافة األفعال الجنسية غير املشروعة التي تقع من املرأة أو الرجل".

 +وقوع التحريض في مكان عام أو مكان مطروق

ني عليه أو كان يرتاده يجب أن يقع الجريمة في مكان عام ولوكان ال يرتاده وقت ارتكاب الجريمة أحد سوى الجاني و املج      

 اخرون، واألماكن العامة لها نوعان، أماكن عامة بطبيعتها أوأماكن عامة بالتخصيص

 جريمة التحريض على الفسق من الجرائم العمدية التي تستلزم توافر القصد الجنائي العام.وبخصوص الركن املعنوي فإن       

دعارة و الفجور من خالل الشبكة املعلوماتية ، فعلى الرغم من أن النصوص ومن املتصور أن تقوم جريمة التحريض على ال     

التقليدية التي حصرت على املعاقبة على التحريض على الدعارة و الفجور بتمييز وقوع هذا التحريض باكراه أو تهديد أو حيلة أو 

                                                           

ية دراسة مقارنة منشورات الحلبي الحقوقية الطبعة االولى بيروت للمزيد من التفاصيل انظر حنان ريحان مبارك املضحكي، الجرائم املعلومات - 1132

 وما يليها 39.،ص9101

عام لكانت هذه املكونات تشغل حيز كبير يصل الى مساحة غرفة بتسع  21وبالحديث عن الجوال وكل مكوناته هذه فإنه لو وجد الجوال من  - 1133

السماعة وامليكرفون وشاشة العرض. ولكن شكرا للتقدم العلمي والتقنيات الصناعية كل ما ذكر من ميكروبروسسور ومزود الطاقة الكهربائية و 

 املذهلة التي جعلت من كل هذه األجهزة تتجمع في جهاز واحد اسمه الجوال وال يزيد عن حجم كف اليد.  
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عليه الذي يقع عليه التحريض سواء كان شخص  بدو ن ذلك وميزت العقوبات في كل حالة ،كما وضع املشرع باالعتبار سن املجني

 .1134كامل األهلية أو حدثا 

مة "يعتبر كذلك مرتكبا لهذه الجريويمكن القول أن التشريع املغربي كان أكثر صرامة في التعرض لهذه الجريمة، حيث ينص      

اعتيادي إن كانوا دون الثامنة عشرة، كل من حرض أو شجع أو سهل الدعارة أو الفساد للقاصرين من الذكور أو اإلناث بشكل 

 .أو بصفة عرضية إن كانوا دون الخامسة عشر من عمرهم

ويعاقب بهذه الصفة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة يتراوح مبلغها بين مائة وعشرين وخمسة آالف درهم.         

ارة بواسطة إشارات أو أقوال أو كتابات أو بأية وكل من قام علنا بجلب أشخاص ذكورا أو إناثا قصد تحريضهم على الدع

 .وسيلة أخرى يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم

إلى إمكانية الحكم العقوبة إضافية باملنع من حق أو أكثر من الحقوق املشار  711هذا وقد أشار املشرع املغربي في افصل       

 .من القانون الجنائي وباملنع من اإلقامة ملدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات 11إليها في الفصل 

كذلك كل من تغاض ى عن ممارسة الدعارة بصفة مستترة ومعتادة من أشخاص يتعاطون البغاء في محالت أو أمكنة تتصرف 

 ".درهم 711إلى  091وغرامة من فيها بأية صفة إذا كانت مما يستعمله الجمهور، ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين 

 

في حين تميز املشرع االماراتي بالنص صراحة على املعاقبة على هذه الجريمة ، بل شدد العقوبة اذا ما كان     

.1135التحريض موجها الى حدث  

  1136*جريمة االستغالل الجنس ي للقاصرين

ءات متعددة ومنتشرة وقد ال يكون باملكان رصدها كافة تعد احدى صور االعتداءات الجرمية الواقعة على القاصرين ، فاالعتدا  

ونذكر من بينها كذلك تحريض  القاصرين على األعمال الجنسية، وكذا انتاج صور فاضحة للقاصرين و أعمال الدعارة والترويج 

 لها الخ......

                                                           

املدعي يبلغ من العمر اثنى عشر عاما تم  وفي حادثة ذات عالقة طعن أمام محكمة حقوق االنسان االوربية حيث ورد في الطعن "عندما كان -1134

نشر اعالن ذو طبيعة جنسية دون علمه عنه على شبكة االنترنت على احدى صفحات املواعدة وذكر فيه تفاصيل كثيرة عن املدعي وتم عمل رابط 

ي حميمية مع طفل في مثل سنه.علم املدع على صفحته على االنترنت املعروض عليها صورته ورقم تليفونه وذكر االعالن أن املدعي يبحث عن عالقة

عالن ال باالعالن عندما اتصل به شخص يريد لقاءه ملعرفة ماذا يريد املدعي تحديدا من االعالن. طلب والد املدعي من الشرطة معرفة الشخص ناشر ا

في القانون الفنلندي في ذلك الوقت.فقام برفع لرفع دعوى ضده ولكن مقدمو الخدمة رفضوا الن ذلك كان يعد تعديا على الحق في سرية االتصاالت 

دعوى أمام املحكمة لتمكينه من معرفة الفاعل ولكن املحكمة االبتدائية رفضت السماح لهم بالكشف عن شخصية ناشر االعالن و أيدت محكمة 

ها تعدي الحكومة على حقه في احترام الحياة االستئناف والنقض هذا الحكم .فرفع املدعي دعواه أمام املحكمة االوربية لحقوق االنسان ينعي في

 الخاصة املكفول له بموجب املادة الثامنة من االتفاقية ويطالب بحل قانوني لقضيته"

نترنت بالنسبة لتقرير املركز القومي األمريكي لألطفال املفقودين و املختطفين فقد ارتفعت نسبة و حاالت استغالل األطفال جنسيا عبر شبكة اال   -1135

( موقع قفزت 2122) 9111وفقا إلحصائية موسوعة مراقبة االنترنت فقد بلغ عدد املواقع االباحية سنة  9117و 9111باملائة بين عام 111

 باملائة(من أمريكا وحده71منها) 9111(عام 01171الى)

ل د التي يبذلها املشرع املغربي في تحسين وضعية الطفاملتعلق بتعزيز الحماية الجنائية للطفل واملرأة في اطار الجهو  91.12يندرج اصدار قانون - 1136

من مجموعة القانون الجنائي املغربي على تجريم أو نشر املواد االباحية لألطفال وعاقب بالحبس و الغرامة من 712 -9و املرأة، كما أن الفصل 

 درهم الى مليون درهم01111
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القاصرين ذكرا كان أم أنثى ،بين  أما بخصوص استغالل األطفال القاصرين جنسيا فانه البد أن تتوافر بداية فاضحة ألحد   

يدي الفاعل، فالشرط هنا أن تكون املادة الفاضحة ذات عالقة بالقاصر ،من حيث اعتبارها موضوعا لها، فهو محور بنائها ،مما 

 معا. نيظهر لنا تعاظم االستغالل  غير املشروع للقاصرين عبر تقنية نظم املعلومات ،واعتبارهم وسيلة االعتداء و موضوعه في ا

 ثم البد من استغالل ذلك بإحدى الصور التالية:   

 توزيع الصور الفاضحة عبر منظومة االنترنت -

 بيع وتداول الصور الفاضحة عبر منظومة االنترنت -

 نشر الصور الفاضحة عبر منظومة االنترنت -

 بث الصور الفاضحة عبر منظومة االنترنت. -

الصور الفاضحة للقاصرين ملنفعته الخاصة وبغية استغاللها الشخص ي ،أو ملنفعة للغير  ويستوي هنا أن يحصل الفاعل على    

،أو الستغالل الغير الخاص، أو حتى لغايات استثمارية، املهم أال نقف في مفهومنا الستغالل القاصرين جنسيا عند حد النمط 

مل كافة الصور ،خصوصا مع دخول تقنية نظم املعلومات، املادي لالستغالل ، فهو وان كان  أحد صور االستغالل، إال أنه ال يش

 الم.واتساع نطاق توزيعها عبر العوتطور وسائل االتصاالت التقنية املتعلقة بانسياب املعلومات و املواد املسجلة إلكترونيا 

  1137طائفة الجرائم غير الجنسية -ب

ر الجنسية، وتبقى جرائم السب و القذف و كذا جرائم التهديد تتعدد الجرائم االلكترونية املاسة باألشخاص ذات الطبيعة غي   

 واالبتزاز من أكثر الجرائم شيوعا وانتشارا:

 *جريمة السب والقذف

أمورا لو كانت صادقة -وما يعنينا هنا الوسائل االلكترونية–يعرف القذف أنه هو" كل من أسند لغيره بواسطة أحد الطرق     

 العقوبات املقررة لذلك قانونا"ألوجب عقاب من أسندت اليه ب

أما السب فهو" يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف واالعتبار" و الشرف هو" مجموعة القيم التي يضفيها الشخص      

على نفسه و تشكل سمعته التي تستتبع تقدير الناس له." ويمكن أن يقع الخدش الشرف و االعتبار بالهاتف أو االنترنت، فالقذف 

                                                           

كل تعبير شائن أو مشين أو عبارة تحقير حاطة من الكرامة أو قدح ال ” حافة هو من قانون الص 11السب حسب الفقرة الثانية من الفصل  -1137

 .من القانون الجنائي 122، وهو تقريبا نفس التعريف الوارد في املادة “يتضمن نسبة أية واقعة معينة 

قعة معينة كما هو الشأن بالنسبة للقذف ، انطالقا عن هذا التعريف يمكن أن نستنتج أن السب يتميز بخاصية أساسية وهو أنه ال يشتمل على وا

 . بل يعتبر سبا متى تضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف واالعتبار

 ةوكما هو الشأن بالنسبة للقذف فإن املتابعة في جنح السب متوقفة هي األخرى على شكاية أو طلب من الشخص ذي الصفة قانونا، أو بعد مداول

 . من قانون الصحافة في جلسة عامة إن أمكن دلك 17فصل تجريها الهيئات املذكورة بال

 ن ذلك.م وجنحة السب كغيرها من الجرائم ترتكز على مجموعة من العناصر التي يجب توافرها إلنزال العقاب على مرتكبها ، ما لم يكن له مبرر يعفيه
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لسب قد يقع بالطعن في عرض األفراد أو خدشا لسمعة العائالت، واإلخالل بالشرف يتم من خالل الحط من مكانة االنسان و ا

 و تعريضه الحتقار الناس و ازدرائهم عن طريق األقوال و التشهير أو نسب أفعال معينة لهم.

انون جعل من السب الذي يقع في غير عالنية جريمة وذلك إال أن هذه الجريمة ال تقع اال بتوافر ركن العالنية و لكن الق      

لحماية مشاعر الشخص و احساسه الشخص ي بالكرامة ونحن بصدد السب و القذف العلني كونه يتم عبر شبكة االنترنت أو من 

نطقة د ألخر و من مخالل الشبكة الهاتفية ،و بالطبع فان معيار االخالل بالشرف و االعتبار معيار واقعي يمكن أن يختلف من بل

ألخرى. والقانون  يحمي شرف األفراد دون تمييز و ذلك يعني أن املرأة العاهرة لها شرفها االجتماعي الذي يحميه القانون ، فاألصل 

 ان جريمة السب و القذف جريمة قولية إال أنها يمكن أن تتم بالكتابة كما هو الوضع االن في الجريمة االلكترونية.

الهواتف النقالة من املتصور وقوع جريمة السب والقذف و ذلك من خالل الرسائل النصية أو رسائل الوسائط أو أما ب      

 املكاملات الهاتفية.

 *جريمة التهديد و االبتزاز

 أو بعد من املتصور بعد أن يقوم الجاني باالطالع على املعلومات أو البيانات أو االسرار الخاصة بحياة األفراد أو الجهات     

قبل الجهة أو الشخص الذي أفشاها له سواء بمقابل أو بدون مقابل بأن يستغل معرفته بهذه املعلومات  التحصيل عليها من

البتزاز أو تهديد صاحب املعلومة أو من تمسه املعلومة وذلك من شأنه أن يمس بحرمة الحياة الخاصة باألفراد أو الجهات التي 

 ي حالة عدم حصول املجرم االلكتروني على مبتغاه.ترتبط بها هذه املعلومة ف

بأن تتحقق القدرة لدى الجاني على تحقيق محل وعيده وتهديده ،  1138يتحقق الركن املادي في جريمة التهديد و االبتزاز   و      

كنته من وذلك بإفشاء السر الذي تحصل عليه سواء بفعله غير املشروع أو من خالل التعامل مع شخص أو جهة أخرى م

الحصول عليه بمقابل مادي أو غير مادي أو دون مقابل ،كما يجب أن ال تكون املعلومة محل التهديد بإفشائها من املعلومات التي 

 ال يحرص صاحبها على الحفاظ عليها كسر أو معلومة مرتبطة بحياته الخاصة ،وغير مباح للجميع.

الغرض من فعل التهديد و االبتزاز الحصول على منفعة غير مشروعة و غير فيجب أن يكون وبخصوص الركن املعنوي            

، فاألصل أن هذه املنفعة غير مستحقة للجاني ،ولكن بسبب اتيانه الفعل املادي لهذه الجريمة و اطالعه 1139مستحقة للجاني 

ومة حصل على هذه املنفعة غير على املعلومات مباشرة أو حصوله عليها من وسيط اخر و قيامه بتهديد من تمسه هذه املعل

 املشروعة.

 

 

                                                           

منهم ثالثة رجال لتخدع فتاة خليجية تبحث عن عريس في  استطاعت فتاة بحرينية في العشرينات من عمرها أن تنتحل صفة أربعة أشخاص - 1138

دينار في أحدى الجرائم التي تم ضبطها عن طريق شبكة االنترنت والتي تعتبر أحد صور 9211أحد املواقع املتخصصة في الزواج واستولت منها على 

 الجرائم االلكترونية ضد األشخاص

النظر في الجنايات أو الجنح املرتكبة في أعالي البحار على متن سفن تحمل العلم املغربي، وذلك على "تختص محاكم اململكة ب 217تنص املادة  - 1139

 أيا كانت جنسية مرتكبي هذه الجرائم
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 ثانيا: الجهود املبذولة ملكافحة الجرائم االلكترونية املاسة باألشخاص

في مجال االتصاالت و تقنية املعلومات أدى الى تزايد عدد مستخدمي االنترنت، وبهذا  عرف العالم تطورا علميا و تقنيا هائال       

يمة االلكترونية بشكل عام و الجريمة االلكترونية املاسة باألشخاص .و أمام التحديات التي تطرحها التزايد ظهرت و انتشر ت الجر 

 . هذه الجريمة جعل الدول و من ضمنها املغرب الى العمل على مكافحتها

 الجهود املبذولة على الصعيد الدولي-1

جهة ومن جهة أخرى الى الجهود املبذولة على الصعيد  في هذا الصدد سنتطرق الى الجهود املبذولة على الصعيد الدولي من   

 االقليمي:

 املرجعية الدولية في مكافحة الجرائم االلكترونية املاسة باألشخاص-أ

 نبرز املرجعية الدولية في مكافحة الجرائم االلكترونية املاسة باألشخاص على الصعيد املؤسساتي وعلى الصعيد التشريعي:  

ؤسساتي أولت منظمة األمم املتحدة ملسألة مواجهة الجرائم االلكترونية اهتماما كبيرا خصوصا تلك الجرائم فعلى الصعيد امل     

ماسة باألشخاص من خالل مؤتمراألمم املتحدة العاشر ملنع الجريمة ومعاملة -كما نعلم–املاسة باملرأة والطفل وهي جرائم 

، وكذلك خالل مؤتمر األمم املتحدة الحادي عشر وغيره والذي خصص ملنع 9111أبريل 02-01املجرمين الذي انعقد في فيينا أيام 

 .9117أبريل 03-07الجريمة والعدالة الجنائية املنعقد في بانكوك أيام 

اهتم املجتمع الدولي، بمسألة مكافحة الجريمة املعلوماتية وفي هذا الصدد نشير إلى اتفاقية  أما على الصعيد التشريعي فقد       

، وذلك إيمانا من الدول  بشأن اإلجرام الكوني أو املعلوماتي 9110نوفمبر  92( التي تم التوقيع عليها بتاريخ 07)1140ودابست ب

 األعضاء في املجلس األوربي والدول األخرى املوقعة على هذه االتفاقية بضرورة مواجهة هذا النمط الجديد من اإلجرام.

 لجرائم االلكترونية املاسة باألشخاصاملرجعية االقليمية في مكافحة ا -ب

الشك أن الجهود االقليمية تتراوح بين مرجعية متقدمة و تمثلها خصوصا الدول االوربية وبين املرجعية املتأخرة وتمثلها الدول     

 العربية واألفريقية. 

و أثمر املجال عن ميالد أولى املعاهدات االتحاد األوروبي  فبخصوص املرجعية املتقدمة، فنسجل الدور الفعال الذي لعبه       

، و قد سعت هذه االتفاقية إلى بناء سياسة 9110الدولية الخاصة بمكافحة الجرائم املعلوماتية بالعاصمة املجرية بودابست عام 

ية الوطنجنائية مشتركة من أجل مكافحة الجرائم املعلوماتية في جميع أنحاء العالم من خالل تنسيق و انسجام التشريعات 

ببعضها البعض، و تعزيز قدرات القضاء و كذا تحسين التعاون الدولي في هذا اإلطار، إضافة إلى تحديد عقوبات الجرائم 

 املعلوماتية في إطار القوانين املحلية. 

املركز األوروبي  كما أنشأ االتحاد األوروبي أجهزة تساعد على مكافحة هذا النوع من الجرائم، من بينها جهاز اليوروبول و      

 . 9102ملكافحة الجريمة املعلوماتية و الذي أفتتح في يناير 

                                                           

لسلة س-محاولة ملقاربة مدى مالءمة القانون الوطني مع املعايير الدولية–د/هشام مالطي ، خصوصية القواعد االجرائية للجرائم املعلوماتية  - 1140

 وما بعدها 22مطبعة األمنية .الرباط ص 2،9101دوات محكمة االستئناف بالرباط،تأثير الجريمة االلكترونية على االئتمان املالي،العددن
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فقد أسفرت هي أيضا عن ميالد اتفاقية عربية ملكافحة جرائم تقنية   أقصد العربية هنا_وبخصوص املرجعية املتأخرة     

عرب واملنعقد بمقر األمانة العامة لجامعة الدول املعلومات، و هذا كنتيجة لالجتماع املشترك ملجلس ي وزراء الداخلية و العدل ال

 و هذا بهدف تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية املعلومات. 9101العربية بالقاهرة و ذلك في ديسمبر 

جعل الدول العربية تالئم  الى-م9111-ولقد هدف القانون العربي االسترشادي ملكافحة جرائم تقنية املعلومات وما في حكمها    

 منه لالختصاص القضائي.  91قوانينها معه ، هذا وطغت على مضامينه الجوانب املوضوعية كما تعرضت املادة 

وبخصوص الجهود األفريقية فانه لفترة طويلة، افتقرت القارة السمراء الى بنية قانونية للتعامل مع الجرائم االلكترونية ،وهو     

حين وقعت دولة االتحاد االفريقي  اتفاقية ألمن الكمبيوتر وحماية البيانات والتي قد  9101غير في يونيو من عام ما بدأ في الت

 تدفع الدول األعضاء لسن قوانين للحماية الشخصية للمرة األولى .

 الجهود املبذولة على الصعيد الوطني-2

 عليهو  رونية بشكل عام ، فالبد من وجود اطار تشريعي يؤطر نشاطها،كيفما كانت املؤسسات املكلفة بمكافحة الجريمة االلكت    

التشريعات و مدى تفعيلها ينعكس حتما على مستوى وجودة املؤسسات، وبناءا على ذلك سنتطرق الى الجوانب  فان جودة

 ولية ثانيا.التشريعية االجرائية املرتبطة باملوضوع من خالل مدى كفايتها أوال، ومدى مالئمتها للمعايير الد

  البحث في الجرائم االلكترونية املاسة باألشخاص -أ

تعد إجراءات البحث و التحري أكثر إجراءات املسطرة الجنائية تأثرا بالتحوالت العامة االجتماعية واالقتصادية و      

شكل عيد الجريمة االلكترونية بالتكنولوجية التي يعرفها محيطها القانوني، وقد كان من بين هذه اإلجراءات املستحدثة على ص

عام  ، إجراء التحفظ العاجل على البيانات و الذي يعتبر إجراء أولي تمهيدي الهدف منه محاولة االحتفاظ بالبيانات قبل فقدانها 

ر بسرعة ندثو ضمان السرعة الالزمة للحفاظ على األدلة املتعلقة بالجريمة اإللكترونية و تجميعها ، السيما أن آثارها يمكن أن ت

 و في ظرف وجيز ، فهو يتالءم و طبيعة البيئة املعلوماتية من حيث قابلية البيانات فيها للمحو و الفقد بسرعة.

أمام هذه الشكليات املستحدثة التي تهم البحث عن الجريمة اإللكترونية كان البد من وجود جهة معينة تتعاون مع األجهزة    

 ودهم بمختلف املعلومات .املكلفة بالبحث و التحري و تز 

وتتميز الجريمة االلكترونية بخصوصية تقنية معينة، تفرض من حيث املبدأ نوعا من التخصص، كما أن طابعها العابر       

للحدود اقتض ى ايجاد قواعد تمدد اختصاص القضاء الوطني بشكل يضمن تحقيق مبدأ عدم االفالت من العقاب ودون ان 

 دولييتعارض مع القانون ال

االستئناف تحت  تشتمل محاكم على أنه"1وبالعودة الى مقتضيات ظهير التنظيم القضائي للمملكة، نجدها تنص في الفصل      

بينها غرفة استئنافية لألحوال الشخصية والعقار وغرفة  سلطة رؤسائها األولين وتبعا ألهميتها على عدد من الغرف املختصة ، من

 .نوعها غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا املعروضة على هذه املحكمة أيا كان لكلللجنايات. غير أنه يمكن 

وقاض  عامة تتكون من وكيل عام للملك ونوابه العامين وعلى قاض أو عدة قضاة مكلفين بالتحقيق و تشتمل أيضا على نيابة   

 ".أو عدة قضاة لألحداث وكتابة الضبط وكتابة للنيابة العامة

 ختصاص فقد أوجد القانون املغربي كغيره من القوانين مقتضيات لجلب االختصاص أو التوسع في مجاله، باعتباروبخصوص اال 

 من ق م ج.( 209و201الطابع العابر للحدود للجريمة )املادة 
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اسة ونية املمدى مالئمة القواعد االجرائية الواردة في القانون الوطني مع املعايير الدولية املخصصة للجرائم االلكتر -ب

 باألشخاص.

على مستوى البحث و التحري أقرت اتفاقية بودابيست مجموعة من القواعد االجرائية الخاصة بمرحلة البحث و التحري       

منها، التي يتضح من خالل مطابقتها مع القواعد االجرائية الواردة في قانون 90الى 01أحكام املواد  عن الجريمة االلكترونية ضمن

رة الجنائية و املقررة لكافة الجرائم أن هذه األخيرة تتسع لتشمل في تطبيقها الجريمة االلكترونية مع ضرورة ادخال بعض املسط

 التعديالت على أحكامها.

من اتفاقية بودابيست املتعلقة بسرعة 02و01وتتجلى أهم صور التطابق و لو بشكل نسبي من خالل مقتضيات املادتين      

انات الكومبيوتر املخزونة ، والتي تدعو الدول األطراف الى ضرورة اتخاذ تدابير لطلب التحفظ االستعجالي على التحفظ على بي

بيانات الكومبيوتر ،وإلزام الشخص املوجودة بحوزته البيانات على حفظ سالمة بياناتها و الكشف الجزائي لها مع االلتزام 

 باملحافظة على سريتها.

املرتبطة بالتفتيش ومصادرة بيانات الكومبيوتر املخزنة، التي   من اتفاقية بودابيست 02ت الفصل وبخصوص مقتضيا       

أوصت على ضرورة تأمين عملية التفتيش والدخول على أي نظام كومبيوتر أو أي جزء منه والبيانات املخزنة فيه، وضمان عملية 

و جزء منه موجود في مكان اخر بإقليم الدولة ،زيادة على منح البحث أو الدخول املماثل بسرعة على نظام كومبيوتر اخر أ

السلطات املختصة صالحية الضبط و التأمين للبيانات وأخذ نسخة منها و االحتفاظ بها أو جعلها غير قابلة للدخول عليها أو 

 .حذفها من النظام

قانون اردة في اتفاقية بودابيست غير مشار اليها في الغير أنه الى جانب حاالت التطابق ولو بشكل نسبي تبقى بعض التدابير الو    

 من االتفاقية.  03الوطني خاصة ما يرتبط بأحكام املادة 

من  90و  91كما يظهر عدم التطابق بين اتفاقية بودابيست وقانون املسطرة الجنائية املغربي على مستوى مقتضيات املادتين     

 االتفاقية.

من الباب الثالث ضوابط سريان  99اص القضائي فقد تناولت اتفاقية بودابيست في املادة أما على مستوى االختص     

االختصاص القضائي على الجريمة االلكترونية ، مؤكدة على ضرورة اعتماد الدول األطراف ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير 

وذلك عندما ترتكب الجريمة في اقليم الدولة ،كما نصت  أخرى إلقرار االختصاص القضائي على الجرائم الواردة في االتفاقية،

 االتفاقية على عدم استبعاد االختصاص الجنائي الذي ينص عليه أحد األطراف وفقا لقانونه الوطني.

ويظهر من خالل استقراء احكام االختصاص القضائي الواردة في قانون املسطرة الجنائية ، املتعلقة بضوابط االختصاص      

أنها تنسجم وبشكل تام مع ضوابط االختصاص املقررة في اتفاقية بودابيست وتغطي جميع الحاالت الواردة فيها  1141ائيالقض

                                                           

 من ق م ج 209الى 211و972و77و11انظر املواد  - 1141
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،املنصوص عليها في 1142،حيث يسري االختصاص القضائي الوطني فيما يخص الجرائم االلكترونية في جميع الحاالت 

 .1143من ق م ج( 212و211،217،211املواد)

 قال بتسجيل املالحظات االتية:ونختتم هذا امل     

 الجرائم االلكترونية املاسة باألشخاص هي من الجرائم التي  تمس بالسمعة والشرف و عموما تمس  ان

 بمنظومة األخالق في املجتمع.

  تأخذ الجرائم االلكترونية املاسة باألشخاص صورا متعددة ، وكل صورة من هذه الصور تثير مشكالت

 موضوعية و إجرائية.

 صدى املشرع املغربي ملعالجة الجرائم االلكترونية عموما بموجب قانون خاص ،ولكنه يبقى قانون قاصر ال ت

 يغطي جميع جوانب الجريمة االلكترونية.

 .ان هناك حلوال تشريعية وعملية يمكن من خاللها مواجهة تحديات و مشكالت الجريمة االلكترونية عموما 

 واجهة الجرائم االلكترونية تبين عجز النصوص التقليدية عن م 

  ان تضارب الجهود الوطنية والدولية في مواجهة تحديات ومشكلة الجرائم االلكترونية يؤدي الى جعل مكافحة

 هذه الجرائم هباءا منثورا ،الن هناك قلة معرفة وخبرة ملواجهة هذا النوع من الجرائم.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 وما بعدها 22انظرد/هشام مالطي م س ص  - 1142

املعلوماتية)االلكترونية(املرتكبة في األراض ي املغربية أيا كانت جنسية مرتكبيها ،وعلى كل يلي:" الجرائم على ما  من ق م ج 211املادةتنص 1143- 

 ةجريمة الكترونية يتم ارتكاب أحد األفعال املشكلة لعناصرها التكوينية باملغرب ،كما يمتد االختصاص الى البت في الفعل الرئيس ي للجريم

 "تفاء ولو في حالة ارتكابها خارج املغربااللكترونية الى سائر أفعال املشاركة أو االخ

-:" في أعالي البحار على متن سفن تحمل العلم املغربي، أيا كانت جنسية مرتكبي الجريمة االلكترونية. على ما يلي من ق م ج 217املادةكما تنص 

 " داخل ميناء بحري مغربي على متن سفينة تجارية أجنبية

:"على متن طائرات مغربية أيا كانت جنسية  مرتكبي الجريمة املعلوماتية  أو ضحيتها  من جنسية  مغربية يليعلى ما  من ق م ج 211املادة و تنص 

 "أو اذا حطت الطائرة باملغرب بعد ارتكاب الجريمة االلكترونية

املغربي ارتكبت خارج اململكة  يلي:"جريمة معلوماتية)االكترونية( لها وصف جنحة في نظر القانون ما من ق م ج على  212املادة في حين تنص 

ي حالة فاملغربية من طرف مغربي بعد عودته الى األراض ي املغربية ، ولم يثبت أنه صدر في حقه حكم بالخارج حائز لقوة الش يء املقض ي به ،أو أنه 

  الحكم باإلدانة قض ى العقوبة املحكوم بها أو تقادمت."
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    املراجع واملصادر
دراسة مقارنة بين قانون العقوبات الفرنس ي و  لحماية الجنائية لعرض الطفل من االعتداء الجنس ي،ابراهيم عبد الخالق ، ا-0

 .9110املصري، الطبعة االولى، دار النهضة العربية،القاهرة،

 9117 ىألولا الطبعة – الحديث املصري  املكتب – اإلنترنت عبر  األخالقية الجرائم عن الجنائية املسئولية – األلفي محمد محمد-9

عبد الكريم غالي: الحماية القانونية لإلنسان من مخاطراملعلوميات، رسالة دكتوراه9 كلية العلوم القانونية واالقتصادية -2

 . 0227واالجتماعية9 الرباط9

نائية ، جامعة جعبد هللا ادعول: الدليل االلكتروني في االثبات الجنائي، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص، العلوم ال-1

 9100.9109القاض ي عياض كلية الحقوق مراكش السنة الجامعية 

محاولة ملقاربة مدى مالءمة القانون الوطني مع املعايير –د/هشام مالطي ، خصوصية القواعد االجرائية للجرائم املعلوماتية -7

مطبعة األمنية 2،9101على االئتمان املالي،العدد سلسلة ندوات محكمة االستئناف بالرباط، تأثير الجريمة االلكترونية-الدولية

 الرباط 
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 عالقة مفتش الشغل بالقضاء الزجري
The relationship of the labor inspector to the injunctive judiciary 

 : محمد أمريرالباحث 

 طالب باحث في سلك الدكتوراة

جتماعية املحمديةبكلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإل    جامعة الحسن الثاني 

 ملخص املقال باللغة العربية :

ع املغربي مبدأ إزدواجية أجهزة الرقابة في مجال الشغل، من خالل إحداث  لقد تبنت مجموعة من التشريعات ومن بينها املشر

تعاون بين مفتش الشغل والقضاء الزجري، أجهزة إدارية وأخرى قضائية لهذا الغرض، ومن هنا الرهان املعقود على التنسيق وال

مادامت تربطهما وحدة وظيفية وأهداف مشتركة تتوخى في نهاية املطاف إلى تحقيق إستقرار واألمن االجتماعي داخل املقاولة 

 وخارجها، والتنمية املنشودة.

رقابة اإلدارية ممثال في مفتشية وإذا كان املشرع املغربي من خالل مدونة الشغل قد حاول مد جسور التعاون بين جهاز ال

الشغل وجهاز الرقابة القضائية ممثال في القضاء الزجري املختص بالنظر في القضايا الناشئة عن مخالفات قانون الشغل، والتالي 

طبيق تتبقى نجاعة عمل مفتشية الشغل رهينة بطبيعة عالقتها بالجهاز القضائي، إذ بدون تعاون حقيقي بين الجهازين لن يتأتى 

نصوص القانون االجتماعي وبث الروح فيها ونقلها من وضع السكون والجمود إلى طور الحركة والتفعيل، غير أن هذه العالقة 

 .بين جهاز مفتشية الشغل والقضاء الزجري، الزلت بعيدة عن تطلعات املهتمين بعالقات الشغل وتعرف نوعا من املحدودية

 املحدودية  –عالقات الشغل   –الزجري  –القضاء  –مفتش الشغل  :الكلمات املفتاحية

Abstract in English; 

A set of legislations, including the Moroccan legislator, have adopted the principle of the duality of oversight 

bodies in the field of employment, through the creation of administrative and judicial bodies for this purpose. Hence 

the bet on coordination and cooperation between the labor i nspector and the injunctive judiciary, as long as they 

are linked by a functional unity and common goals that ultimately aim at To achieve stability and social security 

inside and outside the enterprise, and the desired development. 

If the Moroccan legislator, through the Labour Code, tries to extend cooperation between the administrative 

oversight body, represented by the Labour Inspectorate and the judicial oversight body, and is represented by the 

judicial court competent to deal with cases arising out of violations of the Labour Code, the effectiveness of the work 

of the Labour Inspectorate is held hostage by the nature of its relationship with the judiciary. Without genuine 

cooperation between the two organs, it will not be possible to apply the provisions of social law and to transfer them 

from the status of silence to the movement. 

Keywords: labor inspector - judiciary - injunction - labor relations – limitations 
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 مقدمة :

يعتبر االستقرار السياس ي من الغايات التي تسعى إليها الدول مهما كانت أنظمتها السياسية واالقتصادية والعسكرية، لكن 

، وهذا ما يفسر أن ضمان السلم اإلجتماعي وتوفير األمن االجتماعي والعدالة 1144ذلك ال يتأتى إال بتوفر االستقرار االجتماعي

ية، مسؤولية أصبحت أكثر من أي وقت مض ى ملقاة على عاتق الدولة وأجهزتها، وذلك عن طريق سن قوانين لتواجه االجتماع

 بها عملية التغيير وتضبط العالقات القائمة بين أفراد املجتمع .

ه ما لم وإذا كان القانون عموما ومهما بلغت درجة تطوره وشمولية أحكامه لن يحقق األهداف املتوخاة من وراء سن 

يعرف طريقه إلى التطبيق، مما استوجب إحداث جهاز قضائي يسهر على تطبيق القوانين توخيا إللحاق العدالة االجتماعية بين 

أفراد املجتمع، فإن خصوصية القانون االجتماعي التي تجد أهميتها في الوظائف التي تجد أهميتها في الوظائف التي يؤديها داخل 

. 1145ستوى االجتماعي، أو االقتصادي أو السياس ي من جهة، وأثاره على السلم االجتماعي من جهة أخرى الدولة سواء على امل

استوجب باإلضافة إلى الجهاز القضائي الذي ال يتدخل إال بعد وقوع النزاع وتعرض الحقوق لالنتهاك، استحداث جهاز إداري 

ل داخل املؤسسات الخاضعة له منذ افتتاح املؤسسة مراقبا تتمثل مهمته في العمل على مراقبة احترام وتطبيق قانون الشغ

وناصحا في بعض املرات، وموجها ومصالحا ومسجال للخروقات املتبوعة بالجزاء في مرات أخرى، مما يجعل دوره وقائيا في مقابل 

 الدور العالجي للقضاء.

كشف أكثر عن أهمية العالقة بين ومما الشك فيه أن الرجوع إلى أصول كل من جهاز تفتيش الشغل والقضاء، سي

الجهازين، إذ شهد مطلع القرن التاسع عشر إحداث أجهزة لإلشراف ومراقبة الضوابط  القانونية التي سنها لحماية الطبقة 

ألولى االعاملة بعد معاناتها من األثار االقتصادية واإلجتماعية السلبية الناتجة عن الثورة الصناعية في أوروبا، فكانت املحاوالت 

، هذه األخيرة هي التي أبانت فيها التجربة عن ضرورة 1146إلنشاء مفتشية الشغل بأوروبا في كل من النمسا، وبريطانيا، وفرنسا

 إنشاء مصالح خاصة تسهر على تطبيق تشريع الشغل، ألن القوانين االجتماعية األولى لم تكن تجد طريقها إلى التطبيق.

تفتيش الشغل عدة تطورات عبر مراحل، حيث كانت مراقبة سوق الشغل منوطة بكل وعلى املستوى الوطني عرف جهاز 

، ولم يهتم املشرع بتفتيش الشغل 1147من األمين واملحتسب خالل فترة ما قبل الحماية نظرا لغياب قانون ينظم تفتيش الشغل

املتعلق بضابط الخدمة  0212يوليوز  9ر ، وبعده صدر ظهي0221يونيو 03، ليأتي بعده ظهير 0291يوليوز  02إال بعد صدور ظهير 

، ومع 1149، الذي اعتبر خالل هذه الفترة املصدر الرئيس ي، واملحدد الختصاصات ومهام أعوان تفتيش الشغل1148أو العمل

                                                           

ار السلم االجتماعي، تقرير لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة في القانون الخاص، جامعة عزيز أودوني، دور مفتشية الشغل في إستقر  - 1144

 .10، ص:0222-0223الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية عين الشق، السنة الجامعية 

 13، ص: 0222ة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة األولى محمد الكشبور، نظام تفتيش الشغل الواقع الحالي وأفاق املستقبل، مطبع - 1145

. 

، 0222-0230محمد إيبوزير، مفتشية الشغل باملغرب مذكرة لنيل دبلوم السلك العالي، املدرسة الوطنية لإلدارة العمومية الرباط، سنة  - 1146

 .17ص:

 .12، ص: 9117لم الرباط، الطبعة الثالثة عبد الكريم غالي، في القانون االجتماعي املغربي، مطبعة دار الق - 1147

 . 0212یولیوز  9موافق ل  0211شعبان  02ظھير شریف مؤرت في  - 1148

 .01محمد الكشبور، م.س، ص : - 1149
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حصول املغرب على االستقالل صدرت مجموعة من النصوص القانونية املتعلقة بتفتيش الشغل، وصوال إلى مدونة الشغل التي 

 .1150هزة الرقابة في الكتاب الخامستناولت أج

أما فيما يخص القضاء فبدوره مر عبر ثالث مراحل، ففي فترة الحماية لم تكن هناك محاكم مختصة للبث في نزاعات  

، 1151الشغل، وإنما كان الفصل فيها من اختصاص أمين الحرفة أو املحتسب الذي كان يستعين بدوره برأي أهل املعرفة والخبرة

القاض ي بإنشاء مجالس للخبراء والتي كانت تختص في الخالفات الناشئة بين  0292دجنبر  01ماية صدر ظهير وفي فترة الح

 0272أبريل  92الفرنسيين بعضهم البعض، وبينهم وبين غيرهم من األجانب املقيمين باملغرب، ومع بداية االستقالل صدر ظهير 

 0229، واستمر العمل بها إلى غاية صدور ظهير يوليوز 1152الخبراء القاض ي بإحداث املحاكم الشغل، التي حلت محل مجالس

، 1154املتعلق بالتنظيم القضائي 0221يوليوز 07املحدث للمحاكم االجتماعية التي سيتم اإلستغناء عنها بمقتض ى ظهير  1153

 والذي بمقتضاه تم إدماج القضاء االجتماعي في إطار الوالية العامة للقضاء .

مفتشية الشغل بالقضاء الزجري أهمية بالغة سواء على املستوى النظري، وذلك بالوقوف على ويكتس ي موضوع عالقة 

مظاهر وصور العالقة بين جهاز تفتيش الشغل والقضاء الزجري ومدى توفر شروط وظروف عالقة التعاون والتشارك بينهما 

خالل الوقوف على الصعوبات التي تحول دون  قصد تحقيق الهدف املتوخى من وراء إحداثهما، وكذا على املستوى العملي من

قيام عالقة تعاون حقيقية. وإذا كان الرهان معقود على مفتشية الشغل من أجل تفعيل مدونة الشغل على أرض الواقع قصد 

 جلب االستثمارات األجنبية وتشجيع الوطنية منها، والحفاظ على السلم االجتماعي والحفاظ على السلم االجتماعي وتحقيق

التنمية الشاملة، وبالتالي تبقى نجاعة عمل مفتشية الشغل رهينة بطبيعة عالقتها بالجهاز القضائي، إذ بدون تعاون حقيقي بين 

الجهازين لن يتأتى تطبيق نصوص القانون االجتماعي وبث الروح فيها ونقلها من وضع السكون والجمود إلى طور الحركة والتفعيل، 

 لية أساسية وهي كاألتي: وهو ما يدفعنا لطرح إشكا

إلى أي حدا إستطاع املشرع املغربي خلق أسس وإرساء عالقة تعاون وتكامل بين مفتشية الشغل والقضاء الزجري؟ 

وتتفرع عن هذه اإلشكالية املحورية مجموعة من  وهل من معيقات تحول دون تقوية أواصر عالقة التعاون والتكامل هذه؟

ظاهر التعاون بين مفتش الشغل والقضاء الزجري؟ أهي عالقة تكامل وتعاون أم عالقة تنافر؟ وأين التساؤالت الفرعية : ماهي م

 تتجلى املحدودية على مستوى هذه العالقة؟ 

                                                           

الجريدة املتعلق بمدونة الشغل املنشور ب 17.22( بتنفيذ القانون رقم 9112سبتمبر  00) 0191من رجب  01الصادر في  0.12.021الظهير الشريف رقم - 1150

 .2212(، ص 9112ديسمبر  3) 0191شوال  02بتاريخ  7012الرسمية عدد 

عبد اللطيف خالفي، الوسيط في مدونة الشغل عالقات الشغل الفردية الجزء األول، املطبعة الوراقة الوطنية مراكش، الطبعة االولى  - 1151

 .012، ص: 9111

 املتعلق بانشاء مجالس الخبراء. 0292ر دجنب 01موافق ل  0213رجب  01ظھير شریف مؤرت في  - 1152

املتعلق بإحداث املحاكم .  0229یولیوز  92موافق ل  0229جمادى اآلخرة  07مؤرت في  0.29.001ظھير شریف بمثابة قانون رقم  - 1153

  9092، ص:  2091االجتماعیة ج ر ع 

2 

املتعلق بالتنظیم القضائي للمملكة .  0221یولیوز  07موافق ل  0221جمادى اآلخرة  91مؤرت في  0.21.223ظھير شریف بمثابة قانون رقم  - 1154

 .9192، ص:  2991ج ر ع 
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ملقاربة هذا االشكال و االسئلة املتفرعة عنه، سنعتمد على املنهج الوصف التحليلي، وذلك من خالل إستقراء النصوص 

 تصاصات كال الجهازين، وإبراز مظاهر العالقة وملحدودية بينهما، معتمدين في ذلك على التصميم األتي:القانونية التي تبين إخ

 املطلب األول: مظاهر التعاون بين مفتش الشغل والقضاء الزجري 

 املطلب الثاني: مظاهر محدودية التعاون بين مفتش الشغل والقضاء الزجري 

 الشغل والقضاء الزجري. املطلب األول: مظاهر التعاون بين مفتش 

إن العالقة بين مفتشية الشغل والقضاء الزجري، تجد مصدرها في الوحدة الوظيفية لكل من الجهازين، من خالل العنصر 

الرابط بينهما ممثال في محاضر مخالفات قانون الشغل التي يحررها مفتش الشغل بمناسبة وقوفه على مخالفة ما لقواعد قانون 

 حاضر تجسد وسيلة التواصل بين مفتش الشغل والقضاء.الشغل، فهذه امل

وتعتبر املحاضر التي ينجزها مفتش ي الشغل أهم اآلليات التي خولتها لهم مدونة الشغل، حتى يتسنى لهم القيام بمهامهم 

 ة(.لفقرة الثانيالرقابية، وهذه املحاضر يجب أن تتضمن مجموعة من البيانات )الفقرة األولى(، وإحالتها وفق مسطرة معينة)ا

 الفقرة األولى: بيانات محاضر مفتش الشغل.

يتم تثبيت مخالفات قانون الشغل من خالل محاضر يحررها مفتش الشغل، بغية تجميع املعطيات التي من شأنها أن  

اهي البيانات ، لكن م1155تخول لقضاة النيابة العامة متابعة املشغل املخالف الرتكابه مخالفة أو عدة مخالفات لقانون الشغل

األساسية التي يتعين على مفتش الشغل تضمينها في املحضر حتى يعتد به أمام القضاء؟ وهل يمكن ملفتش الشغل أن يضمن في 

املحضر بيانات تكميلية حتى يمكن القضاء من البث في القضية املعروضة عليه وهو على بينة من مختلف عناصرها وظروفها 

 ومالبساتها ؟

 ات األساسية للمحضر. أوال: البيان

تفتيش الشغل لشكل معين، غير أن الوزارة الوصية على قطاع التشغيل  1156لم يخضع املشرع املغربي تحرير محاضر

 حتى يحرر أعوان تفتيش الشغل محاضرهم على شاكلتها.  1157وضعت نماذج لتحرير هذه املحاضر

                                                           

سميرة كميلي، القانون الجنائي للشغل، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية  - 1155 

 . 290، ص:9119-9110معية: الدار البيضاء، السنة الجا -واالقتصادية واالجتماعية 

من ق.م.ج، التي عرفت املحضر  91تجدر اإلشارة إلى ان املشرع لم يعرف املقصود باملحضر في مدونة الشغل، مما يدفعنا لالستئناس بالفصل  - 1156

ام به ه وما تلقاه من تصريحات أو ما قبأنه: " املحضر هو الوثيقة املكتوبة التي يحررها ضابط الشرطة القضائية أثناء ممارسة مهامه ويضمنها ما عاين

 من عمليات ترجع الختصاصه...".

 يمكن تقسيم املحاضر إلى تصنيفات ثالثة: من حيث صفة محرريها أو نوع الجرائم التي تتضمنها أو من حيث قوتها الثبوتية:  - 1157

 أ( من حيث صفة محرريها تنقسم إلى:

ق.م.ج، وفي حالة التلبس وفق  92الة العادية املرتبطة بالبحث التمهيدي املنصوص عليها في ف محاضر ينجزها ضباط الشرطة القضائية في الح- 

 ق.م.ج.  22إلى  72الشكليات املنصوص عليها في ف 
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 ضمن ثالثة أجزاء:واملالحظ أن أغلب مفتش ي الشغل يتقيدون بهذه النماذج التي تت

الديباجة: يشار فيها إلى مكان وساعة املعاينة وطبيعة املحضر وظروف تحريره، هوية محرر املحضر، وكذا هوية املسؤول  -

عن املخالفة، خصوصا وان املشرع املغربي أصبح يلزم املشغل املخالف أو من ينوب عنه باإلدالء بوثيقة تعرف هويته الكاملة 

 تحريره للمحضر.ملفتش الشغل عند 

نص املحضر: ويتضمن عرض ملختلف األفعال املادية املضبوطة وإلحالة على النصوص القانونية التي تم خرقها، وكذا  - 

 جردا للوقائع املادية املشكلة ملخالفة مع اإلشارة إلى أسماء األجراء املتضررين .

ى هذا األخير اللجوء إلى الوصف الكتابي املفصل وبذلك فإن تثبيت املخالفة في املحضر من طرف املشغل يفرض عل 

للوقائع املادية املشكلة للمخالفة التي عاينها بنفسه، والتي من شأنها أن تشكل عناصر مفيدة لتحريك املتابعة في مواجهة املشغل 

ط يعمل على ربويتعين على مفتش الشغل أن ، املخالف، وقد يستدعي التفصيل في الوصف اللجوء إلى الرسوم والخطاطات

الوقائع املادية املضبوطة بالتكييف القانوني الذي سيعطى لها من طرف القاض ي، علما بأن هذا األخير غير ملزم بتكييف مفتش 

 الشغل.

خاتمة املحضر: ويتم فيها التذكير بعدد املخالفات املرتكبة واملقتضيات القانونية املجرمة لها والعقوبات املحددة لها،  -

ملحضر بتاريخ الختم؛ وهو تاريخ التحرير النهائي للمحضر قبل توجهه إلى الجهة املختصة، كما أن املشرع املغربي على غرار لينتهي ا

 .1158نظيره الفرنس ي، لم يحدد أجال أو زمنا معينا لتحرير املحضر 

 ثانيا: البيانات التكميلية للمحضر 

واقعة من خالل إدراج مجموعة من البيانات التكميلية في يمكن ملفتش الشغل أن يساعد وكيل امللك على تكييف ال 

، خصوصا وأن مفتش الشغل يكون على اتصال مباشر بمكان املعاينة وباألشخاص املنسوبة إليهم األفعال التي 1159املحضر 

 تعتبر خرقا لقانون الشغل.

ومات ة والسلطات داخل املقاولة، واملعلويدخل في نطاق هذه البيانات التكميلية، املعلومات املتعلقة بتراتبية املسؤولي

املتصلة باملسار العادي التخاذ القرار داخل املقاولة، كما هو معروف لدى مفتش الشغل من خالل زياراته السابقة، ووضع كل 

وضعهم و  املتدخلين في مجال قانون الشغل الذي ارتكبت املخالفة في إطاره، وعند االقتضاء تعيين مختلف املسؤولين، بأسمائهم

                                                           

فات لمحاضر يحررها أعوان الشرطة القضائية أو املوظفون واألعوان املنصوص عليهم في قوانين خاصة مثال: مخالفات لقانون الصيد والقنص. مخا-

 لقانون السير والجوالن. مخالفات متعلقة بالغش في البضائع. 

 ق.م.ج.  91محاضر ينجزها موظفون وأعوان مكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية مثال: مهندسو أو مأمورو املياه والغابات، ف - 

 ة، ومحاضر املخالفات. ب( من حيث الجرائم التي تتضمنها نجد: محاضر جنايات، محاضر الجنح الضبطية والتأديبي

 ج( من حيث قوتها الثبوتية تنقسم إلى:  

 محاضر يوثق بمضمنها إلى أن يثبت ما يخالفها، محاضر ال يطعن فيها إال بادعاء الزور، محاضر ال تعتبر إال مجرد بيان.- 

 . 909، ص:  9109ليوز حسن حطاب، عالقة مفتشية الشغل بالقضاء الزجري، مجلة أنفاس حقوقية، العدد الرابع، يو  - 1158

 .902وهي بيانات يجري العمل بها رغم عدم التنصيص عليها في نماذج املحاضر التي أعدتها الوزارة املعنية ، أشار إليه حسن حطاب، م.س، ص: - 1159
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التراتبي داخل املقاولة، وأسماء املتدخلين في مسلسل اتخاذ القرار الذي نتج عنه مخالفة قواعد قانون الشغل، وطبيعة تدخل 

 كل واحد منهم.

وإذا تعلق األمر بقواعد حفظ الصحة والسالمة، وكان رئيس املقاولة قد أقدم على تفويض السلطة، فإنه يكون من املفيد 

 ضر إلى التفويض املذكور، مع وصف مفصل للعناصر التي يمكن أن تفيد في تحريك املتابعة. أن يشير املح

والواقع أن تضمين املحضر كافة العناصر واملعطيات والظروف واملالبسات املحيطة بالوقائع املادية املرتكبة واملشكلة 

ف على املحكمة التي إن وجدت بدورها في محضر مخالفة لقواعد قانون الشغل، يجعل النيابة العامة تحيل املشغل املخال

تفتيش الشغل ما يعينها على تكوين قناعتها حول نسبة األفعال املرتكبة إلى املخالف فإنها تدينه. وهذا ما يقود إلى الحديث عن 

 الجالس . 1160قو ة محاضر تفتيش الشغل أمام القضاء الزجري 

 الفقرة الثانية: مسطرة إحالة محاضر املخالفات 

نظم املشرع مسطرة إحالة املحاضر في الحالة العادية، أي في حالة مخالفة القواعد التشريعية أو التنظيمية للشغل، كما 

 بيعة القواعد التي تمت مخالفتها.خص محاضر مخالفات قواعد حفظ الصحة والسالمة بمسطرة استثنائية تتالءم مع ط

 علقة بالصحة والسالمةأوال: مسطرة إحالة محاضر املخالفات غير املت 

مدونة الشغل مفتش الشغل بعد انتهاءه من زيارة املراقبة ومعاينته للمخالفة، أن  712ألزمت الفقرة الثانية من املادة  

يحرر تقريرا يضمنه، إضافة إلى املخالفات املرتكبة، تنبيهاته ومالحظاته التي يضمنها كذلك في سجل معد لهذا الغرض تمسكه 

ذا حصل واستمر املشغل في خرق القانون بعد الزيارة الثانية ملفتش الشغل، فإن هذا األخير يحرر محضرا يثبت فيه املؤسسة، وإ

 ٍّ
 
 . 1161مخالفات املعاينة

ويتم تحرير املحضر في ثالثة محاضر يوجه واحد للمحكمة املختصة من طرف املندوب اإلقليمي، . والثاني إلى مديرية 

ويحتفظ بالثالث في امللف الخاص باملؤسسة، وقد نص املشرع في مدونة الشغل أن املحضر املحرر الشغل باملصالح املركزية، 

بشأن املخالفات املتعلقة بالنصوص التشريعية أو التنظيمية، تحال نسخة منها مباشرة إلى املحكمة املختصة، وذلك من قبل 

                                                           

 واإلدارية، بدون ذكر  املصطفى طايل، دور القضاء الزجري في تفعيل خصوصية قانون الشغل الجنائي، مجلة املنارة للدراسات القانونية - 1160

 وما بعدها . 17، ص: 9191يونيو  2العدد، السنة 

: "يقوم األعوان املكلفون بتفتيش الشغل، بمعاينة املخالفات املتعلقة بأحكام هذا القانون، واملقتضيات التنظيمية م.ش 722تنص املادة  - 1161

 عكس ما فيها . الصادرة بتطبيقه، وتثبتيها في محاضر يوثق بمضمونها إلى أن يثبت 

الفقرة  ييمكن لهؤالء األعوان، قبل اللجوء إلى تحرير املحاضر، أن يوجهوا تنبيهات أو مالحظات للمشغلين الذين يخالفون األحكام املشار إليها ف  

 األولى أعاله .

ة من قبل املندوب اإلقليمي بالشغل، والثاني إلى يجب عليهم أن يحرروا هذه املحاضر في ثالثة نظائر، يوجه واحد منها مباشرة إلى املحكمة املختص  

 مديرية الشغل باملصالح املركزية، ويحتفظ بالنظير الثالث في امللف الخاص باملؤسسة ".
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الشغل لضمان فعالية هذه املحاضر، استجابة ملطالب الفقه  املندوب اإلقليمي املكلف بالشغل، وهو إجراء جديد أتت به مدونة

 .1162املغربي ومطالب مفتش ي الشغل أنفسهم

غير أن هذه املقتضيات وإن كانت توخت ربط اتصال مباشر بين جهاز تفتيش الشغل والقضاء، من خالل اإلحالة املباشرة 

 للشغل.  ملحاضر املخالفات على املحكمة املختصة من قبل املندوب اإلقليمي

فإنها تثير بعض اإلشكاليات، من حيث مسطرة التنبيه التي قد تسبق تحرير املحضر، أو إحالة املحضر من طرف املندوب 

 اإلقليمي وليس من قبل محرره، باإلضافة إلى أن املشرع لم يحدد أجل إحالة املحضر وال جزاء قانوني في حالة عدم إحالته .

 خالفات املتعلقة بالصحة والسالمة. ثانيا: مسطرة إحالة محاضر امل

خص املشرع محاضر مخالفات قواعد الصحة والسالمة بمسطرة استثنائية لكونها شرعت لحماية األجير في صحته 

 وسالمته. 

 مسطرة إحالة املحاضر ذات الخطر غير الحال: -1

تها ملتعلقة بأحكام هذا القانون وتثبيإذا كان املشرع املغربي ينص أن أعوان تفتيش الشغل يقومون بمعاينة املخالفات ا 

في محاضر يوثق بمضمونها، إلى أن يثبت عكس ما فيها، فإنه إذا تعلق األمر بأحكام تشريعية أو تنظيمية خاصة بحفظ الصحة 

ل غوالسالمة، ولم يكن من شأن اإلخالل بها أن يعرض األجراء لخطر حال، فإن أعوان التفتيش ملزمون بتوجيه تنبيه إلى املش

الذي لم يحترم املقتضيات القانونية، وكذا تحديد أجل له لكي يتخذ جميع التدابير الالزمة لدرء كل ما من شأنه املساس بصحة 

وسالمة األجراء، حيث ال يمكن تحرير محضر بشأن املخالفة إال بعد انصرام األجل املحددة في التنبيه والذي ال يمكن أن يقل عن 

ة ظروف املؤسسة، حيث تبدأ مدته انطالقا من أدنى مدة قررتها املقتضيات التنظيمية الجاري بها أيام يتم فيها مراعا 1

 . 1163العمل

فاملشرع في هذه الحالة حدد الحد األدنى دون األقص ى، وهو ما سيجعل العون املكلف بتفتيش الشغل أمام سلطة تقديرية 

ولة التي سيكون أمامها متسع من الوقت إلصالح اإلخالل الذي قد يضر تخوله الحق في تحديد أقص ى اآلجال و هو أمر لصالح املقا

بصحة األجراء وسالمتهم فرغم أن املشغل يفترض فيه املعرفة املسبقة بكافة االلتزامات املفروضة عليه لوقاية األجراء من خطر 

الوقائي ملفتش الصحة والسالمة قبل  فيه عنصر احتمالية تهديد سالمة صحتهم فإن منحه أجال لتدارك هذا الخطر يؤكد الدور 

 أن يصبح الخطر حاال يؤدي إلى إصابة األجراء بأمراض قد تؤذي بحياتهم أو تجعلهم عالة على كاهل أسرهم.

من مدونة الشغل فإن تقدم املشغل بتظلم للسلطة الحكومية املكلفة بالشغل قبل انتهاء األجل  710وبالرجوع للمادة 

يوما من تلقي هذا التنبيه يوقف إعداد املحضر، وذلك إلى أن تنتهي املسطرة اإلدارية، حيث تبلغ  07خالل املحدد له في التنبيه 

                                                           

 .10ص:  حسن حطاب،.م.س، - 1162

لية جامعة الحسن الثاني ك بدر الصيلي، مفتشية الشغل بين املراقبة واملصالحة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، - 1163

 .71الدار البيضاء، ص:  –العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية عين الشق 
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السلطة الحكومية املكلفة بالشغل إلى املعني باألمر قرارها وفق شكليات اإلدارية، والتي توجه إشعارا بذلك إلى العون املكلف 

 بتفتيش الشغل.

 ذات الخطر الحالمسطرة إحالة محاضر املخالفات  -2

إذا حصل إخالل أو إهمال من طرف املشغل أو من ينوب عنه، ونتجت عنه مخالفة ملقتضيات حفظ الصحة والسالمة 

من شأنها تعريض صحة وسالمة األجراء لخطر حال، فإن مفتش الشغل يوجه تنبيها فوريا للمشغل التخاذ التدابير الالزمة لدرء 

ون أجل ، فإن استجاب املشغل أو من ينوب عنه فال إشكال حينها، أما إذا رفض أو أهمل أي الخطر الحال عن أجرائه فورا ود

، فإن مفتش الشغل يحرر على الفور محضرا يثبت فيه امتناع املشغل عن 1164منهما االمتثال لألوامر املوجهة إليه في التنبيه

ق تدائية بصفته قاضيا لألمور املستعجلة بمقتض ى مقال يرفاالمتثال ملضمون التنبيه، ويوجه األمر فورا إلى رئيس املحكمة االب

 .1165باملحضر املثبت للمخالفة أو املخالفات التي تم ضبطها

وقد خول املشرع املغربي لرئيس املحكمة االبتدائية الخيرة بين إصدار أمر باتخاذ التدابير الالزمة من طرف املشغل قصد 

لصحة والسالمة وبين منح املشغل أجال التخاذ ما هو الزم لدرء الخطر عن أجرائه، رفع الخطر الحال الناتج عن خرق مقتضيات ا

كما يبقى لرئيس املحكمة االبتدائية أن يأمر عند القتضاء بإغالق املقاولة أو الورش مصدر الخطر الحال مع ضرورة تحديد املدة 

 الضرورية لذلك اإلغالق.

من مدونة الشغل، أنه في حالة عدم استجابة  717وقدر من خالل املادة  بل إن املشرع املغربي ذهب إلى أبعد من ذلك،

املشغل ملا أمر به رئيس الحكمة االبتدائية، يمكن ملفتش الشغل تحرير محضر جديد يوجهه هذه املرة إلى وكيل امللك، ويتعين 

املحكمة االبتدائية، التي تطبق حينئذ  أيام من تاريخ التوصل به إلى 3على هذا األخير أن يحيل املحضر، في مدة ال تتجاوز 

املقتضيات الزجرية املنصوص عليها في هذا اإلطار مع اإلشارة إلى أن العقوبات املذكورة تضاعف في حالة العود، وذلك بأن يرتكب 

 املشغل أفعاال مماثلة داخل السنتين املواليتين لصدور حكم نهائي في حقه.

 01إدانة املشغل مقرونا بقرار اإلغالق املؤقت للمؤسسة ملدة ال يمكن أن تقل عن كما يمكن للمحكمة أن تجعل الحكم ب

وفي حالة عدم احترام املقتضيات املذكورة تطبق  1166،من ق.ج 21أشهر مع مراعاة املنع املشار إليه في املادة  1أيام وال تتجاوز 

ة العود يمكن للمحكمة أن تصدر حكمها باإلغالق من ق.ج، كما أنه في حال 291آنذاك العقوبات املنصوص عليها في الفصل 

، دون أن يكون ذلك مبررا من أجل إغالقها من قبل املشغل املخالف 1167من ق.ج 291و  21النهائي للمؤسسة طبقا للفصلين 

 بنية سيئة، فهذا اإلغالق ال يمكن أن يتم دون أن يستحق األجراء حقوقهم كاملة.

                                                           

 من مدونة الشغل املغربية . 719الفقرة الثانية من املادة  -1164

 من مدونة الشغل املغربية.  712الفقرة الثانية من املادة  -1165

".. حيث امكانية الحكم بإغالق املحل التجاري أو الصناعي نهائيا أو مؤقتا، عند إساءة على من ق.ج  21تنص الفقرة الثانية من الفصل  -1166

 استغالل اإلذن أو الرخصة املحصل عليها، وإما بعدم مراعاة النظم االدارية."

لفقرة، مخالفا بذلك ، خرق أحكام تلك ا50على: "كل شخص، ممن أشير إليهم في الفقرة الثانية من الفصل من ق.ج  297ينص الفصل  -1167

 القرار الصادر بإغالق مؤسسة تجارية أو صناعية، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم."
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كن القول بأن املشرع املغربي حاول أن يؤسس لعالقة تعاون بين مفتشية الشغل وتأسيسا على املقتضيات السابقة يم

القضاء، مثال في مرحلة أولى في رئيس املحكمة االبتدائية، وفي  عوالقضاء الزجري، إذا يصبح مفتش الشغل في عالقة مباشرة م

ملسلسل مد جسور التعاون بين جهازي الرقابة مرحلة ثانية في وكيل امللك، مما يمكن اعتباره مبادرة محمودة من ا أن تدشن 

 على قانون الشغل.

 املطلب الثاني: مظاهر محدودية التعاون بين مفتش الشغل والقضاء الزجري. 

إن من بين املهام التي تضطلع مفتشية الشغل العمل على تفعيل مقتضيات قانون الشغل، إال أن فعالية عملها تبقى 

 1168اء الزجري من خالل محاضر املخالفات، التي تحررها في هذا املجال، حيث تعتبر هذه املحاضررهينة بمستوى عالقتها بالقض

 بمثابة العالقة التي تربط بين مفتشية الشغل والقضاء الزجري. 

لذلك كان من الضروري إحاطتها بنوع من الدراسة حتى نرى هل هذه املحاضر التي تربط بين جهاز تفتيش الشغل والقضاء 

تعد مظهرا للتعاون أم تقف عائقا بينهما، وهل تم تنظيم مسطرة إحالة هذه املحاضر على نحو يحقق سهولة وفعالية  الزجري 

 للتواصل بين الجهازين.

 الفقرة األول: محدودية العالقة على مستوى املحاضر. 

ة العامة ناط من خاللها النيابيكتس ي تنظيم مضمون محاضر تفتيش الشغل أهمية بالغة، على اعتبار أنها الوسيلة التي ت 

 لدى املحاكم الزجرية، علما بمخالفات قانون الشغل.

وفي هذا الصدد يطرح تساؤل إلى أي مدى تم تنظيم كيفية إعداد محاضر تفتيش الشغل من حيث مضمون الذي يوفر 

الة، هل تبقى بيانات املحضر في هذه الحللنيابة العامة العناصر الكافية لتحريك الدعوى العمومية في مواجهة املشغل املخالف؟ و 

جديرة بأن تتضمن املعطيات الكفيلة بتكوين قناعة قاض ي املوضوع حول توافر عناصر اإلدانة؟ أم أن كيفية إعداد محاضر 

تفتيش الشغل تبقى غامضة وقاصرة على تحقيق الغاية املرجوة منها، ما يجعل عالقة جهاز تفتيش الشغل تبقى غامضة وقاصرة 

 . 1169لى تحقيق الغاية املرجوة منها، مما يجعل عالقة جهاز تفتيش الشغل والقضاء الزجري محدودة على هذا املستوى ع

 

 

 

                                                           

 تجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن هناك ثالثة أنواع من املحاضر:   - 1168

التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شان التثبت من الجنح واملخالفات حسب  : وهي تلك املحاضر محاضر يوثق بمضمون إلى أن يثبت العكس-

املتعلق باملسطرة الجنائية ، ج.ر.س،  99.10بتنفيذ القانون رقم   0192من رجب  97صادر في  0.19.977من ق م ج، ظهير شريف رقم  921الفصل 

 . 207(، ص: 9112يناير  21، بتاريخ )7123عدد 

 من ق م ج.  920حسب الفصل  بمجرد معلومات:محاضر تعتبر  -

من ق م ج، أما فيما يخص املحاضر املحررة من قبل مفتش الشغل فقد أعطاها املشرع  929: حسب الفصل محاضر ال يطعن فيها إال بالزور -

 ة.من م ش نفس القوة الثبوتية املحاضر املحررة من طرف ضباط الشرطة القضائي 722املغربي بمقتض ى املادة 

 . 22حسن حطاب، م.س، ص : - 1169
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 أوال: غموض مضمون املحضر

تجدر اإلشارة إلى ان مدونة الشغل، وعلى غرار العديد من القوانين التي تناولت مؤسسة الضابطة القضائية، لم تشر إلى  

، أما فيما يخص شكلية املحضر الذي يحرره مفتش الشغل، فاملشرع 1171فا لبعض القوانين االخرى خال  1170تعريف املحضر

املغربي لم يخضعه لشكل معين، كما لم يحدد بيانات محاضر تفتيش الشغل رغم تنظيمه ملضمون املحاضر في قوانين أخرى 

والتي كان من املمكن أن يصدر . ضمنها نص  صدرت قبل م.ش، وإصداره للعديد من النصوص التنظيمية للمدونة املذكورة،

 .1172يحدد شكل وجوهر محضر التفتيش

إلى القول بأن مفتش الشغل ليس ملزما باتباع أي شكل معين في تحرير املحضر، ألن 1173وفي هذا السياق ذهب البعض

طة طريقة محاضر ضباط الشر  املشرع املغربي لم يحدد بيانات محضر تفتيش الشغل، وإن كان من املحبذ تحرير هذا األخير على

القضائية. ونحن نخالف هذا الرأي على اعتبار أن محاضر مفتش الشغل لها خصوصية تابعة لخصوصية جرائم الشغل، وعليه 

فاملشرع في رأينا الشخص ي حسنا صنع عندما لم يجعل من محاضر ضباط الشرطة القضائية نموذجا ملحاضر مفتش ي الشغل 

 ة الثبوتية فقط. واكتفى بإضفاء نفس القو 

وإذا كان املشرع املغربي قد أوكل إلى مفتش الشغل معاينة استعمال أي نوع من أنواع العنف واالعتداء ضد أجير أو ضد 

املشغل أو من ينوب عنه لعرقلة سير املقاولة وتحرير محضر بشأنها، فإنه لم يحدد أجل تحرير املحضر ومضمونه، وال الجهة التي 

ليها املحضر وما إذا كان سيسلم ألطراف النزاع أم إلى الجهة التي يتعين أن يسلم إليها املحضر وما إذا كان سيسلم يتعين أن يسلم إ

ألطراف النزاع أم إلى الجهة القضائية املختصة، بل إنه أغفل تحديد القيمة القانونية للمحضر لالعتداد به أمام السلطة القضائية 

 . 1174عن الحاجة

املشرع املغربي لم ينظم مضمون محاضر تفيش الشغل بشكل دقيق، مما يطرح إشكالية تبعات  ومما سبق يتضح أن

 غموض كيفية إعداد هذه املحاضر على عالقة مفتشية الشغل بالقضاء الزجري؟

 ثانيا: نتائج غموض املحضر 

حكم العامة وقضاة اليؤثر غموض مضمون محضر تفتيش الشغل سلبا على عالقة مفتشية الشغل بكل من قضاة النيابة 

 على حد سواء.

                                                           

 . 17، ص :9119يناير  1محمد بامي، ورقة تقنية تتعلق باملحاضر، نشرة إتصال تصدرها الجمعية املغربية ملفتش ي الشغل العدد - 1170

من مخالفات أو ما  املحضر هو الوثيقة التي يضمن فيها جنود الدرك ما عاينوه”من قانون الدرك امللكي على ما يلي:  21حيث ينص الفصل  - 1171

 “.قاموا به من عمليات أو تلقوه من معلومات

املحضر في مفهوم املادة السابقة هو الوثيقة املكتوبة التي يحررها ضابط الشرطة القضائية ”من ق م ج على ما يلي:  91كما ينص الفصل  - 

 “.عمليات ترجع الختصاصه... اثناء ممارسة مهامه ويضمنها ما عاينه أو تلقاه من تصريحات أو ما قام به من

 األمر يتعلق بمجموعة من القرارات الوزارية من بينها:  - 1172

( بتحديد نموذج التقرير املتعلق بزيارات  املراقبة التي  9117فبراير  2من ذي الحجة)  92صادر في  212.17قرار لوزير التشغيل والتكوين املنهي رقم -

 . 233، ص: 9117/12/02بتاريخ 7211لشغل منشور ج.ر.س، يقوم بها األعوان املكلفون بتفتيش ا

 . 039، ص: 0221، 99إدريس فجر، مفتشية الشغل االختصاصات والفعالية املجلة املغربية لالقتصاد والقانون املقارن، العدد  - 1173

كراهات، مداخلة في مؤتمر :مدونة الشغل عبد الرزاق لعلج، عرقلة سير املقاولة وإشكالية معاينتها من طرف مفتش الشغل: الصعوبات واإل - 1174

 . 032-031، ص: 9112بعد سنتين من التطبيق، املعهد العالي للقضاء، 
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 أثر غموض املحضر على عالقة مفتش الشغل بالنيابة العامة -1

، مما يجعل النيابة 1175أثبت الواقع العملي أن مفتش الشغل ال يتمكن من إثبات هوية املشغل املخالف بشكل كافي 

وقد حاول املشرع املغربي تجاوز هذا اإلشكال من العامة تواجه عند تلقيها املحضر مشكلة تحديد هوية املخالف الذي ستتابعه، 

، التي ألزمت املشغل أو من ينوب عنه باإلدالء بوثيقة تعرف بهويته الكاملة ملفتش الشغل عند 1176من م ش  722خالل املادة 

 .1177تحرير املحضر، وجرم عدم اإلدالء بالوثيقة املذكورة

دالء بوثيقة تثبت هويته، وقرر مفتش الشغل تحرير محضر يثبت غير أن اإلشكال يبقى مطروحا إذا امتنع املشغل عن اإل 

فة لفيه املخالفة املتمثلة في االمتناع عن اإلدالء بوثيقة الهوية أو املخالفة املتمثلة في االمتناع عن اإلدالء بوثيقة الهوية او املخا

الهوية، ولن يحرر إال محضرا ناقصا ال املتمثلة في عرقلة مهامه، بحيث سيصطدم مفتش الشغل من جديد، بمسألة إثبات 

 . 1178يتضمن هوية املخالف، مما يجعل مأله هوالحفظ أو اإلرجاع إلى الجهة التي احالته على القضاء في أحسن األحوال

، مما يكشف عن قصور 1179وإذا كان مال محاضر تفتيش الشغل الحفظ في حاالت، وعد االستغالل في حاالت أخرى 

املكلفة بمعاينة املخالفات وتثبيتها من جهة، وبين النيابة العامة املخول لها تحريك الدعوى العمومية  في عالقة مفتشية الشغل

 من جهة أخرى. 

سيقض ي على عمل مفتش الشغل باإلجهاض، ويكرس  –املتعلق بحفظ محاضر املخالفات  –وما من شك أن هذا التوجه 

امة، خصوصا أمام غياب مقتض ى قانوني في التشريع املغربي يخول ملن بلغ واقع املحدودية في عالقة مفتش الشغل بالنيابة الع

وقائع إلى وكيل امللك، الذي يتخذ قرارا بالحفظ، أن يلجأ إلى الوكيل العام للملك للطعن في القرار القاض ي بالحفظ كما هو الحال 

الحد، بحيث تابعت النيابة العامة مفتش ، كما أن األمر لم يتوقف عند هذا 1180في ظل قانون املسطرة الجنائية الفرنسية

 . 1181الشغل في بعض الحاالت

 

                                                           

1175 - Ahmed BOUHROU : L’action pénale de l’inspection du travail, bulletin de liaison publie par l’association des inspecteurs du 

travail, N°6, Janvier 2000,p9. 

يجب على املشغل أو من ينوب عنه، أن يدلي لألعوان املكلفين بتفتيش الشغل، عند تحرير املحضر، بوثيقة ”م ش على ما يلي: 722تنص املادة  - 1176

 “. ويته الكاملة

تعرف بهويته الكاملة ملفتش من م.ش، في حالة امتناع املشغل أو من ينوب عنه عن اإلدالء بوثيقة  712نص املشرع على جزاء قانوني في املادة - 1177

 درهم. 7111و  9111الشغل عند تحرير املحضر وعاقب عن هذا االمتناع بغرامة تتراوح ما بين 

 . 30حسن حطاب، م.س، ص:  -  1178

وطني عهد العبد العالي بناني اسميرس، دور مفتش الشغل وأثره على القضاء االجتماعي، الندوة الثانية للقضاء االجتماعي التي نظمها امل-  1179

 .921، ص:  0229فبراير  91و  97للدراسات القضائية بالرباط في 

1180 -Art 40-3,Code de procédure pénale : « Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former 

un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. Le 

procureur général peut, dans les conditions prévues à l'article 36, enjoindre au procureur de la République d'engager des 

poursuites. S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé. » - Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 68 JORF 10 mars 2004 

. 

  .قضية مفتش الشغل زين العابدين فاشة- 1181
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 أثر غموض املحضر على عالقة مفتش الشغل بقضاة الحكم: -2

رغم كون املحضر الذي يحرره مفتش الشغل، باعتباره موظفا عموميا مختصا، يعد دليال رسميا كتابيا ال يمكن الطعن 

 وى الزور.في مضمونه، من حيث املبدأ، إال عن طريق دع

إال أن الواقع العملي يفرز كون القضاء االجتماعي يعتبر محاضر التفتيش مجرد بيان وكأنها لم تستجيب للشروط الواجب 

توافرها في املحضر حتى يعتد به قانونا وتكون له قوة ثبوتية، و املالحظ أن الوضع السالف ذكره لن يتأتى تجاوزه إال باعتبار 

قضائية، وفي نفس السياق طالب مفتشوا الشغل، بضرورة منح املفتش صفة ضابط شرطة مفتش الشغل ضابط شرطة 

من م ش أعطت محاضر تفتيش  722، وإعطاء املحاضر التي ينجزها قوة ال يطعن فيها إال بالزور. علما أن املادة 1182قضائية

 .1183الشغل نفس قوة محاضر . ضباط الشرطة القضائية املتعلقة بالجنح واملخالفات

 فقرة الثانية: محدودية العالقة على مستوى صعوبة مسطرة إحالة املحاضر ال

كانت مسطرة إحالة محاضر مخالفات قانون الشغل، قبل صدور مدونة الشغل على درجة من البطء والتعقيد كاشفة 

لها مسطرة ، وبعد صدور م ش، سن املشرع املغربي من خال1184بذلك عن قصور في عالقة مفتشية الشغل بالقضاء الزجري 

جديدة إلحالة محاضر مخالفات قانون الشغل، لكن هل تفادت هذه املسطرة عيوب سابقتها أم أنها مازالت قاصرة عن تحقيق 

 تواصل فعال بين جهازي الرقابة على قانون الشغل؟

 أوال: محدودية مسطرة إحالة محاضر املخالفات غير املتعلقة بالصحة والسالمة

طيعة نسبية مع الوضع الذي كان قائما قبل صدور مدونة الشغل على مستوى إحالة املحاضر، سجل املشرع املغربي ق 

متوخيا ربط اتصال مباشر بين جهاز تفتيش الشغل والجهاز القضائي، غير أن إحالة هذه املحاضر ال زالت تثير بعض اإلشكاليات، 

يث تخويل إحالة املحضر للمندوب اإلقليمي املكلف سواء من حيث مسطرة التنبيه التي قد تسبق تحرير املحضر، أو من ح

 بتفتيش الشغل، إضافة إلى عدم تحديد أجل إحالة املحضر وال جزاء عن عدم اإلحالة.

من م ش، ملفتش الشغل الخيار بين تنبيه املشغل من عدمه قبل تحرير محضر  722فعلى مستوى التنبيهات خولت املادة  

 . 1185لم تحدد أحوال التنبيه، مما من شأنه خلق ارتباك في عمل مفتش الشغلباملخالفة التي عاينها، لكنها 

                                                           

الواقع أن مطالب مفتش ي الشغل وكذا جانب كبير الفقه املهتم باملوضوع، بخصوص منح مفتش صفة ضابط شرطة قضائية على جانب كبير  - 1182

الصفة املذكورة سيحل العديد من املشاكل التي تحول دون قيام عالقة تكامل بين جهازي الرقابة اإلدارية  -املفتش-من املوضوعية، ذلك أن منحه

 والرقابة القضائية.

، 31/2239، في ملف إجتماعي عدد 0231ماي  92، بتاريخ 1212قرار صادر عن محكمة النقض املغربية) سابقا املجلس األعلى(، تحت رقك  - 1183

 . 912، ص: 22/23ملجلس األعلى، العدد: منشور بمجلة قضاء ا

كان دور مفتش الشغل في هذه املرحلة ينتهي بمجرد تحريره للمحضر، الذي يخضع للتأشير ثم يوجه للمصلحة املركزية للتفتيش بالرباط  -  1184

، غل في تطبيق قانون الشغل، مجلة املرافعةسعيد ملاني، دور مفتشية الش -قصد تصحيحه وتوجيهه إلى املحكمة إذا رأت هذه األخيرة ضرورة اإلحالة. 

 . 921، ص: 0227، 2-9العددان 

 . 991حسن حطاب، م.س، ص:  -  1185
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 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

من مدونة الشغل، منحت سلطة معاينة املخالفات املتعلقة بأحكام قانون الشغل  722وتجدر اإلشارة إلى أن املادة  

ختصاص لألعوان املكلفين التي منحت نفس اال  0223من مشروع م ش لسنة  171لألعوان املكلفين بتفتيش الشغل، عكس املادة 

 بتفتيش الشغل وضباط الشرطة. 

 ثانيا: محدودية مسطرة إحالة محاضر املخالفات املتعلقة بالصحة والسالمة

فيما يتعلق بمسطرة إحالة محاضر املخالفات املتعلقة بقواعد حفظ الصحة والسالمة، نجد املشرع املغربي سن مسطرة  

ات الخطر الحال على صحة وسالمة األجراء، وبين تلك التي تشكل خطرا حاال على صحة خاصة، مميزا بين املخالفات غير ذ

وسالمة هؤالء، فإذا عاين مفتش الشغل مخالفة ال تشكل خطرا حاال على صحة وسالمة األجراء، فإنه ال يحرر محضرا بشأنها 

 نيهماوثاتعريض صحة األجراء وسالمتهم لخطر،  أن يكون اإلخالل بقواعد الصحة والسالمة من شأنه أولهماإال  بتوفر شرطين: 

 . 1186ضرورة انصرام األجل الذي يمنحه مفتش الشغل للمشغل في شكل تنبيه من أجل تدارك الوضع

والواقع أن هذه املسطرة تحد من فعالية الرقابة واملحاضر املتمخضة عنها، وتكشف عن بعض املعيقات التي تعرقل 

قضاء الزجري إن كان ذلك من حيث منح التنبيه أو تقدير حلول الخطر من عدمه أو تخويل االتصال بين مفتشية الشغل وال

 .1187التظلم للمشغل

ويمكن تفسير القصد من التنبيه املسبق منح فرصة للمشغل لالمتثال لقواعد قانون الشغل، وعدم التسرع في تحرير 

بقضايا كان من املمكن تفاديها، وبكونه على وعي تام ببنية  محاضر املخالفات، مع ما يمكن أن يترتب عن ذلك من إثقال للقضاء

املقاولة املغربية التي يطغى عليها الطابع املتوسط والصغير، مما جعل من الصعب عليها تطبيق قواعد قانون الشغل بحذافيرها 

 وبين عشية وضحاها.

غير ذات الخطر الحال، نجد مقتض ى  وفي نفس سياق صعوبات مسطرة إحالة محاضر مخالفات قواعد الصحة والسالمة 

 أخر من شأنه أن يعصف باملسطرة كلها ويجعل قواعد حفظ الصحة والسالمة داخل املقاوالت ال تبرح ثنايا سطور مدونة الشغل. 

، التي خولت للمشغل حق التظلم في قرار مفتش الشغل دون تحديد 1188من مدونة الشغل 710فاألمر يتعلق األمر باملادة 

تظلم زما إذا كان التظلم شامال لألجل املحدد في التنبيه وملضمون هذا األخير معا، أم انه يتعلق فقط باألجل املحدد في نطاق ال

التنبيه. وفي رأينا فاملشرع املغربي في تنظيم هذه املقتضيات كأنه يعطي باليمنى ويأخذ باليسرى، ذلك أنه يعاقب املشغل الذي 

 في نفس الوقت يجعل التظلم سالحا في يد املشغل ليجهض جهود مفتش الشغل.  يعرقل عمل مفتش الشغل، ولكنه

ومن بين املعيقات التي يمكن تسجيلها في هذا الصدد أيضا أن املشرع رغم منح إمكانية إحالة املحضر مباشرة من طرف 

أن  متثال ملضمون التنبيه، إال مفتش الشغل على رئيس املحكمة باعتباره قاض ي املستعجالت في حالة امتناع املشغل عن اال 

                                                           

 10، ص:  9111، السنة  01الحاج الكوري، رهانات تفعيل مدونة الشغل، مجلة القانون املغربي، العدد - 1186

ر الحال للقول بوجوب التنبيه ومنح االجل للمشغل قصد إزالة الخطر غير فيما يتعلق بمعيار أو معايير التميز بين الخطر الحال والخطر غي - 1187

ي دون قالحال للقول بوجوب التنبيه ومنح األجل للمشغل قصد إزالة الخطر متى كان غير حال، أو توجيه تنبيه فوري يحرر املحضر مباشرة بعده إن ب

 ل الذي يوجب منح التنبيه وتحديد أجل لدرئه.من م ش لم تحدد املقصود بالخطر غير الحا 711جدوى فإن املادة 

يمكن لرئيس املقاولة، أن يوجه تظلما إلى السلطة الحكومية املكلفة بالشغل، قبل انصرام األجل املحدد له في ”إذ تنص املادة على ما يلي: - 1188

 “التظلم إيقاف إعداد املحضر....التنبيه، خالل الخمسة عشر يوما من تلقي هذا التنبيه في أقص ى األجال.  يترتب على تقديم 
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، وهوما ال يستقيم واملنطق الوقائي ملهام مفتش 1189املشرع خول لرئيس ملحكمة مكنة منح أجل للمشغل لتفادي الخطر الحال

 الشغل. 

وفي ختام هذه النقطة يمكن القول بان مسطرة إحالة محاضر تفتيش الشغل، وخاصة محاضر مخالفات قواعد الصحة 

م بالبطء والقصورالتشريعي والذي يجعل عالقة مفتش الشغل بالقضاء الزجري محدودة من شأنها عدم تحقيق والسالمة، تتس

 حماية لكل أطراف العالقة الشغلية والهيئات املتدخلة في مجال الشغل .

 خاتمة:

زة إدارية وأخرى قضائية، تبنى املشرع املغربي مبدأ ازدواجية أجهزة الرقابة على القانون االجتماعي، من خالل إحداث أجه 

 وذلك من أجل الحفاظ على السلم االجتماعي واالستقرار السياس ي واإلقالع االقتصادي.

ة مفتشي-ومن خالل ما تقدم يمكن القول أن مشرعنا حاول بناء وخلق عالقة تعاون وتكامل حقيقية بين جهازي الرقابة  

 لعالقة ال زالت بعيدة عن تطلعات املهتمين بعالقات الشغل.من خالل مدونة الشغل، إال أن هذه ا -الشغل والقضاء

فهذه العالقة يعيقها النص القانوني من جهة، والواقع العملي من جهة أخرى، لهذا ننادي مشرعنا بمجموعة من  

 التوصيات: 

  لرفع التعارض بينهما.  729لتتناسب مع املادة  10إعادة صياغة املادة 

  املصالحة على مستوى مفتشية الشغل بأجل معين، لتحقيق سرعة البث في النزاع وذلك العمل على تقييد إجراءات

 بهدف تقييد سلطة املشغل.

 .إعادة النظر في العقوبات والرفع منها في قانون الشغل إلى مستوى يحقق فعالية أكبر ألحكام هذا القانون 

 لتصالحية.إقرار قضاء متخصص في املادة االجتماعية يسمو بمؤسسة العدالة ا 

  .إصالح جهاز تفتيش الشغل قانونيا وماديا وبشريا وهيكليا 

  .إيجاد صيغة مسطرية لتفعيل محضر إثبات الخطر الحال املتعلق بالقضاء االستعجالي 

  .تمكين مفتش الشغل من استخدام القوة العمومية لتنفيذ عملهم 

  .تقوية اليات عمل مفتش الشغل 

 ة قضائية. منح مفتش الشغل صفة ضابط شرط 

  .إضفاء حجية ثبوتية على محاضر تفتيش الشغل 

 إحاطة جهاز تفتيش الشغل بمال املتابعات 

 

 

 

 

                                                           

إذا رفض، أو أهمل، املشغل أو من يمثله االمتثال لألوامر املوجهة إليه في التنبيه، ” من م ش على ما يلي:  719تنص الفقرة الثانية من املادة - 1189

 “يهفإن العون املكلف بتفتيش الشغل، يحرر محضرا يثبت فيه امتناع املشغل عن االمتثال ملضمون التنب
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    املراجع واملصادر
 املراجع باللغة العربية : 

 القوانين:  .1

  دونة املتعلق بم 17.22( بتنفيذ القانون رقم 9112سبتمبر  00) 0191من رجب  01الصادر في  0.12.021الظهير الشريف رقم

 .2212(، ص 9112ديسمبر  3) 0191شوال  02بتاريخ  7012الشغل املنشور بالجريدة الرسمية عدد 

 املتعلق بانشاء مجالس الخبراء. 0292دجنبر  01موافق ل  0213رجب  01ظھير الشریف مؤرت في ال 

  املتعلق بإحداث  0229یولیوز  92موافق ل  0229جمادى اآلخرة  07مؤرت في  0.29.001الظھير الشریف بمثابة قانون رقم
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  املتعلق بالتنظیم  0221یولیوز  07موافق ل  0221جمادى اآلخرة  91مؤرت في  0.21.223الظھير الشریف بمثابة قانون رقم

 .9192، ص:  2991القضائي للمملكة . ج ر ع 

  املتعلق باملسطرة الجنائية ، ج.ر.س،  99.10بتنفيذ القانون رقم   0192رجب من  97صادر في  0.19.977ظهير شريف رقم

 . 207(، ص: 9112يناير  21، بتاريخ )7123عدد 

 - ( بتحديد نموذج التقرير املتعلق  9117فبراير  2من ذي الحجة)  92صادر في  212.17قرار لوزير التشغيل والتكوين املنهي رقم

 . 233، ص: 9117/12/02بتاريخ 7211بها األعوان املكلفون بتفتيش الشغل منشور ج.ر.س،  بزيارات  املراقبة التي يقوم

 الكتب:  .2

  محمد الكشبور، نظام تفتيش الشغل الواقع الحالي وأفاق املستقبل، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة األولى

0222. 

 9117ة دار القلم الرباط، الطبعة الثالثة عبد الكريم غالي، في القانون االجتماعي املغربي، مطبع . 

  ،عبد اللطيف خالفي، الوسيط في مدونة الشغل عالقات الشغل الفردية الجزء األول، املطبعة الوراقة الوطنية مراكش

 . 9111الطبعة االولى 

 األطاريح : .9

 امعة الحسن الثاني، كلية العلوم سميرة كميلي، القانون الجنائي للشغل، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، ج

 .9119-9110الدار البيضاء، السنة الجامعية:  -القانونية واالقتصادية واالجتماعية 

 الرسائل:  .4

  ،عزيز أودوني، دور مفتشية الشغل في إستقرار السلم االجتماعي، تقرير لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة في القانون الخاص

  0222-0223كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية عين الشق، السنة الجامعية جامعة الحسن الثاني، 

    بدر الصيلي، مفتشية الشغل بين املراقبة واملصالحة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة الحسن

 الدار البيضاء. –ق الثاني كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية عين الش

  0230محمد إيبوزير، مفتشية الشغل باملغرب مذكرة لنيل دبلوم السلك العالي، املدرسة الوطنية لإلدارة العمومية الرباط، سنة-

0222. 

 مقاالت :  .9

 - 9111، السنة  01الحاج الكوري، رهانات تفعيل مدونة الشغل، مجلة القانون املغربي، العدد . 

 9119يناير  1نية تتعلق باملحاضر، نشرة إتصال تصدرها الجمعية املغربية ملفتش ي الشغل العددمحمد بامي، ورقة تق. 

  0221، 99إدريس فجر، مفتشية الشغل االختصاصات والفعالية املجلة املغربية لالقتصاد والقانون املقارن، العدد. 
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 الشغل: الصعوبات واإلكراهات، مداخلة في مؤتمر  عبد الرزاق لعلج، عرقلة سير املقاولة وإشكالية معاينتها من طرف مفتش

 .9112:مدونة الشغل بعد سنتين من التطبيق، املعهد العالي للقضاء، 

 - عبد العالي بناني اسميرس، دور مفتش الشغل وأثره على القضاء االجتماعي، الندوة الثانية للقضاء االجتماعي التي نظمها

 .0229فبراير  91و  97باط في املعهد الوطني للدراسات القضائية بالر 

 .0227، 2-9سعيد ملاني، دور مفتشية الشغل في تطبيق قانون الشغل، مجلة املرافعة، العددان  -
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 قانون التصفية وسؤال تقييم السياسات العمومية باملغرب
The liquidation law and the question of evaluating public policies in Morocco 

 

                                                                                         الباحث : رشيد اكنيص الباحث :   امني الصايف 

 باحث بسلك الدكتوراه قانون عام  بكلية                                             باحث بسلك الدكتوراه قانون عام  بكلية              

 العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بفاس                                  العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بفاس            
  

 ملخص:

ردا ج يشكل قانون التصفية اآللية البرملانية األساسية لتقييم السياسات العمومية من خالل قانون مالية السنة، لكونه يقدم

مفصال بما تم إنجازه على ضوء األهداف والسياسات املسطرة، والتي نال على أساسها مشروع القانون املالي ترخيص البرملان. إال 

مجموعة من اإلشكاالت التي تعترض التطبيق السليم لهذه اآللية الرقابية التي منحها الدستور   أن املمارسة العملية أبانت عن

بات من الضروري تأهيل وتطوير هدا القانون من خالل اعتماد متطلبات جديدة من شأنها أن تسمح للبرملان لنواب األمة، لذا 

 بممارسة دوره بشكل أفضل في مراقبة املالية العمومية في أفق توجيه مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة نحو تحسين األداء. 

الدراسة واملناقشة والتصويت، من شأنه  قانون التصفية خالل مرحلة كما تدعو الضرورة إلى منح املزيد من االهتمام ملشروع

ملسار ومآل السياسات العمومية التي تم اتخاذها سلفا والتي  املساهمة والرفع من األداء الرقابي للبرملان، وكداك التتبع الجيد

 احتضنها قانون مالية السنة.

 عمومية، ربط املسؤولية باملحاسبةقانون التصفية، تقييم، سياسات  الكلمات املفاتيح:

Abstract 

The Liquidation Law constitutes the basic parliamentary mechanism for evaluating public policies through the 

Finance Law, as it provides a detailed inventory of what has been accomplished in light of the established objectives 

and policies, on the basis of which the draft financial law was authorized by Parliament. However, practical practice 

revealed a set of problems that obstruct the proper application of this oversight mechanism granted by the 

constitution to the representatives of the nation. Therefore, it has become necessary to rehabilitate and develop this 

law by adopting new requirements that would allow Parliament to better exercise its role in monitoring public 

finances on the horizon. Directing the pri  nciple of linking responsibility to accountability towards improving 

performance. 

It also calls for giving more attention to the draft liquidation law during the study, discussion and voting phase, which 

would contribute to and raise the oversight performance of Parliament, as well as good tracking of the course and 

fate of public policies that were adopted in advance and which were embraced by the Year Finance Law. 

Keywords : Liquidation Law, public policies, evaluating, linking responsibility to accountability 
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 مقدمة:

املالية العمومية هي دراسة متعددة األبعاد، سياسية، اقتصادية، قانونية، اجتماعية، وحتى نفسية لألنشطة والعمليات 

وبهذا  املالية والحسابية املرتبطة بتدخالت الدولة والجماعات العمومية واإلشكاالت املرتبطة بالتدبير املالي لإلدارة واملرفق العام.

وتحديث التدبير العمومي. وبما أن توفير  إرساء دعائم سياسات عمومية فعالة 1190ية العمومية مكانة متميزة في نسقتتبوأ املال

املال العام يتطلب التوفر على ميزانية عامة يصوت عليها البرملان باعتباره صاحب االختصاص املالي األصيل، وتنفيذها من قبل 

رقابة على املالية العمومية وتقوية مكانة املؤسسة البرملانية في مسار تدبير املالية ال الحكومة. فإن ذلك يتطلب تدعيم آليات

 العمومية.

لذا كان الفتا املنهج الذي سلكه املشرع الدستوري عندما اختار، على خالف سنته في الدساتير السابقة، أن يجمع 

هج في هذا الفصل، أنه نص على اختصاص جديد للبرملان، اختصاصات البرملان وصالحياته في فصل واحد، واألكثر إثارة من املن

إضافة إلى االختصاصين التقليديين املتمثلين في التصويت على القوانين ومراقبة عمل الحكومة، هو اختصاص تقييم السياسات 

الدول تجمع . فتكاد جميع 1191العمومية؛ وهو في عمقه اختصاص مشتق من الوظيفة الرقابية للبرملان على أعمال الحكومة

على مسألة إحداث املراقبة السياسة على تنفيذ امليزانية، ويمكن تقسيم هذه املراقبة إلى مراقبة سابقة على تنفيذ امليزانية، 

 .1192ومراقبة مزامنة لهذا التنفيذ، وأخرى الحقة تجري عن طريق التصويت على مشروع قانون التصفية

التي تبتدئ مع القانون املالي السنوي فوظيفته حصر نتائج السنة املالية  يأتي قانون التصفية إلكمال دورة امليزانية

واملصادقة على الفوارق التي يمكن أن تبرز بين نتائج التنفيذ الفعلي والتوقعات أو التقديرات الواردة في القانون املالي 

يذها ام الحكومة بالترخيص البرملاني أثناء تنف، من هذا املنطلق يعتبر قانون التصفية أداة سياسية  ملراقبة مدى التز 1193السنوي 

للقانون املالي، وهو بذلك يمكن أعضاء البرملان من معرفة مسار السياسات العمومية املسطرة من طرف الحكومة خالل قانون 

 ومدى قدرة الحكومة على الوفاء بااللتزامات التي تعهدت بها من خالل السياسات العمومية  مالية السنة

أهمية املوضوع في كون قانون التصفية يلعب دورا مهما في تقييم السياسات العمومية للبالد، إذ أن مناقشة  وتتجلى

إذن ومن خالل  .وعرض هذا القانون أمام أنظار البرملان يعتبر بمثابة مساءلة حقيقية ولحظة لتقٌدم الحساب من طرف الحكومة

كيف يمكن لتطوير وتأهيل قانون التصفية تجويد تقييم وضوع قيد الدرس:مجمل ما تقدم يمكن طرح اإلشكالية املحورية للم

 السياسات العمومية باملغرب؟

هذه اإلشكالية الرئيسية تتفرع عنها األسئلة التالية: ما هو جوهر قانون التصفية ومسطرة اعتماده؟ أي دور لقانون 

فية في تقييم السياسات العمومية؟ ما هي حدود قانون التصفية في تقييم السياسات العمومية؟ ما هي فعالية قانون التص

 التصفية وأثره على تقييم للسياسات العمومية؟

                                                           

لطبعة اس ي محمد البقالي، الكتلة الدستورية للمالية العمومية محاولة لرصد املرتكزات الدستورية لقانون املالية وامليزانية، مطبعة البصيرة، 1190

 .2، ص. 9102األولى، الرباط، 

 .92، ص. 9102رشيد املدور، البرملان في ضوء مستجدات الدستور، مطبعة شمس برينت، الطبعة األولى، الرباط، 1191

 .012، ص. 9112عبد النبي اضريف، املالية العامة أسس وقواعد تدبير امليزانية العامة ومراقبتها، دار القرويين، الطبعة الثانية، الدار البيضاء، 1192

 .091، ص. 9102رشيد املساوي، املالية العامة، مطبعة اسبارطيل، الطبعة األولى،طنجة، 1193
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 وذلك ما سوف نعمل لإلجابة عنه من خالل تحليل جوانب مختلفة باالعتماد على التقسيم التالي:

 املبحث األول: قانون التصفية آلية برملانية لتقييم السياسات العمومية

 ني: قانون التصفية وسؤال حكامة تقييم السياسات العموميةاملبحث الثا

 

 املبحث األول: قانون التصفية آلية برملانية لتقييم السياسات العمومية

يعد تقديم قانون التصفية مرحلة بارزة تسجل للسلطة التشريعية، حيث من خالل عرض هذا القانون على انظارها 

عن مدى التزامها بمشاريعها املقدمة في قانون مالية السنة، كما له دور هام في تقييم تتمكن من مساءلة الحكومة واستفسارها 

، وقبل الخوض في األدوار الرقابية التي يلعبها قانون التصفية، سيتم البحث في مفهوم ) املطلب الثاني (السياسات العمومية

 .) ومسطرة اعتماده من طرف البرملان)املطلب األول 

 اهية قانون التصفية ومسطرة اعتمادهاملطلب األول: م

 أوال: مفهوم وبنية قانون التصفية

بوضة املبلغ النهائي للمداخيل املق»يعتبر قانون التصفية جزءا ال يتجزأ من قانون املالية بمقتضاه يتم تثبيت وحصر 

 .1194حساب نتيجة السنة"والنفقات املتعلقة بنفس السنة املالية واملؤشر على األمر بصرفها " كما يتم أيضا "حصر 

وبناء عليه يمكن تعريف قانون التصفية على أنه أداة تمكن من تحديد الفرق بين املداخيل برسم التوقعات، وبين النتائج 

الفعلية للقانون املالي، كما يتمكن نواب األمة من خالله، من التعرف على أوجه االستعمال الحقيقي للتراخيص التي منحوها 

ويأتي بعد انتهاء الحكومة من تنفيذ القانون املالي السنوي، وبذلك يسمح  1195 .االطالع على الحسابات النهائيةللحكومة، ومن 

 .للبرملان بممارسة رقابة الحقة على النشاط املالي للحكومة

فيه  ، حيث جاء21بقانون التصفية الى آلية دستورية بتنصيصه في إطار الفصل  9100وقد ارتقى دستور اململكة لسنة 

" تعرض الحكومة سنويا على البرملان قانون التصفية املتعلق بتنفيذ قانون املالية خالل السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا 

القانون، ويتضمن قانون التصفية حصيلة ميزانيات التجهيز التي انتهت مدة نفادها". ويمكن اعتبار هدا األمر من أهم مستجدات 

جال املالي، حيث لم تكن الحكومات في الدساتير السابقة تقوم بعرض قانون التصفية على البرملان في السنة في امل 9100دستور 

املوالية التي تلي تنفيذ القانون املالي. وهدا ماأدى إلى تراكم العديد من قوانين التصفية، وغالبا ما يتم عرضها بعد سنوات 

يؤثر في عمل الحكومة، حيث أن العديد من  بها، األمر الذي يفقدها راهنيتها ودورها، والمتعددة من نفاذ القوانين املالية املتعلقة 

 .1196قوانين التصفية السابقة، عرضت في فترات الحقة بعد انتهاء مهمة الحكومات التي تقدمت بقوانين املالية املعنية بها

                                                           

، الجريدة الرسمية عدد 9107يونيو  19بتاريخ  0719.0لقانون املالية الصادر بتنفيذه الظهير رقم  021.02مي من القانون التنظي 11املادة  1194

 .9107يونيو  03، 7301

 ،010ددع عبد الرفيع بوداز،السلطات الجبائية للبرملان في ظل هاجس الحفاظ على التوازنات املالية، املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، 1195

 .923، ص. 9100مطبعة املعارف الجديدة، الرباط، نونبر 

ة املغربية لاحمد مفيد، الرقابة البرملانية على العمل الحكومي في الدستور املغربي الجديد، الدستور الجديد للملكة املغربية دراسات مختارة، املج 1196

 .02، ص. 9102ألولى، لإلدارة املحلية والتنمية، مطبعة املعارف الجديدة، الرباط، الطبعة ا
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ة مليزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينيتضمن قانون التصفية أحكاما تثبت النتائج النهائية ملوارد ونفقات ا

ومرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة. كما تثبت االعتمادات التكميلية التي تم فتحها لتسوية التجاوزات املسجلة في نفقات 

تثمار امللغاة، ادات االسالتسيير ونفقات الدين العمومي. إضافة إلى أنها تثبت اعتمادات التسيير غير املستهلكة امللغاة، وكدا اعتم

وهي االعتمادات التي لم تكن، إلى حدود انتهاء السنة املالية، محال التزامات بالنفقات مؤشر عليها من طرف مصالح الخزينة 

 .1197العامة للملكة

عامة لويشتمل قانون التصفية كذلك على مجموعة من الجداول التفصيلية التي تبين نتائج التصفية النهائية للميزانية ا

 والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة.

 ثانيا: إعداد مشروع قانون التصفية واملصادقة عليه

لقانون املالية في املادة الثانية على أنه يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بقانون  02/021ينص القانون التنظيمي رقم 

 :املالية

 لسنة؛قانون املالية ل 

 قوانين املالية املعدلة؛ 

 .قانون التصفية املتعلق بتنفيذ قانون املالية 

وملا كان قانون التصفية قانون مالي كباقي القوانين املالية األخرى، فإنه من البديهي أن يمر من املراحل واإلجراءات التي 

دقة، وعليه يودع مشروع قانون التصفية املتعلق بتنفيذ يمر منه القانون املالي السنوي عبر اإلعداد والتقديم و الدراسة واملصا

قانون املالية سنويا باألسبقية لدى مجلس النواب في اجل أقصاه نهاية الفصل األول من السنة الثانية املوالية لسنة تنفيذ 

السنة هي الحكومة من خالل ، وتجدر اإلشارة الى ان الجهة املكلفة بإعداد مشروع قانون تصفية ميزانية 1198قانون املالية املعني

وزارة املالية وعلى وجه التحديد مديرية امليزانية التي تقوم فقط باملركزة )التجميع(.وترفق بقانون التصفية مجموعة من 

عبارة عن تقارير تحتوي على معطيات جد هامة تسمح للنواب البرملانيين بإجراء تقييم منطقي لألرقام الواردة في هذا 1199الوثائق

 .1200نون القا

لنفس املسطرة التشريعية املعمول بها في دراسة القوانين العادية، باستثناء أن  وتخضع دراسة مشروع قانون التصفية

كذلك أن دراسته  ،1201املناقشات التي تتمحور حول مشروع قانون التصفية تكون قصيرة وتنتهي في جميع الحاالت باملوافقة

قارنة مع القانون املالي السنوي الذي يعرف تصادمات ونقاشات حادة سواء داخل ومناقشته والتصويت عليه تفتقد للحماس م

                                                           

 .210، ص. 9102عسو منصور، قانون امليزانية العامة ورهان الحكامة املالية الجيدة، مطبعة املعارف الجديدة، الرباط،  1197

 .021-02من القانون التنظيمي  17املادة  1198

 من نفس القانون. 11املادة  1199

1200Mohamed Toutaou, le contrôle parlementaire des finances de l’Etat, les mécanismes de contrôle et d’évaluation et les enjeux de la 

bonne gouvernance, Revue marocaine de droit administratif et des sciences administratives, Almaarif Aljadida, n 01, Rabat, 2016, P.64. 

 حكامة املالية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية واالقتصاديةمحمد سلكى، التدبير املالي العمومي ومتطلبات ال 1201

 .001، ص. 9109 -9100الرباط، السنة الجامعية -واالجتماعية
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وتتم املوافقة، بموجب قانون التصفية املتعلق بتنفيذ قانون املالية، على حساب نتيجة السنة .لجان املالية أو في الجلسة العامة

 ات.املالية املعنية، وكذا رصد النتيجة املحاسبية للسنة في حصيلة الحساب

كما تتم، بمقتض ى نفس القانون، إن اقتض ى الحال، املصادقة على االعتمادات اإلضافية التي يمكن لرئيس الحكومة أن 

االذن بتسويتها  يفتحها في حالة الضرورة وغير املتوقعة ذات مصلحة وطنية. إضافة إلى تثبيت التجاوزات في االعتمادات املفتوحة و

ك، مع تقديم اإلثباتات املتطلبة من جهة، وتثبيت إلغاء االعتمادات غير املستعملة من جهة وفتح االعتمادات الالزمة لذل

 .1202أخرى 

 املطلب الثاني: دور قانون التصفية في تقييم السياسات العمومية

يعد قانون التصفية مناسبة مهمة لتقييم السياسات العمومية ونجاعة الفعل العمومي، وقياس مدى التزام وتقيد 

ة التنفيذية بالترخيص املالي، املمنوح لها من قبل السلطة التشريعية في بداية السنة املالية، ولحظة حقيقية ملساءلة السلط

الحكومة حول تنفيذ امليزانية وفعالية تدبير االعتمادات. كما أن قانون التصفية يعمل على تحليل فعالية النفقات العمومية 

ي اآلمرين بالصرف، كما أن هذا القانون يعتبر من بين أهم الوسائل التي من شأنها إعادة االعتبار وشفافيتها، ويتيح إمكانية الثقة ف

. أثناء املصادقة عليه باعتباره وثيقة قانونية تبرز جميع الحسابات النهائية ملداخيل ونفقات ميزانية الدولة، 1203للرقابة البرملانية

 وحصر حساب نتيجة السنة وكذا تقييمها.

تقييم السياسات العمومية إجراء تقييم ألثرها، باعتماد عدد معين من املعايير مثل مدى مالءمتها وفعاليتها وكفاءتها يراد ب

واتساقها وقدرتها على االستجابة لالحتياجات التي أدت إلى إحداثها... يعتمد هذا التقييم على وجهة نظر من يقيم: ومن هنا تأتي 

أي صانعي القرار، واملشغلين، واملستفيدين، وحتى غير املستفيدين وعموم املواطنين إنه نشاط  أهمية وجهات النظر املتقاطعة،

مشابه ألشكال أخرى، مثل الرقابة ورقابة التسيير والتدقيق. هذه األنشطة، التي تتميز بنفس األهداف واملرجعية، تكمل بعضها 

 1204البعض وتثري بعضها البعض.

ت العمومية في الواليات املتحدة األمريكية والدول األنجلوسكسونية حيث يرى بعض لقد تطور مفهوم تقييم السياسا

ا مستقال بذاته، مع آليات خاصة لضمان تطويره  تقييماملؤلفين أن "
ا
ا ونشاط  فكريا

ا
السياسات العمومية قد أصبح مجاال

م مرحلة من مراحل السياسات العمومية، ،  لهذا أخذ هذا املنهج أهمية متزايدة في مجال التطبيق حيث يشكل أه1205"املستمر

                                                           

 لقانون املالية. 021-02من القانون التنظيمي رقم  11املادة  1202

، 9100، 01-07يفة الرقابة، مجلة مسالك في الفكر والسياسة واالقتصاد، عدد مزدوج محمد الشطون، التدبير املالي باملغرب سؤال الحكامة ووظ1203

 .91ص. 

1204Annie Fouquet, L’évaluation Des Politiques Publiques Concepts Et Enjeux, Institut de la gestion publique et du développement économique, 

Comité pour l’histoire économique et financière de la France, Paris, 2009, P. 21.   

1205 Jan-Eric Furubo, Ray C. Rist, Rolf Sandahl, International Atlas of Evaluation (Comparative Policy Evaluation) ,Transaction Publishers, 

New Brunswick and London, 2002, P.17. 
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إذ يظل املكون األساس ي لكل فعل فهو أداة فعالة لتحسين األداء والنتائج، وتحديد األهداف القابلة لإلنجاز حسب الوسائل 

 .1206واإلمكانات

لقرن عينيات اوباملقارنة مع الدول األوروبية األخرى فقد عرف تقييم السياسات العمومية في الحالة األمريكية في سب 

(، 0221املاض ي حيث فرضت نفسها داخل الحقل السياس ي/ اإلداري األمريكي، إلى درجة جعلت الكونغرس يتبنى قانونا سنة )

 (DEMP)يلزم بموجبه الوكاالت بإخضاع سياساتها وتدخالتها إلى إجراء التقييم. وقد أسندت هذه املهمة ملديرية املناهج والبرامج 

 . office1207General accounting(GAO)راف مؤسسة التي تعمل تحت إش

، 1208ولم يظهر التقييم في فرنسا إال مع مطلع التسعينيات، حيث تجسد ألول مرة في مؤسسات الدولة املركزية الرسمية

دم ع ورغم ذلك فإن ثقافة التقييم ضعيفة التطور في فرنسا. وينبغي للمبادرات التشريعية أن تمنحها نفسا جديدا، في سياق من

تحت القيادة املشتركة  0221. فيما بدأت كندا في تطوير التقييم منذ 1209اليقين النسبي فيما يتعلق بوضعها املؤسس ي وأساليبها

ملكتب املراقب العام لكندا، والهيئة البرملانية املسؤولة عن مراقبة اإلنفاق الحكومي، ومجلس الخزانة، والوزارة املسؤولة عن 

مية واالدارة والخدمة العمومية. منذ هذا الوقت، تم إنشاء آلية تقييم مؤسساتية رسمية وموحدة لهذه للغاية تدبير املالية العمو 

م(. 211والتي عملت على إنشاء وحدة للتقييم على مستوى كل وزارة وهيئة عامة )تشكيل شبكة تضم أكثر من   1210مقِي 

حيث مكن هذا األخير البرملان من  9100دستور   معأما بالنسبة للمغرب فلم يظهر مفهوم السياسات العمومية إال 

يصوت البرملان على ، والتي صرحت بأن "9100من دستور  21اختصاص جديد وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 

ص تخصعلى أن "  010"، كما نصت الفقرة الثانية من الفصل القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية

" وتعميقــا لــدور البرملــان في مجــال تقييم السياسات جلسة سنوية من قبل البرملان ملناقشة السياسات العمومية وتقييمها

العمومية ، فقــد تــم التنصيص على هذا البعد الرقابي الجديد من داخل النظامين الداخليين ملجلس ي البرملان  من خالل املواد 

 .1212النظام الداخلي ملجلس املستشارين 912إلى  911؛ و املواد من 1211الداخلي ملجلس النواب النظام922إلى  922من 

إن دواعي الربط بين تقييم السياسات العمومية وقانون التصفية، يكمن في كون هذا األخير يعتبر رقابة نهائية وأكثر 

ي مجال السند القانوني القوي وامللزم ألية مقاربة معتمدة فشمولية للشروط التي تم فيها تنفيذ القانون املالي السنوي. الذي يعتبر 

تأطير السياسات العمومية في كل مستوياتها، سواء تعلق األمر بإعداد هذه السياسات أو تنفيذها وحتى تقييم نتائجها، لدرجة 

                                                           

راسة تحليلية نقدية، سلسلة املعارف القانونية والقضائية، دار نجيب جيري، الرقابة املالية باملغرب بين الحكامة املالية ومتطلبات التنمية: د1206

 .909، ص. 9109املعرفة، الطبعة األولى، 

مقاربة منهجية لإلملام باملراحل التي تمر منها السياسة العمومية وفهم األسس النظرية -محمد عروبي، مدخل إلى تحليل السياسات العمومية 1207

 .031، ص. 9102شاد، الطبعة األولى، سطات، ، مكتبة الر -للتغيير الذي يطالها

1208Nicolas Matyjasik9 L´évaluation des politiques publiques dans une France décentralisée. Institutions, marché et professionnels, 

Thèse pour Doctorat en Science politique, université Montesquieu Bordeaux iv / sciences po bordeaux école doctorale de science 

politique de bordeaux ‐ E.D.208, année universitaire 2010-2011, P. 28. 

1209Annie Fouquet, Op Cite, P.21. 

1210Clément Lacouette-Fougère, L’évaluation des politiques publiques au Canada, Document de travail n° 2019-11 Décembre 2019, P.5. 

 .9102أكتوبر  21بتاريخ  02/17الصيغة النهائية للنظام الداخلي ملجلس النواب بعد صدور قرار املحكمة الدستورية رقم 1211

 .  9191مارس  19م.د بتاريخ  019/ 91صدور قرار املحكمة الدستورية رقم  بعدالصيغة النهائية للنظام الداخلي ملجلس املستشارين1212
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بع السياسات تصور وتنفيذ وتت أسندت صفة الدستور املالي للقانون التنظيمي لقانون املالية بالنظر ألهميته في إتمام فلسفة

 . 1213العمومية التي يؤسس مالمحها األولى الدستور كوثيقة سياسية

كما أن ربط قانون التصفية بتقييم السياسات العمومية في جوهره يسعى إلى عقلنة تدبير امليزانية وتحسين مناهج 

 ةمومي انطالقا من قانون التصفية كأداة هامة مساعدومساطر إعداد امليزانية وتصريفها، في سبيل الوصول لتحديث التدبير الع

وقياس مدى صدق التوقعات املالية والذي نصت عليه املادة على تحليل وتفسير املعلومة املالية وشفافيتها وحكامة املال العام، 

 . 0211215-02من القانون التنظيمي ملالية  1214العاشرة

على املعلومة في تقييم السياسات العمومية تكمن بشكل مباشر، إن أهمية كلمن مبدأي الشفافية والحق في الحصول 

من خالل ما تتوفر عليه من آليات للكشف عن االختالالت والنقائص التي تعتري البرامج السياسية، إال أن دورها ال ينتهي عند 

خبايا األولوية الالزمة إلظهار كل ال إبراز املشاكل، بل وأيضا للكشف عن الحاجات امللحة للمجتمع، والعمل على تضمينها وإعطائها

 .1216وأسرار هذه السياسات

إن أثر قانون التصفية على تقييم السياسات العمومية يكمن في انعكاسه على اتخاذ القرار من قبل الفاعل العمومي، 

وتفعيل سياسات وتمكينه من مكامن خلل السياسات العمومية من اجل إعادة توجيه املوارد املالية صوب أهداف أكثر دقة 

عمومية واضحة  من اجل تحقيق تنمية دامجة ومستدامة، هدفها األساس ي خدمة مصالح عموم املواطنات واملواطنين، وعلى 

هذا األساس فقانون التصفية سيجيب ال محالة على مجموعة من اإلشكاالت التي ما زالت تتخبط فيها عملية تقييم السياسات 

 تشريعية إذا ما تم تفعيل وتنفيذ ما جاءت به الكتلة الدستورية لتدبير املالية العمومية.العمومية من قبل املؤسسة ال

 املبحث الثاني: قانون التصفية وسؤال حكامة تقييم السياسات العمومية

إن قانون التصفية يكتس ي أهمية بالغة على اعتبار أنه وسيلة لتحسين طرق التقدير والتنبؤ وتقليص هامش الخطأ في 

ي ، كما تتجلى أهميته كذلك في كونه يعتبر آلية فعالة فاد القوانين املالية الالحقة والتأكد من تنفيذ القانون املالي السنوي إعد

، إال انه على املستوى العملي يالحظ ان قانون التصفية تعترضه العديد من اإلكراهات ) تقييم السياسات العمومية )املطلب األول 

 ونه وأهدافه الرقابية، وهذا ما سيتم تناوله في )املطلب الثاني(. والحدود تفرغه من مضم

 

 املطلب األول: فعالية قانون التصفية في تقييم السياسات العمومية

                                                           

، ص. 9107، دجنبر 9، مجلة دفاتر الحكامة، العدد 021-02تقييم السياسات العمومية على ضوء القانون التنظيمي للمالية محمد حيمود، 1213

92. 

 تاملادة العاشرة "تقدم قوانين املالية بشكل صادق مجموع موارد وتكاليف الدولة. ويتم تقييم صدقية املوارد والتكاليف بناء على املعطيا 1214

 إعدادها والتوقعات التي يمكن أن تنتج عنها" املتوفرة أثناء

 

 

  912، ص.9103، 99هشام أحزام، تقييم السياسات العمومية ـ الجهات املتدخلة والرهانات، مجلة املنارة للدراسات القانونية واإلدارية، عدد 1216
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 0223وإذا كان القانون التنظيمي للمالية لسنة  .مكرسا ملبادئ الحكامة الجيدة خاصة في املجال املالي 9100جاء دستور 

لقانون املالية 021-02انياتي القائم على الوسائل، فقد كرست أحكام القانون التنظيمي الجديد رقم قد كرس التدبير امليز 

هذا  .عاملة على الحد من النقائص التي كانت تعتري القانون التنظيمي السابق - 9110اإلصالحات التي تمت مباشرتها منذ سنة 

ية هي كفاءة التدبير العمومي )عبر برمجة امليزانية على ثالث سنوات القانون التنظيمي الجديد، يرتكز على ركائز ثالثة أساس

وتسليط الضوء على النتائج والكلفة الفعلية لتنفيذ السياسات العمومية(، وإضفاء مزيد من الشفافية على التدبير وتعزيز الرقابة 

العمومية وتعزيز انسجامها وتماسكها وإغناء ، كل هذه املستجدات تروم إلى تقوية فعالية ونجاعة السياسات 1217على املال العام

حكامة وتفعيل إلتقائية السياسات العمومية وترسيخ ال دور املؤسسة التشريعية في مناقشة امليزانية والرقابة على املالية العمومية

 .الجيدة ، السيما من خالل تقوية آليات تتبع وتقييم السياسات العمومية

ابي باملحيط الذي يعمل فيه، فإنه من الضروري التأقلم مع املتغيرات االقتصادية واالجتماعية واعتبارا الرتباط العمل الرق

واعتماد أساليب حديثة في التدبير العمومي، وفي هذا املضمار، تطرح أهمية وضرورة تصور سياسة مالية تكون في خدمة 

يلة وأداة لتحقيق التنمية الوطنية الشاملة. وفي هذا السياسات العمومية، االقتصادية واالجتماعية، فاملالية العمومية وس

 . 1218السياق تستعمل امليزانية كوسيلة من وسائل التدخل سواء عن طريق االنفاق أو عن طريق املوارد

وبهذا أضحى الساهرون على الشأن العام مطالبين أكثر من أي وقت مض ى بحسن تدبير املال العام بما يتناسب مع تطلعات 

الحكومة تقوم ف،1219املواطنين، مما يقتض ي إخضاع التدبير املالي للتدقيق واإلفتحاص للبحث عن مكامن الخلل واحتياجات

بصياغة وإعداد وتنفيذ السياسات العمومية، وتعمل أيضا على تقييم هذه السياسات، وتركز في ممارستها لوظيفة التقييم على 

االقتصادي واالجتماعي  Impactيم البرملاني الذي يركز على دراسة وتحليل األثر ، وهو ما يختلف عن التقي résultatsتحليل النتائج 

والثقافي والبيئي لهذه السياسات العمومية نظرا لخصوصية العمل البرملاني وطابعه التمثيلي. وباملقابل يختص املجلس األعلى 

ييم للسياسات العمومية، وهو ما يدخل أيضا في مجال التق للحسابات بتحليل النجاعة املالية وفعالية التدبير املالي وامليزانياتي

 .1220الذي يختص به البرملان

يفـرض الواقـع وضـع أسـس عالقـة أكثـر توازنـا بـين السـلطتين التنفيذيـة والتشـريعية في أفـق تمكيـن البرملان مـن سـلطة 

قييم السياسات العمومية التي تقع في عمق إجراءات إعادة النظر وعبرهما ت 1221حقيقيـة في مراقبـة املـال العـام، وتدبيـر امليزانية

في دور البرملان وعالقته بتدبير منظومة املالية العمومية، واالنتقال من مقاربة كالسيكية للرقابة على هذه املنظومة الى رقابة 

ـفافية واملراقبة، والولــوج للمعلومــة مــن حديثة أكثر نجاعة ودقة تجعل من قانون التصفية دعامة أساسية، لتكريــس قيــم الشـ

 طــرف املؤسسة التشــريعية. 

                                                           

 .1، ص. 9102غشت  27ديث التدبير العمومي، العدد رافعة من أجل تح :مجلة املالية لوزارة االقتصاد واملالية، القانون التنظيمي للمالية1217

، 07محمد حركات، حول بعض الشروط الكفيلة بتفعيل املراقبة املالية للدولة على املنشآت العامة، املجلة املغربية للتدقيق والتنمية، عدد 1218

 .11، ص. 9119دجنبر 

1219Jean-François Calmette, les apports de Pierre Lalumière à la compréhension des finances publiques et de ses acteurs, revue 

citoyenne – gestion et finances publiques, N° 2, mars – avril 2019, p.95. 

 .11-22ص.  مجلس النواب، اإلطار املرجعي لتقييم السياسات العمومية، منشورات مجلس النواب، ص1220

 .20، ص. 9101اإلنسان، مبادئ ومقاربات في تقييم السياسات العمومية، أبريل،  الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق 1221
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الذي هو امتداد للوثيقة الدستورية بابا كامال لقوانين التصفية )الباب  021-02لقد خصص القانون التنظيمي للمالية 

املدبرين تشترط أن تكون مرحلة تقديم  الرابع(، مما يؤكد أهميتها داخل هذا القانون، حيث إن منطق نجاعة األداء ومسؤولية

.  كما كرس القانون التنظيمي للمالية 1222الحسابات لحظة مالئمة ملراقبة مدى بلوغ األهداف املسطرة في قانون مالية السنة

ة وتقييم ياملالية العمومية، وتتبع تنفيذ امليزانفي مجال مراقبةمجموعة من التدابير التي تروم تعزيز دور البرملان في  02-021

، وهو ما من شأنه العمل 1223السياسات العمومية عن طريق تقليص آجال ايداع مشروع قانون التصفية لدى املؤسسة البرملانية

 تبني أفضل االختيارات امليزانياتية للدولة، ومعالجة مكامن الخلل التي عرفتها هذه السياسات.على

على إغناء املعطيات املقدمة للبرملان بخصوص مشاريع  11ل مادته كما ينص القانون التنظيمي لقانون املالية من خال

 قوانين التصفية بتقارير مرافقة:

  الحساب العام للدولة: يقدم حسابات الدولة في املحاسبة العامة مع إبراز باقي العمليات امليزانياتية والخاصة باملمتلكات ووضعية

 على تقييم االلتزامات الخارجة عن الحصيلة املحاسبية؛خزينة الدولة. يرتكز هذا الحساب على الحصيلة و 

  التقرير السنوي حول نجاعة األداء: تعد هذا التقرير الوزارة املكلفة باملالية. ويلخص ويجمع تقارير نجاعة األداء املعدة من طرف

للسنة  لتي ترفق بمشروع قانون املاليةالقطاعات الوزارية أو املؤسسات. وتعتبر تقارير النجاعة بمثابة الحامل ملشاريع النجاعة ا

 املعنية؛

  تقرير افتحاص نجاعة األداء: يعد من طرف املفتشية العامة للمالية، ويكون الهدف منه، إعطاء تقديرات بشأن البرامج

 ؛1224واألهداف واملؤشرات وكذلك تقييم قدرات وكفاءات املدبرين

 كل اإلثباتات الضرورية عند االقتضاء؛ملحق يتعلق باالعتمادات اإلضافية املفتوحة مرفقا ب 

 تقرير حول املوارد املرصدة للجماعات الترابية. 

كما يحيل املجلس األعلى للحسابات على البرملان التقرير حول تنفيذ قانون املالية والتصريح العام للمطابقة بين الحسابات 

للحكومة. ويرفق التصريح العام باملطابقة وجوبا بالتقرير الفردية للمحاسبين واملحاسب العام للمملكة. مع توجيه نسخة منها 

املتعلق بتنفيذ قانون املالية، وهو ما يتيح مقارنة نتائج الحسابات الفردية املقدمة إلى املجلس من طرف املحاسبين العموميين، 

 مع نتائج الحساب العام للمملكة الذي يعده الوزير املكلف باملالية.

 دية قانون التصفية وتأثيره على تقييم للسياسات العمومية املطلب الثاني: محدو 

يعد النقاش حول قانون التصفية مناسبة لدراسة شاملة لحسابات الدولة ونجاعة األداء املتعلقة بسنة مالية معينة. 

ال اليوم، و فقانون التصفية يشكل بالنسبة للبرملان مناسبة مهمة ملراجعة سياسات الدولة بسبب حصر للحسابات أكثر شم

بشأن تنفيذ ترخيصاته، كما يمكن أن  فالبرملان سيكون مستنيرا أكثر 1225امليزانياتية في كافة مجاالتها وبسبب تقييم للسياسة

يأخذ العبر بالنسبة للتراخيص في املستقبل. إن مركز الثقل بالنسبة للنقاش البرملاني يجب أن ينصب منطقيا على املصادقة على 

                                                           

 .23، ص. 9102، الطبعة األولى، فبراير 9190-9101مجلس النواب، دليل مساطر دراسة قوانين املالية والتصويت عليها، الوالية التشريعية  1222

 .021-02من القانون التنظيمي للمالية  12املادة 1223

 .11-22واب، دليل مساطر دراسة قوانين املالية والتصويت عليها، مرجع سابق، صص. مجلس الن1224

 

1225Migoude D, la LOF : une clarification des objectifs de l’action publique et une nouvelle relation entre exécutif et pouvoir législatif, 

in Bouvier Michel, réforme des finances publiques, démocratie et bonne gouvernance, L.G.D.J, Paris, 2004, P.377. 
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ذي سيكون مناسبة لدراسة تقارير نجاعة األداء السنوية للسنة السابقة، قبل النظر في قانون السنة املالية قانون التصفية ال

 .1226املوالية

وبالرغم من األهمية البالغة التي يكتسيها قانون التصفية كلحظة بارزة ملساءلة الحكومة ومعرفة مآل السياسات العمومية 

ة السنة، يالحظ أن هده األداة تفتقد ألية فعالية أو نجاعة تمكن من خاللها مبدئيا معرفة التي تم وضعها إبان إعداد قانون مالي

تنفيذ قانون مالية السنة ومدى قدرة الحكومة على الوفاء بااللتزامات التي تعهدت بها من خالل السياسات العمومية التي قامت 

 .بتنزيلها في امليدان الجبائي ومجاالت التسيير واالستثمار

 وتتحدد أهم األسباب التي جعلت من قوانين التصفية أداة معطلة األداء، فيما يلي:

 التقديم املتأخر لقوانين التصفية 

دأبت الحكومة، إلى حدود السنوات األخيرة، على تقديم قوانين التصفية بعد مض ي مدة طويلة على سنة تنفيذ قوانين 

سنوات، كما وصلت هده املدة  2إلى  0233و 0231النسبة لقوانين مالية سنة املالية املتعلقة بها. فقد وصلت مدة التأخير ب

. ومن املعلوم أن أجل التقديم القانوني هو السنة الثانية 1227سنوات 3إلى  0229و 0220و 0232و 0237بخصوص سنوات 

 املوالية لسنة تنفيذ القانون املالي املعني على أبعد تقدير.

ن التصفية فيما مض ى خرق سافر ألهم مراقبة تجريها السلطة التشريعية على املال ويعتبر التأخر في إصدار قواني

وتسليط الضوء على السياسات الحكومية، وتقييم البرامج العمومية، وبالتالي تقييم السياسات العمومية، وهده مسالة  العام

 غير مبررة منطقيا اليوم بالنسبة لقوانين التصفية املقبلة.

السياسات العمومية هو قياس فعالية هده األخيرة بمساعدة مؤشرات األداء، أي البحث عن ما ادا كانت وبما أن تقييم 

الوسائل القانونية، البشرية، اإلدارية واملالية.....املعمول بها تمكن من إنتاج اآلثار املنتظرة من هده السياسات وبلوغ األهداف 

يتم إال عن طريق قانون رقابي وهو قانون التصفية، وبالتالي فالتأخير فإصداره ، وقياس الفعالية املذكورة ال  1228املسطرة لها

تكون له انعكاسات وخيمة على التقييم الجيد للسياسات العمومية، اد أن السلطة التشريعية تفقد دورها الرقابي على املال 

وهدا ما  .حكومة إبان إعداد قانون مالية السنةالعام وتبقى الصورة لديها مبهمة حول مآل السياسات العمومية التي سطرتها ال

، إذ اعتبر أن 0220عبر عنه املجلس األعلى للحسابات في جميع قوانين التصفية التي صدرت ابتداءا من قانون تصفية ميزانية 

صات الحكومة لترخي هدا التأخير يحد من فعالية مراقبة الغرفتين للعمل الحكومي من خالل انجاز القانون املالي ومن مدى احترام

 .1229امليزانية التي صادق عليها البرملان

، ومع التأخير 9100وحيث أن وظيفة تقييم السياسات العمومية تعود للبرملان بالدرجة األولى طبقا ملقتضيات دستور 

ضها كان يتم عر الذي يحصل في اصدار قوانين التصفية، الش يء الدي يؤدي إلى تراكم العديد من قوانين التصفية، وغالبا ما 

بعد سنوات متعددة من نفاذ القوانين املالية املتعلقة بها، األمر الدي أفقدها راهنيتها ودورها، واليؤثر في عمل الحكومة، حيث 

                                                           

1226Ibid, P.377. 

 .217عسو منصور، مرجع سابق، ص 1227

1228Stéphane le Bouler, l’évaluation des politiques publiques françaises, entretien réalisé par la documentation française en Aout 2004, 

P 1-3. 

 .212عسو منصور، مرجع سابق، ص.  1229

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


             

369 

  ISSN:2509-0291  2022 يونيو/يوليوز  40 اإلصدار
 

 املغرب – تسطا –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

ان العديد من قوانين التصفية السابقة، عرضت في فترات الحقة بعد انتهاء مهمة الحكومات التي تقدمت بقوانين املالية املعنية 

 .1230بها

 ضعف مناقشة قانون التصفية وعدم االهتمام 

على املستوى العملي يتم إفراغ قانون التصفية من مضمونه وأهدافه الرقابية لكونه ال يلقى االهتمام الكبير من قبل 

ناقشة ملالبرملان والبرملانيين خالفا لالهتمام الذي يلقاه القانون املالي، ويظهر هدا جليا في الوقت الضيق واملحدود املخصص 

. وهذا ما يضعف املهمة الرقابية للبرملان الذي لن يتمكن من فحص نتائج تنفيذ 1231والتصويت على مشروع هدا القانون 

امليزانية من طرف الحكومة، حيث يتم عرض هدا القانون غالبا في جلسة واحدة دون مناقشة حقيقية، وفي شبه غياب القتراحات 

 عليه من قبل ممثلي األمة في دقائق محدودة.وتعديالت، كما تتم عملية التصويت 

إن تعاطي البرملان بمجلسيه، مع هذه اآللية الرقابية ال يزال يفتقد إلى الجدية واملسؤولية، إنها ال تحظى باألهمية التي 

يتم 1233يالى مجرد إجراء نظري ووهم ،1232التصفية تستحقها كوسيلة للمساءلة واملحاسبة. فاملمارسة البرملانية حولت قانون 

 مة.الحكو  تمريره واملصادقة عليه دون مناقشة موضوعية وأحيانا في غياب شبه تام للبرملانيين املفترض فيهم مساءلة

ويمكن القول إن إعداد واملصادقة على مشروع قانون التصفية من طرف البرملان يمكن أن يسهم في إغناء وتنشيط 

للنواب البرملانيين، إال أن املمارسة العملية أبانت وبشكل واضح وجلي أن املصادقة النقاش العمومي وكذلك تقوية اآلليات الرقابية 

. 9100. وهذا رغم التعديالت التي أتى بها دستور اململكة لسنة 1234على مشروع هذا القانون تطبعه الالمباالة من طرف نواب األمة

ة واألغلبية البرملانية املساندة لها تجعل هذه األخيرة في عالوة على ذلك فإن التضامن السياس ي الذي يحكم العالقة بين الحكوم

 . 1235وضعية خضوع تام ومغلولة اليدين ال سبيل لها إلثارة مسؤولية الحكومة التي تبقى مجرد فرضية نظرية

 خاتمة

رصة فيشكل عرض وتقييم قانون التصفية لحظة دستورية حاسمة في تقديم الحساب وتقييم السياسات العمومية، كما انه 

مواتية لنواب األمة ممثلي الشعب للوقوف على الحقيقة املالية للدولة ومدى تنفيذ الحكومة لقانون مالية السنة بالشكل 

املطلوب، ولكي تكتسب هذه اآللية الدستورية قوتها في مجال الرقابة الالحقة املمنوحة للبرملان وفي إطار تحسين جودة هذا 

 القانون، نقترح مايلي:

                                                           

 .02احمد مفيد، مرجع سابق، ص. 1230

1231Mohamed Ait Larbi, la gestion des dépenses de l’Etat au Maroc « réalité et évolution », Thèse pour l’obtention du doctorat en droit 

public, Faculté des sciences juridiques économiques et sociales de Fès, 2016-2017, P. 354. 

 .213عسو منصور، مرجع سابق، ص 1232

1233Mohamed Harakat, Finances publiques et fragilitéde la réforme de l’Etat par le budget et l’évaluation des politiques publiques, 

Elmaarif Eljadida, Tome 1, première édition, Rabat, P. 290. 

1234Mohamed Harakat, Gouvernance et évaluation des politiques publiques : essai sur le rôle du parlement dans l’évaluation de 

l’action publique au Maroc, Gouvernance et nouvelle gestion publique au Maroc, Revue Marocaine d’Audit et de Développent, 

Imprimerie Elmaarif Eljadida, Série 6, Rabat, P.57. 

 .099رشيد املساوي، مرجع سلبق، ص. 1235
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  املدة الزمنية املخصصة لعرض قانون التصفية، إذ يجب عرضه في نهاية الفصل األول من السنة األولى تقليص

 املوالية لسنة تنفيذ قانون مالية السنة على غرار بعض التجارب املقارنة؛

 نة ستقليص مدة تحضير قانون التصفية بهدف إنشاء رابط من شأنه أن يسمح للبرملانيين بمناقشة قانون مالية ال

املقبل ومشروع قانون التصفية املاض ي، هكذا بات من الضروري سن نصوص تشريعية أو تنظيمية تؤطر مدة تحضير قانون 

 التصفية؛

  تقوية جودة املعلومات املرسلة للبرملان والسيما تلك املتعلقة بالرهانات واألهداف املتوخاة والفرضيات التي ينبني عليها

 شأنه تعزيز مسؤولية الحكومة في هذا املجال؛ قانون مالية السنة وهذا من

  تعزيز ومواكبة اللجان البرملانية املكلفة باملالية عن طريق االستعانة بخبراء، محللين واكاديميين في مجال االقتصاد

 والقانون من شأنهم تنوير أعضاء اللجان وتسهيل مأموريتهم في املناقشة و املصادقة على مضامين قانون التصفية.

 املراجع واملصادر    
 باللغة العربية

 لكتبا

س ي محمد البقالي، الكتلة الدستورية للمالية العمومية محاولة لرصد املرتكزات الدستورية لقانون املالية وامليزانية، مطبعة  

 .9102البصيرة، الطبعة األولى، الرباط، 

 .9102، الطبعة األولى، الرباط، رشيد املدور، البرملان في ضوء مستجدات الدستور، مطبعة شمس برينت 

ية العامة، مطبعة اسبارطيل، طنجة، الطبعة األولى،   
ٌ
 .9102رشيد املساوي، املال

 . 9102عسو منصور، قانون امليزانية العامة ورهان الحكامة املالية الجيدة، مطبعة املعارف الجديدة، الرباط،  

اربة منهجية لإلملام باملراحل التي تمر منها السياسة العمومية وفهم مق-عروبي محمد، مدخل إلى تحليل السياسات العمومية  

 .9102، مكتبة الرشاد، الطبعة األولى، سطات، -األسس النظرية للتغيير الذي يطالها

عبد النبي اضريف، املالية العامة أسس وقواعد تدبير امليزانية العامة ومراقبتها، دار القرويين، الطبعة الثانية، الدار  

 9112لبيضاء، ا

 األطروحات

محمد سلكى، التدبير املالي العمومي ومتطلبات الحكامة املالية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم 

 .9109 -9100الرباط، السنة الجامعية -القانونية واالقتصادية واالجتماعية

 املقاالت

في ظل هاجس الحفاظ على التوازنات املالية، املجلة املغربية لإلدارة املحلية  بوداز عبد الرفيع، السلطات الجبائية للبرملان 

 .9100، مطبعة املعارف الجديدة، الرباط، نونبر 010والتنمية، عدد

مفيد احمد، الرقابة البرملانية على العمل الحكومي في الدستور املغربي الجديد، الدستور الجديد للملكة املغربية دراسات  

 .9102املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، مطبعة املعارف الجديدة، الرباط، الطبعة األولى، مختارة، 

الشطون محمد، التدبير املالي باملغرب سؤال الحكامة ووظيفة الرقابة، مجلة مسالك في الفكر والسياسة واالقتصاد، عدد  

 .9100، 01-07مزدوج 

بين الحكامة املالية ومتطلبات التنمية: دراسة تحليلية نقدية، سلسلة املعارف  جيري نجيب، الرقابة املالية باملغرب 

 .9109القانونية والقضائية، دار املعرفة، الطبعة األولى، 
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، 9، مجلة دفاتر الحكامة، العدد 021-02حيمود محمد، تقييم السياسات العمومية على ضوء القانون التنظيمي للمالية  

 .9107دجنبر 

، 99م، تقييم السياسات العمومية ـ الجهات املتدخلة والرهانات، مجلة املنارة للدراسات القانونية واإلدارية، عدد أحزام هشا 

9103 . 

غشت  27رافعة من أجل تحديث التدبير العمومي، العدد  :مجلة املالية لوزارة االقتصاد واملالية، القانون التنظيمي للمالية 

9102. 

شروط الكفيلة بتفعيل املراقبة املالية للدولة على املنشآت العامة، املجلة املغربية للتدقيق حركات محمد، حول بعض ال 

 .9119، دجنبر 07والتنمية، عدد 

 القوانين

  الجريدة الرسمية 9107يونيو  19بتاريخ  0719.0لقانون املالية الصادر بتنفيذه الظهير رقم  021.02القانون التنظيمي ،

 .9107يونيو  03، 7301عدد 

 منشورات

  .11-22مجلس النواب، اإلطار املرجعي لتقييم السياسات العمومية، منشورات مجلس النواب، ص ص. 

  ،20، ص. 9101الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان، مبادئ ومقاربات في تقييم السياسات العمومية، أبريل. 

  الطبعة األولى، فبراير 9190-9101يت عليها، الوالية التشريعية مجلس النواب، دليل مساطر دراسة قوانين املالية والتصو ،

9102 ، 

  9102أكتوبر  21بتاريخ  02/17الصيغة النهائية للنظام الداخلي ملجلس النواب بعد صدور قرار املحكمة الدستورية رقم 

  19م.د بتاريخ  019/ 91رقم الصيغة النهائية للنظام الداخلي ملجلس املستشارين بعد صدور قرار املحكمة الدستورية 

 .  9191مارس 

Ouvrages en français 

Livres 

  Fouquet Annie, L’évaluation Des Politiques Publiques Concepts Et Enjeux, Institut de la gestion publique et du 

développement économique, Comité pour l’histoireéconomique et financière de la France, Paris, 2009.   

 Lacouette-Fougère Clément, L’évaluation des politiques publiques au Canada, Document de travail n° 2019-11 

Décembre 2019. 

 Migoude D, la LOF : une clarification des objectifs de l’action publique et une nouvelle relation entre exécutif et pouvoir 

législatif, in Bouvier Michel, réforme des finances publiques, démocratie et bonne gouvernance, L.G.D.J, Paris, 2004. 

 Harakat Mohamed, Finances publiques et fragilité de la réforme de l’Etat par le budget et l’évaluation des politiques 

publiques, ElmaarifEljadida, Tome 1, première édition, Rabat. 

Thèses 

 Matyjasik Nicolas9 L´évaluation des politiques publiques dans une France décentralisée. Institutions, marché et 

professionnels, Thèse pour Doctorat en Science politique, université Montesquieu Bordeaux iv / sciences po bordeaux 

école doctorale de science politique de bordeaux ‐ E.D.208, année universitaire 2010-2011. 
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en droit public, Faculté des sciences juridiques économiques et sociales de Fès, 2016-2017. 

Articles 

 Toutaou Mohamed, le contrôle parlementaire des finances de l’Etat, les mécanismes de contrôle et d’évaluation et les 

enjeux de la bonne gouvernance, Revue Marocaine de Droit Administratif et des Sciences Administratives, 

AlmaarifAljadida, n 01, Rabat, 2016. 

 Jan-Eric Furubo, Ray C. Rist, Rolf Sandahl, International Atlas of Evaluation (Comparative 

PolicyEvaluation) ,Transaction Publishers, NewBrunswick and London, 2002. 

 Calmette Jean-François, les apports de Pierre Lalumière à la compréhension des finances publiques et de ses acteurs, 

Revue Citoyenne – gestion et finances publiques, N° 2, mars – avril 2019. 
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Stéphane le Bouler, l’évaluation des politiques publiques françaises, entretien réalisé par la documentation 
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L’absence de gouvernance démocratique, un facteur déterminant de l’échec des 
politiques locales d’urbanisme et de sécurité, la ville de Salé comme exemple. 

 

Mohammed BOULGHALAGH 

Professeur habilité à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Souissi – Rabat Maroc 

 

Abstract   
 

This study aims to show that the lack of democratic governance has been the cause of the 

failure of local policies in morocco, particularly in urban planning and by translation effect security 

policie. As an illustration, we took the city of Sala as an example.  

 

In spite the different modes of management (both public and private) deployed, and the creation 

of different institutions, results are disappointing. Different problems remain so far inextricable, 

including the persistence of slums in the very centre of the city, the proliferation of clandestine 

housing estates, the destruction of green spaces and surrounding forests, as well as the uncontrolled 

urbanization of the coastline.   

 

Given the impact of urban planning on the well-being of the population and security, it was 

obvious that this has repercussions on the degradation of the living environment of the inhabitants. 

This state is not the result of chance, but of the combination of several factors, which have a direct 

bearing on the absence of democratic governance. 

 

The questions that challenge us are: what are the manifestations of the failure of local policies 

of urban planning and security at the level of Sala? and what tools does democratic governance offer 

for the construction of a new development model? 

 

To try to resolve this problem, we opted for a multidisciplinary approach. 
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Résumé  
Cette étude vise à montrer que l’absence de gouvernance démocratique a été à l’origine de l’échec des 

politiques locales au Maroc, notamment en matière d’urbanisme et par ricochet des politiques de sécurité. A 

titre d’illustration, l’on a pris l’exemple de Salé.  

 

L’on a beau essayer les différents modes de gestion tant publique que privée et la création de 

différentes institutions, le constat reste on ne plus amer. Entre autres problèmes qui demeurent à ce jour 

inextricables figurent la persistance de bidonvilles au centre même de la ville, la prolifération de lotissements 

clandestins, la destruction des espaces verts et des forêts avoisinantes, ainsi que l’urbanisation sauvage du 

littoral.   

 

 Compte tenu de l’impact de l’urbanisme sur le bien-être de la population et la sécurité, il était évident 

que cela se répercute sur la dégradation du cadre de vie des habitants. Cet état de fait n’est pas le fruit du 

hasard, mais bel et bien de la conjugaison de plusieurs facteurs, qui ont un rapport direct avec l’absence de la 

gouvernance démocratique.  

 

Les questions qui nous interpellent sont celles de savoir : quelles sont les manifestations de l’échec des 

politiques locales d’urbanisme et de sécurité au niveau de Salé ? et quels sont les outils qu’offrent la 

gouvernance démocratique pour la construction d’un nouveau modèle de développement?  

 

Pour essayer de dénouer cette problématique, on a opté pour une approche pluridisciplinaire.  
 

 

Entre autres questions récurrentes qui font l’objet de discussions quotidiennes de la population 

marocaine et qui préoccupent les pouvoirs publics à tous les échelons figurent, sans doute, l’anarchie en 

matière d’urbanisme1236 et les problèmes de sécurité qui s’en suivent et qui préjudicient énormément à la 

qualité de vie du citoyen. Sans s’attarder sur les manifestations de ces problèmes, qui touchent l’ensemble des 

villes du pays, l’on n’hésitera pas à souligner, d’emblée que leur persistance ne pourrait être dissociée des 

échecs essuyés dans bien des domaines, dont ceux de l’enseignement, de la santé, de l’environnement et autres. 

Le pouvoir s’efforce par tous les moyens d’imputer à tort ou à raison la responsabilité de ces maux de la 

gouvernance tantôt à un Gouvernement dont le pouvoir de décision est limité,  tantôt à des Autorités désignées 

totalement soumises au Centre, tantôt à des élus ou à des conseils  manipulés. Cela étant, il sied de souligner 

que les problèmes de mauvaise gouvernance résident plutôt dans le défaut de partage du pouvoir, l’immixtion 

du centre dans les élections et la gestion des affaires publiques locales, l’état d’impunité, l’opacité, la 

marginalisation du citoyen et même de toutes les élites qui n’embrassent pas les orientations et l’éthique du 

Makhzen au Maroc. Bref, il s’agit du défaut d’un modèle de développement basé sur la gouvernance 

démocratique1237.  

 

                                                           

1236  L’urbanisme peut être défini comme étant l’organisation dans l’espace et le temps des hommes et de leurs 

activités en fonction d’un projet préalablement déterminé. 

1237 Pour le PNUD, « la gouvernance démocratique est fondée sur la participation de tous à l’élaboration des 

décisions et sur des Etats réactifs (capables de répondre efficacement aux demandes des citoyens) et 

responsables ». Cité in Séverine BELLINA, Hervé MAGRO et Violaine de Villemeur ‘’La gouvernance 

démocratique, un nouveau paradigme pour le développement’’, éditions KARTHALA 1008, p14. 
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Certes, le Maroc se targue dans l’article premier de la constitution d’être  « une monarchie 

constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale. Le régime constitutionnel du Royaume est fondé 

sur la séparation, l’équilibre et la collaboration des pouvoirs, ainsi que sur la démocratie citoyenne et 

participative, et les principes de bonne gouvernance et de la corrélation entre la responsabilité et la 

reddition des comptes ». Or, la réalité ne semble pas corroborer cet état de fait. 

 

 Pour vérifier l’absence de gouvernance démocratique et ses incidences sur les différentes politiques 

locales d’urbanisme et de sécurité notamment compte tenu de la relation d’interdépendance entre les deux 

domaines, on a choisi la ville de Salé comme exemple. Cette agglomération urbaine est attenante à la capitale 

du Royaume, Rabat. Elle a connu durant les dernières décennies une véritable explosion démographique due 

essentiellement à l’exode rural. Sa population avoisine actuellement 1 million d’habitants1238. Néanmoins, 

en dépit des efforts déployés pour sa modernisation, des moyens mobilisés tant au niveau central que 

territorial, de l’implication directe des acteurs publics et privés et des différents chantiers de réformes lancés 

tous azimuts, la ville de Salé et sa périphérie souffrent d’énormes problèmes en relation notamment avec 

l’urbanisme, l’ordre et la sécurité. Ceci dit, cette étude se propose, donc, de diagnostiquer les facteurs et les 

causes de l’échec des politiques locales dans une ville parmi les mieux positionnées géographiquement, les 

plus peuplées, les plus riches historiquement et paradoxalement les moins structurées et les moins sûres du 

Maroc, en l’occurrence la ville de Salé.  

 

L’on a beau essayer les différents modes de gestion tant publique que privée et la création de 

différentes institutions, le constat reste on ne plus amer. Parmi les problèmes qui demeurent à ce jour 

inextricables figurent : la prolifération de lotissements clandestins, la persistance de plusieurs bidonvilles au 

centre même de la ville et la bidonvilisation même à l’heure actuelle des zones périphériques, la ruralisation 

rampante de la ville, la destruction des espaces verts et des forêts avoisinantes, ainsi que l’urbanisation sauvage 

du littoral.   

 

A souligner, à cet égard, que plusieurs programmes ambitieux ont été initiés pour éradiquer les 

bidonvilles (environ 8000 ménages recensés en 1992) et l’assainissement du paysage urbanistique. L’on 

notera, au passage, la convention «Salé ville sans bidonvilles », signée devant sa Majesté  le Roi au mois de 

juillet 2004, qui prévoyait la déclaration de la ville sans bidonvilles en 2007. Or, il demeure qu’à ce jour, les 

efforts restent en deçà des objectifs dessinés. Pour s’en convaincre, il suffit de suivre les innombrables 

mouvements de protestation organisés au niveau de Salé pour la réclamation d’un droit constitutionnellement 

reconnu, à savoir le droit au logement1239.   

 

 Compte tenu de l’impact de l’urbanisme sur le bien-être de la population et la sécurité, il était évident 

que, la dégradation du cadre de vie des habitants, dont 70% ont un revenu modeste, soit à l’origine de 

l’éclosion de zones intégrant des points noirs, difficilement accessibles, qui sont connus par un taux de 

criminalité élevé ou considérés comme un lieu propice de repli aux délinquants. Ces zones enregistrent des 

taux inquiétants en terme d’homicides, de vols avec violence et à l’arraché, de coups et blessures à l’aide 

                                                           

1238 Site du Haut Commissariat au Plan. https://www.hcp.ma/RGPH-2014_r230.html 

1239 L’article 32 de la constitution. Dahir n° 2.22.92 du 17 Chaabane 1432 (29 juillet 2011) portant 
promulgation  du texte de la constitution publié au BO n° 5964 bis du 30 juillet 2011. 
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d’arme blanche, de vente et de consommation des substances psychotropes, de prostitution, de commerce 

ambulant à travers les artères et les ruelles, de mendicité et de vagabondage. De ce fait, la population n’a pas 

hésité à sortir sur la voie publique pour protester contre l’état d’insécurité. Le dernier mouvement enregistré à 

Salé date du 23 septembre 2018 avec la participation de plus de 2.000 manifestants suite à l’assassinat d’un 

jeune au quartier Kariat Ouled Moussa1240. A souligner, par ailleurs, que le droit à la sécurité est consacré 

constitutionnellement1241.  

 

Envisagé sous cet angle, les questions qui nous interpellent et qui constituent somme toutes la 

problématique autour de laquelle s’articulera cette étude, sont celles de savoir : 

 

- quelles sont les manifestations de l’échec des politiques locales d’urbanisme, de sécurité et même de 

développement économique et social et celles de l’absence de gouvernance démocratique, qui demeure l’un 

des facteurs déterminants de l’échec de la gestion des affaires locales? 

 

- quels sont les outils qui s’offrent pour la démocratisation des instances locales de gestion des affaires 

locales, d’instauration des principes de bonne gouvernance et de la corrélation entre la responsabilité et la 

reddition des comptes et partant de rétablissement de la confiance de la population dans l’administration locale 

et des élus  et de son association aux différentes actions dans le cadre d’un projet de construction d’un modèle 

de développement basé sur la gouvernance démocratique ?  

 

Pour essayer de dénouer cette problématique, on a opté pour une approche pluridisciplinaire, qui sera 

tantôt descriptive lorsqu’elle tentera de faire une lecture des textes et de brosser l’état des lieux du service 

public, tantôt systémique lorsqu’elle s’attèlera à l’analyse de la relation interdépendante pouvoir central/ 

Administration locale/Sujet-contribuable, tantôt historique vu qu’elle essayera de revenir sur certains 

évènements ayant émaillé la scène locale, tantôt sociologique lorsqu’elle s’intéresse au comportement et aux 

réactions des différents acteurs. A cela s’ajoute un apport personnel puisé d’une expérience d’action sur le 

terrain, qui a permis de déceler les forces et les faiblesses de la gestion des affaires publiques locales.  

 

Dans cette optique, on se focalisera dans un premier temps sur le diagnostic des maux de la gestion des 

affaires locales et dans un second, on mettra l’accent sur les moyens qu’offre le management public pour la 

contribution à l’ancrage de la gouvernance démocratique et par conséquent la construction d’un modèle de 

développement de la ville considérée.  

 

 

 

                                                           

1240 Siteweb du quotidien marocain L'Economiste, Salé manifeste contre l’insécurité, édition n°:5357 le 

25/09/2018, https://www.leconomiste.com/article/1034048-sale-manifeste-contre-l-insecurite 

1241 L’article 12 de la constitution de 1022, op-cit. 
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Chapitre 1: La gestion de l’urbanisme et de la sécurité dans la ville de Salé. 

Salé est une agglomération organisée en préfecture, jouissant d’une position géographique 

stratégique et de plusieurs atouts, mais qui a connu une explosion démographique accompagnée d’un 

développement urbanistique anarchique et non maitrisé.  

C’est une ville qualifiée de ‘’ dortoir ‘’ étant donné qu’elle souffre du manque d’activités 

économiques et que la plupart des habitants se déplacent quotidiennement à Rabat pour l’exercice de leurs 

activités. C’est aussi une ville dite ‘’ de pauvreté ‘’. Elle accueille essentiellement les classes moyennes sinon 

déshéritées. De surcroit, elle est mal structurée et moins sûre.  

Section 1 : Données générales concernant la ville de Salé et état des lieux urbanistique et 

sécuritaire.  

Le diagnostic des maux de la gestion des champs de l’urbanisme et ses impacts sur la sécurité et le 

bien-être du citoyen suppose au préalable la présentation de quelques données géographiques, 

démographiques, historiques et autres  concernant la ville de Salé et sa périphérie. 

§1/Données démographiques et géographiques : 

La préfecture de Salé s’étale sur une superficie d’environ 693Km². Elle est située au bord de l'océan 

Atlantique, bordée du Nord par la préfecture de Kénitra, de l’Est par la préfecture de Khémisset et du Sud, elle 

est séparée par la rivière Oued Bouregreg des préfectures de Rabat et Temara. Elle regorge de terres agricoles 

fertiles (31651Ha), de Forêts (24000 Ha) dont celles de chêne liège,  de ressources hydriques et d’autres 

potentiels. De même, elle abrite plusieurs zones industrielles (Tabriquet, Hay Rahma, Al Matar, Zahra, Sbihi et 

la pépinière de Lamrissa), ainsi qu’un nombre important d’artisans (47000 postes d’emplois).  

 

Selon le recensement général de 2014, la population de la préfecture de Salé s’établit à 973 418 

personnes. Elle abrite la troisième plus importante population du Maroc. La part des personnes âgées entre 15 à 

59 ans représente 65.5% de la population globale1242. La population active est estimée à 365 706, alors que 

celle dite inactive représente 607 712. Quant au taux de chômage, il s’élève à 19,2%. Au sein de la population 

active, la part des salariés occupe un taux de 68,3%1243.  

 

Faut-il encore souligner que, cette population hétérogène, et dont une grande partie est issue d’une 

migration interne très récente ayant accompagné le développement des activités dans la capitale du Royaume 

est constituée essentiellement de classes à revenu modeste. 

 

D’après le même recensement, il y aurait 16% de la population de Salé, qui vit en dessous du seuil de 

la pauvreté, tandis que la couche à revenu modeste représente globalement environ 70% de la population,  qui 

vit principalement dans les quartiers périphériques, non structurés. Aussi, il y aurait 7% des ménages, qui 

vivent dans des bidonvilles. Pis encore, 15% des ménages n’ont pas accès à l’eau potable et 13% n’ont pas 

d’électricité.  

                                                           

1242 https://www.hcp.ma/RGPH-2014_r230.html 

1243 Ibid.  
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§2/Organisation administrative, communale et sécuritaire de Salé : 

La Préfecture de Salé est l’une des entités territoriales les plus importantes, qui présente plusieurs 

spécificités. Elle comprend 4 communes, dont 2 rurales et les autres urbaines, à savoir Salé, Bouknadel, Shoul 

et Amer. La commune urbaine de Salé comprend 5 arrondissements.  

 

A ce découpage communal se superpose un découpage administratif comprenant une Préfecture 

comptant 9 Districts urbains, 1 Pachalik et 1 Cercle, coiffant au total 34 Caïdats et Annexes administratives.  

La zone urbaine de la Préfecture de Salé est encadrée sur le plan sécuritaire par un District de Police 

et deux commissariats de circonscriptions, alors que la sécurité dans le milieu rural est assurée par une 

compagnie de la Gendarmerie Royale.  

 

§3/Histoire de Salé : 

Salé a une histoire riche et très rayonnante. Sa fondation remonte à l’ère des phéniciens, soit le IIIe 

siècle avant J-C. Elle a constitué durant les différentes dynasties l’une des cités les plus importantes tel que 

l’atteste la présence à ce jour de différents vestiges historiques, culturels, architecturaux et autres, dont les 

remparts, les kasbas, les anciennes écoles, les mosquées. Toutefois, elle est connue mondialement par l’activité 

de piraterie.   

Section 2 : Les maux de la politique de l’urbanisme et leurs manifestations ainsi que leur 

impact sur la sécurité de la ville de Salé.  

En dépit des atouts et potentialités développés précédemment, la Préfecture de Salé est réputée à 

l’échelon national par l’anarchie en matière d’urbanisme et l’insécurité. Les problèmes se sont accumulés 

durant les dernières décennies en raison de l’incapacité des pouvoirs publics de faire face à la migration interne 

et surtout en raison de l’absence d’une approche managériale basée sur les principes de qualité, d’efficacité et 

de la démocratie participative.   

En effet, le diagnostic de l’état des lieux dévoile plusieurs carences, dont certaines seront étalées ci-

après.  

§1. L’échec de la politique de l’urbanisme. 

Il est indubitable que la politique de l’urbanisme au niveau de la ville de Salé et sa périphérie a connu 

un échec flagrant. L’état des lieux des différents quartiers et du paysage urbanistique en général confirme cet 

état de fait.  Plusieurs indicateurs témoignent des échecs essuyés en matière d’urbanisme.  

 

 

I. La persistance de plusieurs bidonvilles au centre même de la ville et la bidonvilisation même à 

l’heure actuelle des zones périphériques. 

Dans le cadre des actions visant la résorption des bidonvilles, plusieurs programmes ambitieux ont 

été lancés, mais en vain. Dans ce sillage, il sied de noter qu’en juillet 2004, une convention dite ‘’Salé ville 

sans bidonvilles’’ a été signée devant sa Majesté  le Roi. Cette convention avait fixé comme horizon l’année 
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2007 pour la déclaration de Salé ville sans bidonvilles, mais malgré les efforts déployés, ce phénomène 

continue d’exister. A souligner, par ailleurs, que selon le recensement officiel de 1992 , Salé abritait environ 

8134 ménages bidonvillois répartis entre les arrondissements urbains de Bettana, Tabriquet, Lamrissa, Hssain 

et Laayayda, et ce, sachant pertinemment que le plus grand noyau bidonvillois est celui de Sehb El Caid situé à 

l’arrondissement urbain de Bettana composé de 2544 ménages1244.  

 

Ceci dit, l’urbanisation anarchique de la périphérie de Salé continue à ce jour. Les zones affectées 

comprennent la commune de Amer avec plusieurs poches de constructions en dur ou en roseaux ou autres, 

Brahma, ouled Sbita, la commune de  Bouknadel et la commune de Shoul, Sidi Chafi, et ce, en raison de 

l’inefficacité du dispositif de contrôle, de l’inadaptation de l’offre à la demande et du sentiment de l’impunité 

qui s’est propagé au sein de la population en raison de l’attitude de la Justice à cause de la faiblesse ou 

l’absence de sanctions infligées aux contrevenants.  

II. La prolifération de lotissements clandestins.  

 

Il est établi que, la structure foncière à Salé est très compliquée. Elle comprend, outre les terrains 

privés et des domaines communaux et Etatiques, les terres des collectivités ethniques, les terres soumises à la 

mainmise de l’agence d’aménagement de la vallée Bouregreg 1245 et autres. Ces terrains ont un statut 

particulier étant donné qu’ils sont incessibles et inaliénables. Devant cette situation, les propriétaires de 

terrains n’hésitent pas à transgresser la loi, bénéficiant du manque de mesures dissuasives notamment de la part 

de la Justice pour morceler et céder des lots de terrains sur la base d’actes parfois même illégaux. D’ailleurs, 

selon les statistiques, 3% des biens immobiliers à Salé sont immatriculés1246, alors que le reste demeure dans 

une situation de flou.  

Les lotissements créés au détriment de la loi sur des terrains non viabilisés,  sont privés des conditions 

minimales, dont les équipements publics, l’eau et l’électricité et la voirie.  

Cependant, ces lotissements créés dans la clandestinité constituent une aubaine pour les élus et à leur 

tête les Présidents de communes, qui usent de leur pouvoir pour accorder les autorisations d’adduction en eau 

et électricité au profit des habitants dans le but de leur clientélisation pour les prochaines élections. Il en est le 

cas du Président de la commune d’Amer, qui a accordé durant le mandat électoral 2009-2015 près de 2500 

autorisations, avant qu’il soit suspendu en 2014 par arrêté du Ministre de l’Intérieur.   

 

III. La construction d’habitations de luxe sur des terrains interdits à la construction.  

Il serait aberrant de croire que l’urbanisme clandestin est l’apanage des classes sociales déshéritées.  

Au contraire, plusieurs personnalités influentes du monde politique ou des affaires,  ainsi que des médecins 

spécialistes ont opté pour la voie de l’illégal. Ils ont construit des villas somptueuses avec des vues 

panoramiques imprenables donnant sur le lac Bouregreg ou le barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah. Pour la 

                                                           

1244 La préfecture de Salé. 

1245 Dahir n° 1-05-70 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) portant promulgation de la loi n° 16-04 relative 

à l'aménagement et à la mise en valeur de la vallée du Bouregreg 
 

 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


             

381 

  ISSN:2509-0291  2022 يونيو/يوليوز  40 اإلصدار
 

 املغرب – تسطا –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

réalisation de leurs projets, ils utilisent un stratagème consistant dans une première étape en l’acquisition des 

terrains agricoles. Par la suite, ils sollicitent des autorisations pour la construction d’écuries. Aussitôt satisfaits, 

ils construisent d’énormes habitations, qui occupent des positions stratégiques à côté du lac ou autres, sans être 

inquiétés par les diverses autorités chargées du contrôle.  

A noter, par ailleurs, que ces constructions qui ne respectent nullement les normes légales et 

techniques ont un impact néfaste sur l’environnement, compte tenu des déchets liquides et solides qu’ils 

déversent dans la nature voie même directement dans le bassin du barrage, qui alimente une population 

avoisinant 7 millions d’habitants ( une partie de Casablanca, Mohammedia, Bouznika, Skhirate, Temara, 

Rabat, Salé …).  

IV. La ruralisation rampante de la ville et la dégradation du paysage urbanistique et 

environnemental. 

Les pouvoirs publics ont initié diverses actions pour le recasement des populations des bidonvilles, et 

ce, à travers la création de plusieurs logements économiques et sociaux situés sur le littoral, à proximité de 

Said Hajji, Rouihiyine, Mazza et autres. Néanmoins, le déplacement de la population n’a pas permis de 

transformer le mode de vie de la population, qui conserve ses habitudes. A cela, il faut ajouter que, les autorités 

locales n’étaient pas à même de faire face à la pression démographique issue essentiellement de l’exode rural 

ayant donné naissance à des ceintures de misère autour de la ville. Il s’ensuit que, le paysage urbanistique a été 

sérieusement dégradé en raison notamment de la propagation de plusieurs incivilités.   

Entre autres incivilités préjudiciables à l’ordre public figurent :  

 le rejet des gravas, des débris, des détritus et des déchets de différentes natures notamment sur les falaises ( 

Kariat Ouled Moussa, Bouknadel …) et les terrains non bâtis, sachant pertinemment que, les sociétés 

chargées du nettoiement et du ramassage d’ordures refusent leur collecte, du fait qu’ils ne sont pas inclus 

dans le cahier de charges. 

 

 L’amoncellement de saletés et d’ordures sur les différentes artères et terrains nus. 

 

 L’élevage d’animaux au sein ou à proximité des maisons dans les différents quartiers de la ville. 

 

 L’utilisation de charrettes hippomobiles pour le transport de personnes même au sein de la ville 

(Arrondissements Laayayda, Karia et Tabriquet).   

 

 L’occupation du domaine public et des différentes voies par les marchands ambulants.  

 

 VI. L’urbanisation sauvage du littoral et la destruction des espaces verts et des forêts.   

Suite à l’épuisement des réserves en assiette foncière au centre ville et dans la périphérie, l’Etat ainsi 

que les promoteurs immobiliers privés ont construit plusieurs habitations sur littoral à Said Hajji, Bouchouk et 

autres et dans le cadre des projets de recasement des bidonvillois, ou de la réalisation de projet d’habitat 
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économique et social.  Pour sa part, la société Addoha a réalisé un projet de construction sur une superficie de 

480 hectares à la plage des nations 1247.   

A défaut d’une vision futuriste lucide, d’un schéma de développement stratégique et durable, de 

documents d’urbanisme actualisés et de contrôle rigoureux, le littoral de la ville de Salé et sa périphérie, ainsi 

que les forêts et les terres agricoles avoisinantes ont connu durant les dernières décennies une urbanisation 

qu’on peut qualifier de sauvage et peut à la longue porter un grave préjudice à l’environnement, compte tenu 

des dégâts dévastateurs, qui risquent d’être occasionnés à la faune et la flore maritime notamment.  

§2. L’échec de la politique sécuritaire. 

L’échec de la politique de l’urbanisme a créé plusieurs vulnérabilités et peut être considéré comme 

l’une sources de tous les maux sociaux. Il va sans dire que, la propagation de l’habitat non réglementaire a créé 

des espaces difficilement contrôlables et offrant toutes les conditions pour la propagation de la criminalité. En 

sus des risques humains, il sied de souligner que la construction dans les zones interdites à la construction 

expose la ville à d’autres risques dont ceux dits naturels tels que les inondations et les incendies.  

En raison des difficultés d’accès à l’information en matière de sécurité et de la confidentialité des 

données, on se limitera dans le cadre de cette étude à esquisser les vulnérabilités et risques humains ayant un 

rapport avec la propagation de la criminalité, à identifier les zones affectées par les problèmes sécuritaires et à 

souligner quelques évènements majeurs ayant émaillé la scène locale en la matière.  

I. Vulnérabilités et risques humains. 

Les manifestations de l’échec de la politique de l’urbanisme et son impact sur l’état sécuritaire de la 

ville sont évidentes. Les vulnérabilités générées par les problèmes d’urbanisme ont créé un climat d’insécurité 

à Salé et annihilent tous les efforts de développement à l’avenir.  

A. Vulnérabilités et risques humains. 

La prolifération des constructions clandestines et la formation d’une sorte de ghettos anarchiques a 

contribué notablement à la dégradation des conditions de vie de la population, et ce, en raison de l’exigüité de 

l’espace occupé, des difficultés d’accès à l’eau potable et à l’électricité, du défaut d’assainissement, du manque 

d’hygiène… etc. Autant de facteurs qui somme toute se conjuguent avec d’autres en rapport avec 

l’inaccessibilité de plusieurs quartiers, l’insuffisance de l’encadrement administratif et sécuritaire (Un district 

de police, deux commissariats de circonscriptions pour une population constitué de 1 million d’habitants) et 

l’inefficacité de la politique pénale ont eu impact néfaste sur l’état sécuritaire à Salé.   

 

Ainsi, la recrudescence des actes criminels ne peut être dissociée des conditions précaires de vie dans 

les milieux mal structurés et souffrant de déficits énormes en services publics.  

B. Zones affectées par les problèmes de sécurité. 

De l’avis des différents dirigeants et acteurs de la société civile, les bidonvilles et les quartiers mal 

structurés sont ceux qui sont considérés comme des points noirs en raison des actes criminels qui sont 

enregistrés.  Ces zones abritent une population constituée de couches moyennes et pour la plupart déshéritées. 

D’où la propagation du chômage, de la pauvreté et de la précarité avec leurs corolaires de déperdition scolaire, 

                                                           

1247 https://www.leconomiste.com/article/955707-prestigia-repositionne-son-projet-plage-des-nations. 

Prestigia repositionne son projet Plage des Nations, l’Economiste, édition N°:4306 Le 26/06/2014  
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de délinquance, de déviance et de criminalité. S’ajoutent à ces problèmes, d’autres phénomènes dont la 

désintégration de familles, la consommation de drogues et de psychotropes et autres… 

Parmi les zones qui connaissent des problèmes de sécurité figurent : Sehb El Caid, Saniats : Rbati, 

Rguibate, Benlamine, bidonville Douar Jdid, Hay Rahma, Hay El Kifah, Bled Daghria, Hay Rachad Nahda, El 

Ouiam, Al Oulfa, El Fath et Bouchouk.  

C. Les problèmes de sécurité et leur impact. 

La ville de Salé et sa périphérie connaissent des taux de criminalité élevés par rapport aux autres 

agglomérations du Royaume, ce qui porte un énorme préjudice au déroulement des activités économiques, 

dont les activités commerciales, touristiques et autres. Les commerçants de l’ancienne Médina, ainsi que ceux 

du quartier de l’Inbiat ont observé à plusieurs occasions des manifestations pour faire part de leur 

mécontentement et de leur désapprobation quant à l’état de sécurité de la ville.  

Souvent, la population se réveille sur des actes d’homicides ou des actes de violence graves. Des 

scènes d’actes agressions d’une violence inouïe sont même diffusées sur la toile d’internet. Ces évènements 

sèment un sentiment de panique auprès de la population.  

A ces actes criminels, il faudrait ajouter d’autres actes délictuels qui sont perpétrés quotidiennement 

de jour comme de nuit. Il s’agit de :    

 vols à la tire, à l’arraché et avec violence 

 vols de câbles (électriques et téléphoniques)  

 commerce et consommation de drogues, de psychotropes et de boissons alcoolisées 

 proxénétisme, prostitution et autres formes de débauche  

 vagabondage  

 commerce de produits dangereux.  

 

Face à la recrudescence de la criminalité sous ses différentes formes dans certaines zones, qui sont 

abandonnées à elles même en raison de la faiblesse de l’encadrement sécuritaire voire même du défaut 

d’intervention des forces de l’ordre, certains dealers sinon parfois quelques bandes criminelles arrivent à 

imposer leurs lois dans certains quartiers. Alors que, dans d’autres zones ce sont les extrémistes qui 

parviennent à profiter de la situation pour diffuser leurs idéaux et enrôler les jeunes à l’effet de renforcer leurs 

rangs.  

Les services de la sûreté à Salé, en collaboration avec les éléments de la Brigade nationale de la 

police judiciaire, ont procédé à l’arrestation, durant la période allant du 04 février au 04 juillet, de 4.640 

personnes pour leur implication présumée dans des actes criminels1248. 

II. Vulnérabilités et risques naturels et technologiques. 

L’absence d’une approche rationnelle en matière d’urbanisme a produit un tissu urbanistique 

vulnérable et fortement exposé aux risqués naturels et technologiques. 

 

 

                                                           

1248 Les chiffres chocs de la criminalité à Salé, LESITEINFO du 7 juillet 2018. 
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A. Risques d’inondation.  

Nombreux sont les habitants de la ville de Salé ayant construit des maisons dans des zones 

dangereuses, dont celles exposées aux risques d’inondation, dont Ounk Jmel (Kariat Ouled Moussa), Sidi 

Moussa, et bien d’autres.  

Le 23 février 2017, une partie très importante de la ville de Salé a été submergée par les eaux. 

Plusieurs voitures ont été abandonnées par leurs occupants1249.Des mini tsunami ont inondé également 

durant les dernières années (2014 et 2017) une partie de la côte de Salé, notamment à hauteur du quartier de 

Sidi Moussa et ont failli engendrer de graves dégâts.1250   

B. Risques d’incendie.  

Les accidents enregistrés durant les dernières années au niveau de la ville de Salé attestent de l’état 

de vulnérabilité des constructions et des dispositifs de sécurité et notamment pour la prévention des incendies. 

Parmi les zones qui sont affectées figurent notamment les bidonvilles, dont ceux occupés à titre d’habitations 

ou à usage commercial. A cet égard, il importe de rappeler l’incendie qui a ravagé 82 magasins et une douzaine 

de baraques le 29 juin 2017, à « Souk Assalihine » à Hay Karima à Salé1251. 

Section 3: L’absence de gouvernance démocratique, l’une des causes majeures de l’échec des 

politiques d’urbanisme et de sécurité.   

Parmi les causes identifiées concernant l’échec de la politique de l’urbanisme et ses retombées en 

matière de sécurité, il y a lieu de noter l’insuffisance du dispositif juridique en matière de dissuasion, la 

dilution des responsabilités en raison de la multitude des acteurs, la corruption, l’implication des autorités élues 

dans l’encouragement des constructions clandestines, l’immixtion du pouvoir central dans la fixation de la 

politique de l’urbanisme et de la sécurité et l’exclusion des acteurs locaux et de la population, l’utilisation de 

l’urbanisme comme un outil d’influence électorale et parfois comme une soupape sociale compte tenu de la 

faiblesse du pouvoir d’achat d’une partie très importante de la population. Bref, il s’agit de causes en relation 

notamment avec la gouvernance d’une part et la démocratie, d’une autre.   

 

§1. Les facteurs de l’échec en relation avec la gouvernance. 

L’état de désordre, d’anarchie en matière d’urbanisme et l’insécurité qui en résulte n’est pas le fruit du 

hasard, mais bel et bien de la conjugaison de plusieurs facteurs, qui ont un rapport direct avec l’absence de la 

gouvernance. 

I. Un soubassement juridique et des mécanismes de contrôle inefficaces.  

 

En dépit de l’arsenal juridique et réglementaire en vigueur, le développement urbain des villes 

marocaines souffre toujours de dysfonctionnements liés essentiellement au dispositif légal lui-même, sa 

                                                           

1249 Lamia El Kadiri, Inondations de Salé: La ville submergée par les eaux!, L'Economiste | Edition N°:4972 Le 

02/03/2017 https://leconomiste.com/article/1009116-inondations-de-sale-la-ville-submergee-par-les-eaux 

1250 Mini Tsunami sur le Maroc, public par MarocHebdo du 17/01/2014 

https://www.maghress.com/fr/marochebdo/108816 

1251 Un énorme incendie se déclare à « Souk Assalihine » à Salé. video-un-enorme-incendie-se-declare-a-

souk-assalihine-a-sale 
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mauvaise application et la quasi absence d’effet dissuasif, et ce, notamment avant l’entrée en vigueur de la loi 

n° 66-12 relative au contrôle et à la répression des infractions dans le domaine de l'urbanisme et de la 

construction. Il va sans dire qu’à l’instar des autres villes du Royaume, sinon pire encore, plus de la moitié de 

l’espace urbain est produite en dehors et contre les règles d’urbanisme, d’après l’ex Directeur Général de 

l'Urbanisme, de l'Architecture et de l'Aménagement du Territoire au MHU Abdelghani ABOUHANI 1252. 

D’ailleurs, un chiffre pourrait être révélateur à ce niveau au sujet des biens immobiliers qui sont enregistrés, 

puisque uniquement la proportion des biens immatriculés à Salé ne dépasse pas 5%.  

Ce constat revêt sans doute un intérêt particulier pour toutes les composantes de la société, dans la 

mesure où l'arsenal juridique régissant l’urbanisme est censé articuler les actions des différents acteurs, dans 

une logique de management responsable et transparent. 

II. La multitude des acteurs et la dilution des responsabilités.  

Avant la réforme de la loi relative à l’urbanisme en 2016, le contrôle de l’urbanisme était marqué par 

l’intervention de multiples acteurs et organismes. A titre d’illustration, il sied de noter d’une part les autorités 

désignées, celles élues ainsi que les autorités judicaires.  

Au sein des autorités désignées, il y a lieu de noter le Wali ou Gouverneur, les Pachas et Caïds, en 

tant qu’officiers de la police judiciaire, ainsi que les services relevant de leur autorité. Aussi, les inspections 

régionales du département de l’Urbanisme, ainsi que les agences urbaines qui agissaient pour leur part dans le 

même domaine.  

Les autorités élues, en la personne du président de la commune, ainsi que les services relevant de son 

autorité et les agents assermentés étaient habilités également pour procéder au contrôle et même pour saisir le 

parquet dans le but du déclenchement de l’action publique. 

A ces organismes faudrait-il ajouter le corps des officiers de la police judiciaire relevant 

respectivement de la police et de la gendarmerie royale, qui assistent l’autorité judiciaire dans les différentes 

infractions relevées en matière d’urbanisme.    

Au sein de ces autorités, le Président de la commune demeurait l’acteur majeur, étant donné qu’il 

recevait tous les PV constatant les infractions établies par les différents OPJ et contrôle et qu’il était le seul 

habilité à ordonner l’arrêt des travaux et la saisine du tribunal pour le déclenchement de l’action publique. 

Cependant, le président de la commune était en mesure de s’abstenir, pour des raisons politiciennes,  de 

transférer les différentes affaires sur la Justice.   

 

L’intervention de plusieurs acteurs et les complications des procédures de saisine du tribunal ont 

contribué à la dilution des responsabilités et à l’absence d’efficacité et d’effet dissuasif.  

III. La propagation de la corruption et l’instauration de l’état d’impunité.  

 

L’histoire contemporaine de la ville de Salé nous révèle que le président actuel (Jamaâ El Moâtassim 

du PJD), ainsi que son prédécesseur (Noureddine Lazrak de tendance RNI) ont été poursuivis avec une 

trentaine d’autres fonctionnaires et promoteurs immobiliers devant la justice en 2011, et ce, pour les chefs 

d’inculpation suivants : corruption, abus de pouvoir, détournement et dilapidation des deniers publics, 

                                                           

1252 Abdelghani ABOUHANI, ‘’ Pouvoirs, villes et notabilités locales, quand les notables font les villes’’, 

URBAMA, p 15. 
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falsification de documents officiels et administratifs et création de groupements d’habitats en violation des 

normes urbanistiques1253. A souligner que, le président actuel a été même incarcéré à la prison, tandis que le 

second on attendait la levée de l’immunité étant donné qu’il était député parlementaire. Cependant, ils ont été 

relaxés suite au mouvement du 20 février 2011 (printemps arabe) dans des conditions absurdes.  

Les problèmes inhérents à l’éthique ne se limitent pas uniquement aux élus, ils concernent également 

les fonctionnaires et les agents de l’Etat et autres collectivités territoriales.  

Il est établi que la mission de contrôle et de répression des infractions en matière d’urbanisme échoit 

actuellement en vertu de la nouvelle loi1254 aux cadres pourvus de la qualité d’officier de la police judicaire. 

Toutefois, l’agent de proximité, qui remplit le rôle moteur est certes l’auxiliaire d’Autorité. Il joue un rôle 

fondamental notamment en matière de contrôle et de détection des infractions et de toutes les tentatives 

entreprises dans ce dessein.  

Néanmoins, ces auxiliaires d’autorité sont placés dans une situation juridique confuse étant donné, 

qu’ils sont considérés comme étant des agents provisoires, qui ne peuvent prétendre à la permanence. Une 

catégorie de ces auxiliaires, à savoir ceux dits ruraux, perçoit des salaires mensuels inférieurs au SMIG, soit 

1500 Dhs, l’équivalent de 140 euros environ. Pis encore, elle n’a pas le droit à la retraite, de telle sorte qu’ils 

sont acculés à travailler même à un âge avancé jusqu’à la mort.  

Il est évident que ces agents qui sont placés dans une situation socio-économique précaire obéissent 

facilement à la tentation1255. D’ailleurs, plusieurs auxiliaires sont poursuivis devant la Justice pour des cas 

similaires.  

§ 2. Les facteurs de l’échec en relation avec la démocratie 

Certes, le Maroc a connu durant les dernières décennies des mutations spectaculaires, qui ont 

métamorphosé le paysage politique. Néanmoins, le processus de démocratisation demeure inachevé. Selon le 

Democracy Index 2017 publié par The Economist Intelligence Unit (EIU), le 31 janvier 2017,   le Maroc 

occupe la 101e place du classement sur 167 pays1256. Ce classement tient compte des indicateurs suivants : 

pluralisme/processus électoral, fonctionnement du gouvernement, participation politique, culture politique et 

libertés.  

 

Salé étant l’un des fiefs du parti au pouvoir, en l’occurrence le PJD, connait quelques problèmes 

ayant un rapport notamment avec l’état démocratique et la gestion des affaires locales.  Parmi les problèmes 

identifiés figurent l’intervention du centre dans la gestion des affaires locales, l’opacité et le manque de 

transparence des politiques d’urbanisme et de sécurité, l’inachèvement du processus de construction de l’Etat 

                                                           

1253 Le quotidien marocain l’Economiste, ‘’ le Maire de Salé entendu par la justice ‘’, par Noureddine EL AISSI, 

édition N°:3453 du 26/01/2011 

1254 DAHIR n° 1.16.124 du 21 Dou Kiada 1437 (25 août 2016) portant promulgation  de la loi n° 66-12 relative 

au contrôle et à la répression des infractions dans le domaine de l'urbanisme et de la construction, publiée au 

Bulletin Officiel n°6501 du 19 septembre 2016. 

1255 Zineb SITRI et Mohamed HANZAZ, ‘’Pouvoirs et contre-pouvoirs en matière de planification urbaine 

au Maroc : pour une nouvelle régulation des pouvoirs de décision’’,  Revue internationale d’urbanisme.   

1256 Anaïs Lefébure, Indice de démocratie: le Maroc mal classé en 2017 selon un rapport de The Economist 

https://www.huffpostmaghreb.com/2018/01/31/indice-democratie-maroc-mal-classe-2017-selon-rapport-
the-economist_n_19122290.html 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


             

387 

  ISSN:2509-0291  2022 يونيو/يوليوز  40 اإلصدار
 

 املغرب – تسطا –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

de droit et l’absence d’une approche participative impliquant la population dans les décisions et actions 

majeures.  

 

I. L’intervention du pouvoir central.  

 

Les pratiques urbaines du Makhzen, selon l’expression de Mohammed AMEUR se rapportent à deux 

références, dont l’une est liée à la structure du Makhzen traditionnel et à sa logique de fonctionnement et où le 

non-dit et le non-écrit est la règle prédominante (laisser-aller, laxisme, régulation)1257. Pour leur part SITRI 

et HANZAZ estiment que, l’urbanisme constitue la chasse gardée du pouvoir central. Aussi, ils laissent 

entendre que la planification urbaine constitue un levier de centralisation des pouvoirs dans les mains des 

technocrates à l’échelle centrale, déconcentrée (délégations, directions provinciales, agences urbaines, 

inspections) et des cabinets spécialisés 1258. En effet, le pouvoir central ‘’ Makhzen ‘’ garde sa mainmise sur 

les différents aspects de la vie politique, économique et sociale. S’il observe une certaine neutralité qualifiée de 

négative à l’occasion des élections, qui peuvent être entachées d’irrégularités de la part des candidats, il peut 

intervenir par différents mécanismes pour influencer la formation des bureaux des conseils des communes. Ces 

élections faut-il le rappeler connaissent souvent des taux de participation qui pourraient être qualifiés de faibles 

en dépit de l’achat de votes et des différentes irrégularités enregistrées.   

 

De surcroit, le Pouvoir central qui continue d’exercer la tutelle sur les collectivités locales est à 

même d’intervenir dans la fixation de la politique urbaine de la ville et pire encore dans le domaine sécuritaire, 

la politique comme l’action est orientée par le centre.  

 

A cela, il faudrait ajouter la manipulation et le discrédit des partis politiques et de la société civile, 

qui ne jouit plus de la confiance de la population.  

 

II. L’opacité et le manque de transparence des politiques d’urbanisme et de sécurité.  

 

L’élaboration des documents d’urbanisme, des plans d’actions en la matière, ainsi que les différents 

axes de la politique à la fois de l’urbanisme et de la sécurité relèvent du domaine du confidentiel. Il s’ensuit 

que l’accès à l’information est réservé à une partie très limitée des acteurs locaux. 

 

III. L’absence de légitimité et d’approche participative.  

La manipulation de la formation des bureaux des conseils communaux et d’arrondissements à cause 

de l’interventionnisme du pouvoir central dans le champ politique et la formation d’alliances contre nature 

(islamistes avec l’opposition sinon avec les marxistes du PPS ou autres), le dysfonctionnement des conseils 

d’arrondissements (coquilles vides qui n’ont ni les moyens financiers ni matériels pour agir)  et l’absence 

d’une approche participative impliquant le citoyen dans les réunions, les différents débats organisés, ainsi que 

dans le processus de prise de décisions et leur mise en application a porté un énorme préjudice à la légitimité à 

la fois des acteurs locaux et des politiques d’urbanisme et de sécurité.    

                                                           

1257 Mohammed AMEUR, ‘’ La production des logements clandestins à Fès, mécanismes et tendances de 

l’évolution du marché’’, édition du CNRS, Annuaire de l’Afrique du Nord, 2986, p 121.  

1258 Zineb SITRI et Mohamed HANZAZ, ‘’Pouvoirs et contre-pouvoirs en matière de planification urbaine 

au Maroc : pour une nouvelle régulation des pouvoirs de décision’’,  Revue internationale d’urbanisme.   
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IV. Les défaillances du système judiciaire.  

En ce qui concerne les déséquilibres liés au système judiciaire, la majorité des études de diagnostic ont 

été unanimes sur les limites de l’indépendance des juges, le faible niveau d’intégrité dans le secteur de la 

justice, le cloisonnement de la gestion de l’activité judiciaire et l’inefficacité de la justice de façon 

générale1259. Cette inefficacité se manifeste au niveau de l’absence d’effet dissuasion des sanctions 

prononcées par la justice et notamment en matière de lutte contre les lotissements clandestins.  A titre 

d’illustration, une affaire de lotissements clandestins dans laquelle étaient impliqués 52 entre élus, agents et 

auxiliaires d’autorité a éclaté en 2009 dans la commune Bouknadel, sauf que la justice n’a pas réagi à ce jour 

1260. 

Chapitre 2: La gouvernance démocratique, quels outils pour l’amélioration du paysage urbain et 

sécuritaire de la Préfecture de Salé ? 

Des développements précédents, il ressort que l’échec des politiques publiques en matière 

d’urbanisme et de sécurité est imputable essentiellement au défaut d’une approche managériale basée sur la 

transparence, la démocratie, la qualité, la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes, bref à 

l’absence d’un modèle de gouvernance démocratique. Pourtant, le législateur constitutionnel réserve une bonne 

partie de la constitution de 2011, pour la consécration d’un tel modèle. Ainsi, la constitution affirme que, le 

régime constitutionnel du Royaume est fondé entre autres sur la démocratie citoyenne et participative et les 

principes de bonne gouvernance et de la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes (art. 1er). 

De surcroit, elle consacre un titre (XII) à la bonne gouvernance, tout en projetant l’adoption d’une charte des 

services publics qui « fixe l’ensemble des règles de bonne gouvernance relatives au fonctionnement des 

administrations publiques, des régions et des autres collectivités territoriales et des organismes publics » (art. 

157)1261.  

Ceci dit, le PNUD considère que, la bonne gouvernance pour le développement humain et l’atteinte 

des objectifs du millénaire pour le développement est la gouvernance démocratique1262.  

Notre étude porte essentiellement sur les outils qu’offre la gouvernance démocratique.  

Section 1: Les outils de la gouvernance démocratique visant le renforcement de la transparence et 

l’instauration de politiques d’urbanisme et de sécurité participatives.   

 

Impliquer le citoyen dans le cadre des politiques urbanistique et sécuritaire, assurer la transparence 

des procédures, tels sont les outils qu’offre la gouvernance démocratique. Cependant, l’ancrage d’une 

démocratie participative et citoyenne suppose une métamorphose de l’Etat et un passage d’un style 

                                                           

1259 Instance centrale de prévention de la corruption, Bonne gouvernance entre la situation actuelle et  les 

dispositions de la nouvelle constitution, juin 2011 
http://www.icpc.ma/wps/wcm/connect/5f60420048ffa3a794b6f742071e6776 

 

 

1261 https://revdh.revues.org/907. Omar Bendourou ‘’Les droits de l’homme dans la constitution marocaine 

de 2011: débats autour de certains droits et libertés’’, revue des droits de l’homme. 

1262 Séverine BELLINA et autres, op-cit, p 24. 
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autocratique vers un autre qui soit démocratique. Pour ce faire, une volonté ferme de désengagement de l’Etat 

des élections locales accompagnées des réformes doivent être mises à pied d’œuvre pour défricher le terrain et 

réunir les conditions à même de garantir une telle transition. A noter, au passage, que la constitution consacre 

des droits au citoyen, dont les droit à l’information (article 27), à la participation à la vie politique et la 

présentation des motions et des pétitions (article 14 et 15), au suivi de la gestion des deniers publics (article 

156) et autres1263. 

Notre propos se focalisera sur la participation, la légitimité et la transparence. 

§1. La participation. 

Afin de consacrer l’Etat de droit, la Constitution de 2011 a confirmé le choix de construire un Etat 

démocratique régi par la loi et le droit et fondé sur la participation, le pluralisme, la bonne gouvernance, la 

solidarité, la sécurité, la liberté, l’égalité des chances et les droits et devoirs citoyens. Dans ce contexte, 

l’accent a été mis sur le principe d’égalité devant la loi et l’engagement de toutes les personnes et les autorités 

publiques à s’y conformer avec l’engagement de ces dernières à fournir les conditions adéquates de la mise 

œuvre de la liberté et l’égalité des citoyens et leur participation à la vie publique. 

Les actions à mettre en œuvre  doivent se traduire par une forte implication du citoyen, et ce, 

notamment à travers les mécanismes qui seront développés ci-après.  

I. L’organisation d’élections démocratiques et la garantie de la gestion libre et indépendante des 

territoires.  

Les élections libres, sincères et transparentes constituent le fondement de la légitimité de la 

représentation démocratique. Il est question, par ailleurs, de réformer les textes régissant les élections dans le 

sens de l’adoption d’un autre mode de scrutin, dont celui dit de la liste à la plus forte moyenne et d’envisager 

même l’élection directe du Président de la commune. Les pouvoirs publics sont aussi tenus d’observer la stricte 

neutralité vis-à-vis des candidats et la non-discrimination entre eux1264, neutralité qui devrait être positive et 

non pas négative comme à l’accoutumée. Désormais, les autorités tant administratives que judiciaires devraient 

se mobiliser pour lutter contre les différentes formes de dépravation électorale, dont l’achat de voix qui porte 

un énorme préjudice au déroulement du processus électoral.  

Les autorités en charge de l’organisation des élections se doivent d’assumer leur responsabilité pour 

les différents actes qui pourraient entacher les élections. 

La formation des bureaux des conseils communaux, l’élection du Président de la commune, ainsi que 

les organes auxiliaires se déroulent également dans des conditions, qui laissent parfois à désirer. Ainsi, la 

formation des alliances reste tributaire de l’octroi de pots de vins et de différents avantages.  

II. L’implication du citoyen dans les politiques d’urbanisme et de sécurité participatifs 

L’Etat comme les autres collectivités territoriales ont été créés pour assurer la vie en communauté et la 

satisfaction de l’intérêt général. Ils s’appuient pour la réalisation de cette mission sur l’impôt payé par le 

citoyen. Il va sans dire que, ce dernier est en droit de réclamer, dans le cadre du contrat social, des services 

                                                           

1263 La constitution consacre des droits au citoyen, dont les droit à l’information (article 17), à la participation 

à la vie politique et la présentation des motions et des pétitions (article 14 et 15), au suivi de la gestion des 
deniers publics (article 156) et autres.   

1264 L’article 22 de la constitution de 1022.  
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publics à la hauteur de ses attentes, sachant pertinemment que le droit à l’habitation et à la sécurité sont 

consacrés constitutionnellement.   

 

Ainsi, l’article 31 de la constitution dispose que l’Etat, les établissements publics et les collectivités 

territoriales œuvrent à la mobilisation de tous les moyens à disposition pour faciliter l’égal accès des 

citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir des droits, dont le droit à un logement décent 

et au développement durable.  

 

Quant à l’article 21, il stipule que « Tous ont droit à la sécurité de leur personne, de leurs proches et 

de leurs biens. Les pouvoirs publics assurent la sécurité des populations et du territoire national dans le 

respect des libertés et droits fondamentaux garantis à tous ». 

 

Aussi, le citoyen est en droit de réclamer la participation à l’élaboration des politiques publiques et à la 

prise de décisions, ainsi que l’évaluation desdites politiques tel qu’il découle de la lecture des différents textes 

de la constitution, et notamment l’article 13. 1265 

 

Néanmoins, dans le contexte du Maroc, les politiques à la fois de l’urbanisme et de la sécurité 

demeurent jusqu’à présent monopolisés par le pouvoir central. Cette centralité se manifeste au niveau de 

l’élaboration de la politique de l’urbanisme et des différents documents de planification, qui échoient au 

département central de tutelle. Quant à la sécurité, elle relève du pouvoir suprême étant donné que, le Ministre 

de l’Intérieur, le Directeur Général de la Sûreté nationale, le Commandant de la Gendarmerie Royale et 

d’autres responsables des services de sécurité sont nommés directement par SM. Le Roi en dehors des 

personnes élues et demeurent responsables devant lui. Aucune partie n’est à même d’intervenir dans cette 

sphère de compétence.  

 

En urbanisme, la procédure actuelle en matière d’élaboration des documents prévisionnels et 

réglementaires au Maroc est basée sur la consultation et non pas sur la concertation.1266 

 

L’amélioration de la politique de l’urbanisme et partant celle de la sécurité passe par un partage du 

pouvoir de décision et la participation des citoyens pris individuellement et collectivement dans le cadre de la 

planification, l’adoption des différents documents d’urbanisme, d’aménagement et de réalisation des 

lotissements et des espaces publics, de leur équipement et d’évaluation des actions réalisées. Cette 

participation doit être consacrée à la fois dans la constitution que dans les lois organiques régissant les 

différentes collectivités territoriales.  

 

                                                           

1265 L’article 23 de la constitution, Les pouvoirs publics Œuvrent à la création d’instances de concertation, en 

vue d’associer les différents acteurs sociaux à l’élaboration, la mise en Œuvre et l’évaluation des politiques 

publiques. 

1266Abdelwahed Elidrissi, Gouvernance urbaine : Eléments introductifs Journées de formation au profit des 

cadres relevant de la direction de l’urbanisme Ministère de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire 
Rabat les 22, 23 & 24 mars 2016 
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Aussi, il est nécessaire d’assurer la transition d’une approche basée sur la consultation vers l’ère de la 

concertation. Les conseils élus et les instances de concertation locales ne devraient plus rester confinés dans le 

cadre de la consultation, autrement dit de l’émission d’avis concernant les différents instruments de 

planification adoptés par les technocrates de l’administration centrale. Dans cette optique, L’Etat est appelé à 

assurer la transition d’une participation  « descendante » ou « top down » vers une participation ascendante ou 

« bottom up » ayant pour origine une initiative citoyenne. 

 

Dans ce sillage, il serait judicieux de s’inspirer d’autres modèles précurseurs dans le domaine, dont 

celui de l'urbanisme participatif en France ayant  permis la participation effective des habitants et des 

usagers à la programmation et à la conception de projets urbains (réaménagement de quartier, réhabilitation, 

construction d'un nouveau quartier...) ou d'un équipement public dans le cadre d'une nouvelle gouvernance de 

projet et d'un urbanisme durable ou écologique1267. 

 

Différents outils et techniques s’offrent dans cette optique. Ils visent à informer, à impliquer et à 

associer le citoyen/client dans toutes les décisions et actions envisagées. Les organismes publics sont appelés, 

pour leur part, à s’imprégner de cette culture pour permettre au citoyen de communiquer ses opinions et leur 

prise en compte dans le processus de décision, et ce, d’autant  plus que de nos jours les moyens technologiques 

offrent une panoplie d’outils pour ce faire.  

 

La participation devrait être assurée à travers le recours à divers moyens, dont :   

 

 Les réunions, les forums participatifs, les ateliers participatifs et les dialogues 

 L’internet,  

 Les correspondances,  

 Les  médias, 

 Les enquêtes 

  La boîte à idées, 

  Les expositions et bien d’autres.  

 

III. La légitimation de l’action publique et le rétablissement de la confiance dans les instances politiques. 

 

L’un des problèmes majeurs qui sévissent actuellement au Maroc est le manque de confiance de la 

population vis-à-vis du pouvoir, de la société politique et de la société civile d’une manière générale. Le style 

autoritaire de l’Etat, la marginalisation du citoyen, la dégradation de la qualité des services publics, 

l’opportunisme, l’opacité, le manque de réactivité, la propagation de la corruption et bien d’autres méfaits ont 

sapé tous les efforts visant à rétablir l’acceptabilité et la légitimité à la fois des institutions publiques que leurs 

actions.  

 

Devant cette situation, il serait judicieux de s’inspirer de la célèbre expression de Romain LAUFER 

qui disait  ‘’ gérer c’est légitimer, c’est à dire produire une argumentation susceptible de rendre l’action (…) 

                                                           

1267 Henda GAFSI, ‘’ l’urbanisme participatif au service des citoyens ‘’, in Le dialogue maghrébin, la 

participation des citoyens dans la planification urbaine, Gammarth 2013.  

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle_gouvernance
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acceptable par toutes les parties prenantes’’1268. A l’effet de s’imprégner de cette culture, l’Etat est appelé à 

repenser sa relation avec la population et les mécanismes de son action.  

 

Entre autres actions à mettre en place figure : le développement des mécanismes non autoritaires de 

planification, de coordination, de régulation et de communication. Cependant, il s’avère impérieux d’assurer le 

transit d’une relation Etat (Appareil de dissuasion)/Sujet contribuable à une relation Etat (appareil de 

conviction)/Citoyen client.  

 

Dans cette optique, le marketing offre plusieurs outils à même de permettre à l’Etat de légitimer ses 

actions. Toutefois, ce dernier se doit d’accorder au citoyen le droit et les garanties de choisir librement ses 

représentants, d’exprimer ses besoins et attentes, d’avoir une place dans la prise de décision et de disposer de 

moyens de réclamation en cas d’insatisfaction. Aussi, les services offerts doivent répondre aux attentes et être 

conformes aux promesses pour préserver la crédibilité des institutions et rétablir la confiance du citoyen. 

L’Etat qui doit rester à l’écoute des citoyens est appelé à se remettre en question périodiquement en sondant 

l’opinion du citoyen et réagir dans la célérité pour satisfaire la population.  

 

Le succès de cette démarche reste, toutefois, tributaire de l’aptitude à mettre en place des instances 

capables de fédérer l’ensemble des forces vives de la ville, d’ouvrir le dialogue, de collecter l’information, de 

diagnostiquer le mal, d’apporter les soins nécessaires et d’évaluer l’impact des mesures prises.   

 

§2. La transparence. 

 

La transparence est l’une des conditions sine qua non pour l’instauration de la gouvernance 

démocratique. Cependant, à Salé comme dans le reste du Royaume, elle demeure un vœu pieux qui tarde à se 

concrétiser sur le terrain, et notamment s’agissant des secteurs de l’urbanisme et de la sécurité. Les politiques 

de planification, ainsi que les différentes décisions sont entourées parfois d’une confidentialité excessive et qui 

ne permet nullement à la population, ni aux acteurs concernés d’accéder à l’information, et ce, en dépit des 

dispositions légales permettant l’accès à celle-ci.  

 

Dans le domaine de l’urbanisme, l’information est considérée non seulement comme un secret mais 

comme une propriété privée. On estime que la démarche adoptée pour l’élaboration des documents 

d’urbanisme manque de transparence, ce qui ouvre la voie aux déviances, aux réticences et au dérapage.   

 

D’où la nécessité d’adopter une approche consistant à rendre publiques l’ensemble des programmes 

et des décisions stratégiques.  

 

Elle s’affirme comme une approche permettant de mieux comprendre l’exercice du pouvoir légitime 

dans une société donnée et donc l’élaboration par les sociétés elles-mêmes de leurs propres modalités de 

                                                           

1268 Romain LAUFER cité in David HURON : ‘’ Décisions et stratégies marketing’’, édition Gualino 1007, p 25. 
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gouvernance, en fonction des défis auxquels elles doivent faire face et dans le cadre des accords 

internationaux1269. 

 

Les moyens à même de briser l’opacité de l’administration locale et les obstacles qui inhibent l’accès 

du citoyen à l’information se sont développés et diversifiés de nos jours.  

 

Section 2 : Les outils de la gouvernance démocratique visant l’amélioration de l’éthique et la 

responsabilisation des organismes publics chargés de l’urbanisme et la sécurité.   

 

La moralisation de l’administration territoriale et la corrélation de la responsabilité et la reddition des 

comptes sont les deux chantiers prioritaires, qui conditionnent la réussite de toutes les politiques publiques et 

notamment celles de l’urbanisme et la sécurité qui souffrent d’un déficit chronique au niveau de la ville Salé. 

Ceci dit, la réforme doit sortir du cadre du discours vers la concrétisation sur le terrain.  

 

§1. La corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes. 

 

Les responsables des services publics, qu’ils soient élus ou désignés doivent être soumis à 

l’obligation de rendre compte aussi bien concernant les ressources mobilisées, les résultats atteints, leur 

comportement vis-à-vis du citoyen et leur manière d’agir à son service.  

 

Bien entendu, la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes constitue le socle et 

une condition sine qua non pour la construction d’un modèle de gouvernance à même de bannir les 

dysfonctionnements des différentes politiques et d’insuffler un élan soutenu au développement du Maroc. Le 

politologue Mustapha Sehimi souligne que,  “la reddition des comptes est une exigence démocratique. Lorsque 

des responsabilités sont confiées à des organes ou à des personnes au titre de la puissance publique, il 

est  normal que les citoyens aient un droit de regard sur la manière dont elles sont exercées”1270. 

 

I. L’ancrage de la culture de responsabilité et de reddition des comptes. 

 

Ayant pris conscience de l’importance cruciale de ce principe, le législateur marocain a tenu à 

souligner dans le premier article de la constitution que :   le régime constitutionnel du Royaume est fondé entre 

autres sur les principes de bonne gouvernance et de la corrélation entre la responsabilité et la reddition des 

comptes ’’. Un titre (XII) tout entier de la constitution a été consacré, de surcroit, à la bonne gouvernance dans 

lequel est précisé que les services publics sont soumis aux normes de qualité, de transparence, de reddition des 

                                                           

1269 La Gouvernance démocratique : un nouveau paradigme pour le développement? Note de lecture par 

Séverine Bellinahttp://www.institut-gouvernance.org/fr/document/fiche-document-158.html 
1270Reddition des comptes : Le nouveau pari politique de Mohammed VI Maroc LE 25 OCTOBRE 2017 

https://telquel.ma/2017/10/25/reddition-comptes-nouveau-pari-politique-mohammed-vi_1566034 
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comptes et de responsabilité, tout en projetant l’adoption d’une charte des services publics qui « fixe 

l’ensemble des règles de bonne gouvernance relatives au fonctionnement des administrations publiques, des 

régions et des autres collectivités territoriales et des organismes publics » (art. 157)1271. Or, la réalité ne 

semble pas corroborer cet état de fait. 

 

Dans le domaine de l’urbanisme qui nous intéresse, il est établi que la planification et la décision 

relèvent du ressort de l’administration centrale, alors que la gestion échoit aux élus au niveau territorial, qui se 

targuent de la légitimité démocratique, alors que le contrôle est imparti à la police judiciaire et par moments à 

l’inspection générale de l’administration territoriale. Tandis que, le domaine sécuritaire relève du pouvoir 

central dans les différents aspects qu’ils soient stratégiques ou opérationnels et à ses relais au niveau territorial. 

Les élus se contentent d’apporter leurs concours et subventions matériels aux services de sécurité afin de 

renforcer leurs moyens et parfois de poser quelques questions aux responsables locaux. Il s’ensuit que la 

majorité des compétences échoient aux entités désignées et non pas élues démocratiquement. A cela, il faut 

ajouter les dysfonctionnements de la justice et l’inefficacité des instances de gouvernance. Se pose, alors, la 

question de savoir quelles sont les mesures à prendre pour la mise en pratique du principe de la corrélation 

entre la responsabilité et la reddition des comptes. 

 

Pour ce faire, on estime que les mesures à prendre doivent s’inscrire dans les dimensions suivantes : la 

responsabilisation des personnes ayant des compétences vis-à-vis du législatif au niveau central et local et vis-

à-vis de la population, le renforcement l’intégrité, l’indépendance et l’efficacité du système judiciaire, l’usage 

des nouvelles techniques, dont l’audit marketing et la technologie et la lutte  contre la corruption.  

 

II. La réduction de la sphère d’influence du pouvoir central et le renforcement des contrepoids. 

 

La concentration de l’essentiel des compétences et des décisions majeures en matière d’urbanisme et 

de sécurité dans les mains du makhzen et l’imbrication du juridico-technique avec l’approche socio-politique 

(basée sur la tolérance du clandestin, l’utilisation de l’urbanisme à des fins électoralistes …), ainsi que la 

prédominance de la technocratie sont les principales donnes, qui caractérisent un système qui a montré ses 

limites. Il va sans dire que, le Makhzen avec son entourage qui demeure très influent doit se désengager de ce 

champs d’activités et contribuer, de la sorte, à l’indépendance des institutions publiques, qui doivent agir 

souveraines chacune dans le cadre de ses compétences respectives.  

 

III. La dynamisation des instances de gouvernance et le renforcement de leur efficacité. 

 

Les instances de gouvernance qui pourraient jouer un rôle déterminant dans les domaines de 

l’urbanisme et de la sécurité au niveau territorial sont la cour régionale des comptes, le Médiateur, l’instance 

centrale de la prévention de la corruption, l’Inspection générale de l’administration territoriale, les inspections 

                                                           

1271 https://revdh.revues.org/907. Omar Bendourou ‘’Les droits de l’homme dans la constitution marocaine 

de 1022: débats autour de certains droits et libertés’’, revue des droits de l’homme. 
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générales de la Direction Générale de la Sûreté nationale et de la Gendarmerie Royale et la cour régionale des 

comptes, outre les divisions de la Préfecture qui peuvent pour leur part contribuer à la lutte contre les différents 

actes et velléités qui sont à même de préjudicier au développement de la ville de Salé.   

 

IV. Le renforcement du rôle du nétizen dans le contrôle. 

 

Le nétizen est un nouvel acteur du contrôle et de la protection des politiques et des deniers publics. 

Ce citoyen de la toile d’internet s’est imposé sur les réseaux sociaux à l’effet de contribuer à la protection des 

deniers publics, la dénonciation des différents scandales enregistrés et l’exercice de la pression pour la sanction 

des irrégularités et les personnes qui en sont responsables.  

 

L’émergence de ce nouvel acteur s’est produite dans le cadre d’une atmosphère marquée 

essentiellement par l’instauration de l’état d’impunité et la perte de confiance de la population vis-à-vis des 

institutions publiques, des organisations de représentation et même des instances de gouvernance.   

 

Face à la pression exercée par les citoyens de la toile d’internet, l’Etat ainsi que l’ensemble de ses 

démembrements se trouvent acculés à repenser leurs modes d’action, de développer les moyens d’interception 

des différentes opinions, revendications et mécontentements, de les évaluer et de réagir positivement pour 

rétablir la confiance des citoyens/contribuables/usagers des services publics. Cependant, il sied de souligner 

que, l’Etat marocain adopte à ce jour une attitude indifférente pour ne pas dire impopulaire, qui s’est 

manifestée notamment dans le cadre du suivi des différents scandales dénoncés récemment et même dans le 

cadre du boycott, dont celui du festival ‘’ Mawazine ‘’. Pire encore, il est allé même dans le sens de 

l’intimidation et la répression des personnes qui dénoncent les autorités publiques. Il en est le cas du jeune 

MEKRAOUI de Safi, qui a diffusé en 2016 la scène du bitume qui s’arrache à la main, ce qui lui a coûté la 

poursuite devant la justice et l’emprisonnement.  1272 

 

 

§2. La lutte contre la corruption et le renforcement de l’éthique.  

 

Il ne serait nullement exagérable de dire que, la corruption gangrène l’ensemble de l’administration 

publique et notamment celle chargée de l’urbanisme et la sécurité. Pour s’en convaincre, il suffit de s’arrêter 

sur les affaires qui défrayent la chronique des différents journaux et les annales de la justice. La lutte contre la 

corruption constitue à l’heure actuelle une urgence et un défi, qui conditionne la réussite des différents 

chantiers de réforme.  

 

Il est grand temps pour l’Etat de remettre en question et de rompre avec le passé pour inaugurer une 

nouvelle phase dans la gestion des affaires publiques. A défaut de quoi, il risque d’aller droit au mur.  

                                                           

1272 https://telquel.ma/tag/abderrahmane-el-mekraoui 
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La corruption est un mal à l’origine de tous les maux qui affectent l’urbanisme, la sécurité et de 

toutes les politiques publiques. Ce constat n’est pas valable uniquement pour le cas du Maroc mais pour 

l’ensemble des pays de l’Afrique. A titre d’exemple, l’argent illicite est utilisé, de l’avis des chercheurs, pour 

financer les campagnes électorales, acheter les votes …etc.1273 

 

L’approche à suivre pour la moralisation de la vie publique à Salé comme pour l’ensemble du pays 

passe d’abord par l’instauration de l’Etat de droit et la démocratie. Cela doit se traduire par la soumission de 

l’ensemble des citoyens à la loi, leur traitement sur le même pied d’égalité et la rupture avec les différentes 

exceptions accordées par le Makhzen à ses collaborateurs et aux adeptes de son idéologie.  

Quant à la démocratisation, elle doit se traduire par la soustraction au pouvoir central de la compétence 

de la désignation des responsables des administrations, tant centrales que territoriales et notamment les 

instances de gouvernance.  

A ces actions, doivent s’ajouter des mesures concrètes pour assurer l’efficacité de prévention, la 

sanction et la dissuasion. Bien évidemment le succès de ce chantier demeure subordonné en premier au 

désengagement du pouvoir central de ce champ d’action et de la mise en place d’un arsenal juridique ferme et 

rigoureux, des instances judiciaires indépendantes et fortes et l’instauration de mécanismes permettant à la 

population, à la société civile, à la presse et aux différents acteurs de suivre, d’évaluer, voire même de 

sanctionner par des voies démocratiques et légales les réalisations des différentes actions menées tant par les 

gestionnaires que par les instances de gouvernance.   

Il serait souhaitable de prévoir la création de cellules au niveau des différentes structures 

administratives, élues, de gouvernance et autres qui s’attèlent au suivi des requêtes, des dénonciations et des 

réclamations interceptées par les voies directes, par internet ou autres.  

 

Conclusion 

 

L’amélioration du cadre de vie et de la sécurité d’une ville comme Salé passe par l’assainissement et le 

développement du paysage  urbanistique, lequel reste tributaire de l’ancrage d’une gouvernance démocratique. 

A défaut de quoi, tous les efforts déployés seront tenus à l’échec.  

 

 

 

 

 

                                                           

1273 Argent, sécurité et gouvernance démocratique : LES AFRICAINS FONT LE LIEN http://bamada.net/argent-

securite-et-gouvernance-democratique-les-africains-font-le-lien 23/10/2017 
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La Territorialité de la TVA Marocaine dans le Code Général des impôts(CGI): Principes 
et Implications 

The Territoriality of Moroccan VAT in the General Tax Code (CGI) :Principles and  Implications 
EL MOSTAFA RAHIB 

Ex chef service des impôts 

Chercheur et formateur en Fiscalité 

 

Résumé  

La notion de territorialité de la TVA marocaine explicitement soulevées par l'article 88 du code général des 

impôts (CGI)  a fait toujours l'objet d'un débat entre l'administration fiscale et les contribuables, notamment 

lors de la vérification de comptabilité. Si la notion de livraison de biens suscite  moins d'interrogations , au 

contraire la notion de prestation de service pose réellement des questions d'interprétation justifiées d'abord, par 

la nature même de la prestation qui est un flux immatériel et aussi par la difficulté de l'appuyer par des 

décruments justificatifs suffisantes, très souvent demandées par l'administration fiscale pour prendre des 

positions sur ses conséquences fiscales et surtout sur sa qualification.  

Mots-clés  

TVA; territorialité; livraison et prestation; établissement stable; sociétés non-résidentes. 

 

Abstract  

the notion of territoriality of Moroccan VAT explicitly raised by article 88 of the CGI is still subject of a 

debate between the tax administration and the taxpayers and in particular during  audit of accounts ,if the 

notion of delivery of goods arouses less questions on the contrary, the concept of service provision really raises 

questions of  interpretation justified firstly by the very nature of the service which is an immaterial flow 

requested by the administration to take positions on its tax consequences and especially also by the difficulty 

supporting is with supporting documents very often its qualification  

keyword 

VAT; territoriality; delivery and service;; company permanent establishment; non-resident 
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Introduction  

En principe, l’une des particularités de la TVA, c’est qu’elle est basée sur la notion magique de l’opération, 

celle-ci se réalise sur un territoire, abstraction faite de celui qui l’effectue, ni son régime juridique, ni son 

régime fiscal, elle constitue la base de détermination de la taxe exigible ou déductible, à la différence d'autres 

bases d’imposition relatives à l’IS et IR qui prennent la forme de résultat ou de revenu, ou d’autres. comme les 

produits, les gains et les profits , leur détermination est tributaire aux différents éléments fiscaux et comptables, 

qui concourent à la formation  de ces résultat ou revenus. Bien que la TVA est un impôt universel, son champ 

d’application est limité par la nature des opérations qui s’effectuent dans un territoire déterminé, qui se 

différencie par exemple de l’impôt sur les sociétés qui reste dépendant de la forme juridique de celui qui 

effectue des activités, il est aussi limité  par des frontières terrestres et des eaux territoriales de chaque pays et 

aux différentes contraintes économiques du pays, c’est une forme d’exercice de souveraineté fiscale dans un 

lieu déterminé. une relecture des principes gouvernant la notion de territorialité sur la base de la législation en 

matière de TVA et la doctrine administrative me permettra de cerner relativement cette problématique qui 

prend son importance lors de vérification de comptabilité. Pour répondre à cette question épineuse, j'évoque 

donc dans le premier point, la définition de cette notion en fonction de la nature des opérations effectuées par 

l'entreprise et dans le deuxième point je traite ses ramifications à travers des constructions juridiques et fiscales 

adoptées par la législation marocaine, mais, au  préalable , il parait nécessaire de situer cette notion par nature 

d'opération  telle qu' elle figure dans le code général des impôts marocain (volet TVA) selon le schéma ci-

dessous. 

Schéma sur la territorialité de la TVA marocaine 

Operations dans le territoire de la TVA marocaine (Maroc) Operations hors 

territoire de la 

TVA marocaine 

(étranger) 

Operations Hors 

champ de la TVA 

 

Certaines 

opérations 

peuvent être 

optée à 

l’imposition art 

90 du CGI 
 

Operations dans le champ de la TVA 

 

 

Operations 

Imposables art 89 

du CGI 

Opérations Exonérées 

 

Sans droit 

à 

déduction 

art 91 du 

CGI 

Avec droit 

à 

déduction 

art 92 du 

CGI 
 

 

 

 

 

Source :Auteur  

1-Territorialité et nature des opérations au Maroc 

La notion de territorialité de la TVA marocaine est particulièrement appréhendée à travers  sa définition dans 

le code général des impôts (1), en effet l'article 88 qui a pour titre principal  

............................................................  
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(1) Code General des Impôts (CGI) :  Institué par l’Article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l 'année 

budgétaire 2007, promulguées par le Dahir n° 1-06-232 du 10 Hija 1427 (31 décembre 2006) tel que modifié et 

complété, 

« principesgouvernant la notion de territorialité »  constitue en fait une feuille  de route de réponses générales 

à des questions parfois complexes soulevées par cette problématique, il est à préciser en premier abord, que la 

perception de la notion de territorialité dépasse celle de "champ d’application de TVA", puisque elle inclut 

aussi la notion de "l’hors champ d’application de TVA". Le code général des impôts dans son article 87 a bien 

clarifié les opérations soumises de plein droit à la TVA, mais les opérations qualifiées « d’hors champ 

d’application » (2) n’ont pas été spécifiquement traitées par les dispositions fiscales en matière de TVA, mais 

indiquées  sommairement, soit à travers la doctrine administrative ou  à travers une relecture des dispositions 

fiscales , en revanche l’article 88 du CGI  clarifie la notion de territorialité à deux niveaux. 

1-1 Opérations de vente :  

L’article 88 du CGI dispose que « est réputé faite au Maroc, s’il s’agit d’une vente lorsque celle-ci est réalisée 

aux conditions de livraison de la marchandise au Maroc ».  Deux éléments essentiels à retenir, d’abord la 

notion de « marchandise » un concept qui revient souvent dans le code général des impôts, puise son 

fondement légal du code de commerce marocain, ce concept englobe aussi bien, les biens issus de 

transformation que ceux provenant simplement d’achat-vente, quant à la notion de livraison, elle est interprétée 

par la doctrine administrative (3) comme un « transfert de la chose vendue au Maroc en la jouissance et la 

possession de l’acheteur », au sens de cette doctrine , il s’agit donc d’une remise effective de la marchandise à 

l’acheteur. Dans un autre paragraphe de la dite-note, le législateur évoque aussi la notion de « délivrance de la 

marchandise », A partir donc de la notion  de "livraison"  bien précise et ayant  un fondement juridique et aussi 

de la notion d’"opération" qui justifie même la nature de la TVA, il y a eu de signaler l’existence des éléments 

qui n’ont pas d’influence sur l’exigibilité de la taxe lorsqu' il est question de territorialité à savoir : 

-Le lieu de la conclusion du contrat  

-Le lieu où s’effectue le paiement  

-Le lieu où se trouve l’objet, de moment qu’il est destiné à être livré au Maroc    

-La nature de la manière de règlement 

-La nationalité des vendeurs et acheteurs  

L’application de cette règle de territorialité dont le fait générateur est constitué par le transfert de marchandise 

est apparemment aisé, mais elle se confronte à des situations particulières, en effet, le transfert de propriété 

conduit à imposer les ventes marocaines destinées à l’export, puisque la marchandise a été livrée au Maroc et 

ne pas imposer les achats de marchandises effectués par les nationaux, puisque la livraison a été effectuée à 

l’étranger, or cet hypothèse  

.................................................. 

(2) voire l' article :La Taxe sur la Valeur Ajoutée ( TVA) : le Principe de Neutralité Fiscale et la Problématique 

du Champ d'application Année 2019,  moi Décembre Revue CCA "contrôle , comptabilité et audit"  Auteur 

RAHIB EL MOSTAFA 

(3) Note circulaire N°717 relatives aux impôts 

est valable, s’il n’y a pas de règlement régissant les import et exports, mais, comme le commerce international 

entre nations est régis suivant des accords, l’une de  ses conséquences principales, c’est que la TVA s’applique 

à l’import à l’exception de celle qui est encadrée  par le régime en douane et ne s’applique pas à l’export, 
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Quand à la loi marocaine, elle a expressément exclue de la TVA, les produits et les services (4) livrés ou servis 

l’étranger , sauf exception . 

En conclusion, pour identifier si une opération de vente est imposable ou non, il faut combiner la règle de 

territorialité tel qu’elle est décrite ci-haut et les règles d’import et export qui dépendent elles aussi de la 

présence ou d'absence de règlementation du commerce extérieur entre pays.   

1-2Opérations autres que les ventes:  

L’article 88 dispose aussi dans son deuxième aliéna que « une opération est réputée faite au Maroc …s’il 

s’agit de toute opération, lorsque la prestation fournie, le service rendu, le droit cédé ou l’objet loué sont 

exploite ou utilise au Maroc ». 

Cette catégorie d’opérations suscite beaucoup d’interprétations (voire quelques exemples ci-après) et parfois 

des questionnements sur la solution à adopter pour identifier, si une opération est imposable ou non, compte 

tenu de la règle de territorialité, souvent, c'est une problématique posée lors du contrôle fiscal. Les notions de 

base qui déterminent la taxation des « Autres que les ventes », c’est d’abord l’exploitation ou l’utilisation de 

service, mais aussi le lieu où s’exerce ces opérations. Ces deux éléments doivent être combinés pour identifier 

les dites opérations, par conséquent, les services exploités ou utilisés en dehors du territoire tel qu’ il définit ci-

haut ne sont pas imposables, abstraction faite du lieu de résidence de bénéficiaire de service , or de coté de 

l’administration fiscale en cas d’interprétation, cette question est relativement tranchée, en effet, dans la note 

circulaire N°717 relative à l’impôt (page 9), l’administration fiscale a précisé que  « La preuve de l’utilisation 

et d’exploitation en dehors du territoire marocain doivent être à la charge du prestataire ». 

- Cas de quelques prestations de service  

Les différents cas décrits ci-dessous traient la question des services qui suscite des interrogations sur le lieu 

d’exercice de la prestation, du bénéficiaire et surtout sur sa qualification fiscale, la doctrine administrative à 

travers des questions /réponses (5) et la note circulaire N°717 relative aux impôts permet de donner des 

éclairages à cette problématique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................. 

(4) Par prestation de services à l’export, il faut entendre les prestations de services destinées a été exploitées ou 

utilisée en dehors du territoire marocain  
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(5)voire site de DGI www 

 

Exposé des faits Conséquences fiscales 

-Ste installée au Maroc réalise des études 

d’ingéniering  au profit d’ un client étranger 

sur la base d’ un contrat libellé en devise ,le 

service est exploité et utilisé à l’étranger 

 

-Un centre d’appel installé au Maroc effectue 

des prestations au profit des clients étrangers, 

le service est exploité et utilisé  à l’étranger, 

c' est- à- dire en dehors du territoire marocain  

 

 

-Une Ste effectue des études au profit d’une 

Ste étrangère, Le service est exploité et 

utilisé au Maroc  

 

 

-Un préteur étranger a octroyé un prêt à un 

emprunteur installé au Maroc, ce prêt est 

destiné  à financer les achats  

 

 

-Une ste étrangère effectue de formation du 

personnel au profil d’une ste installée au 

Maroc 

 

 

 

-Une Ste marocaine est propriétaire d’un 

matériel qu’il l’a loué à une Ste étrangère et 

qu’il l’utilise à l’étranger 

 

 

-Des ouvriers d’une Ste étrangère effectuent 

des travaux de remplacement de vannes 

industrielles dans une entreprise marocaine 

 

 

L’opération est considérée comme une 

exportation de service soumise au droit fiscal 

marocain, dans ce cas, elle est exonérée de la 

TVA en vertu de l’article 92 du CGI  

 

-l’opération est considérée aussi comme une 

exportation de service soumise au droit fiscal 

marocain, dans ce cas, elle est exonérée de la 

TVA en vertu de l’article 92 du CGI 

 

 

-l’opération est soumise au droit fiscal 

marocain, elle est considérée taxable 

conformément à l’article 89 du CGI  

 

Les intérêts de prêts sont considérés comme 

un service exploité au Maroc et par 

conséquent ,ils sont taxables conformément à 

la disposition de l’article 89 du CGI  

 

 

L’opération de formation est considérée 

comme un service utilisé au Maroc, par 

conséquent, les frais y afférents sont taxables 

conformément à la disposition de l’article 89 

du CGI  

 

La location est utilisée en dehors du territoire 

marocain, par conséquent, elle n’est pas 

imposable selon le droit fiscal marocain  

 

 

Le service est exploité au Maroc, l’opération 

est soumise donc au plein droit à la TVA 

marocaine  

2-TVA et entités juridiques étrangères  
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En dehors de la théorie, la notion de territorialité en relation avec des entités étrangères permet effectivement 

d'éclairer cette problématique et limiter le champ d'imprécision. Ci-après quelques cas pratiques pour 

lesquelles le législateur a donné des réponses réglementées dans le code général des impôts.  

2-1Opérations de TVA et établissement stable  

Ayant une autonomie financière et comptable, l’établissement stable (6) est une entité qui  

................................................. 

(6) toutes les autres dispositions en matière de recouvrement de contentieux et de contrôle prévues par la taxe 

sur la valeur ajoutée   s’appliquent aussi à l’établissement stable  

dépend juridiquement de la société-mère située à l’étranger du Maroc, le droit fiscal et la doctrine 

administrative marocain reconnait l’existence de cette entité de moment qu’il est caractérisé par les éléments 

suivants: 

-L’existence d’une installation (local ou du matériel et outillage implanté en un lieu) 

-La fixité de cette installation  

-L’exercice d’activités qui se caractérise aussi par la durée (généralement de six mois), l’autonomie de l’entité 

constitué d’un établissement stable qui lui permet  d’agir au lieu où il est implanté et le pouvoir de 

décisions,  c’est-à-dire  un centre de décision qui lui permet de conclure des contrats. 

Exemples d’établissement stable: Siège de direction ou d’exploitation, succursale, usine, atelier, carrière, 

autre lieu d’extraction ou de ressources naturelles ,chantier de construction ou de montage dont la durée est 

supérieure à six mois  et magasin de ventes 

Etant donné, que la constitution de l’établissement relève de droit marocain, il est soumis au même titre que les 

autres formes de sociétés commerciales aux règles d’inscription au registre du commerce, du moment qu’il est 

situé sur le territoire marocain, les opérations industrielles et commerciales effectuées par l’établissement 

stable sont soumises en plein droit à la TVA en tant qu’assujetti à cette taxe et particulièrement aux obligations 

fiscales prévues dans le CGI par les articles suivants : 
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L’essentiel des Obligations en matière de 

TVA 

Commentaires 

1-Obligations déclaratives 

 

-Déclaration d’existence 

 

 

-Déclaration trimestrielle ou mensuelle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Déclaration de cessation d’activité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Obligations comptables  

 

-Règles comptables 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art 109 :la déclaration doit souscrire une 

déclaration d’existence prévue par l’art 148 

du CGI  

 

Art 110 et 111 :Le contribuable doit déposer 

avant le vingt(20) du premier moi de chaque 

trimestre ou chaque moi une déclaration 

trimestrielle lorsque le chiffre d’affaires 

taxable est inferieur à 1 000 000 dh réalisé au 

cours de l’année écoulée ou déclaration 

mensuelle lorsque le chiffre d’affaires 

dépasse cette limite (art 108 sur la 

périodicité de la déclaration) 

Si la déclaration est effectuée par voie 

électronique (art 155) le délai de dépôt est 

fixé avant l’expiration du premier mois de 

chaque trimestre ou avant l’expiration de 

chaque moi. 

 

En cas de cessation d’exploitation, l’entité 

doit fournir dans les trente (30jours) qui suit 

la date de cessation une déclaration contenant 

des indications nécessaires à la liquidation de 

la taxe jusqu’à cette date et la régularisons 

des déductions dans les conditions des 

articles 101 et 105 du CGI  

 

 

 

 

 

Si l’entité est assujettie à la taxe sur valeur 

ajoutée, elle doit tenir une comptabilité 

régulière qui permet de dégager un chiffre 

d’affaires et dégager le montant des taxes 

déductibles admises et les remboursements 

de taxe réclamées (art 118 du CGI) 
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-Facturation  

 

 

 

 

Etant assujettie à la TVA, l’entité doit 

délivrer des factures à des acheteurs ou 

clients passibles de cette taxe (art 119 du 

CGI) 

 

 

 

 

En conséquence. La TVA s’applique à l’ensemble des opérations réalisées ou accomplies à l’intérieur du 

territoire marocain (les frontières terrestres et maritimes du Royaume du Maroc ) abstraction faite de 

l’existence ou non des conventions fiscales internationales ( CFI) . il est à rappeler que  les conventions de 

double imposition ne traitent pas la question de la TVA, cette dernière relève des règles de territorialité de 

chaque pays et aussi les règles régissant le commerce extérieur entre ces états. 

2-2 Opérations de TVA et personnes non-résidentes 

Les personnes non résidentes, c’est-à-dire celles qui ont leur siège ou domicile fiscal à l’étranger interviennent 

sur le Maroc (territoire de la TVA) sous plusieurs formes, soit par le bais de création de leur filiale, dans ce 

cas, l’entité excerce son activité de plein droit, elle est  semblables aux sociétés dites (7)marocaines, soit par le 

bais d’un établissement ou succursale tel qu’elle décrite ci-dessus, soit par l’intervention auprès des sociétés 

marocaines et même des établissements stables pour exercer des opérations ponctuelles sans qu’elles ont  

l’obligation d’avoir un siège social ou un domicile fiscal au Maroc, pour cette dernière forme d'intervention , 

les dites opérations s'inscrivent dans  le même  champs d’application de TVA    des sociétés qui opèrent 

habituellement  sur le territoire de TVA marocain, selon le droit commun, cependant les obligations fiscales en 

matière de TVA correspondantes sont différentes de celles  des établissements stables.  

L’essentiel des Obligations fiscales en 

matière de TVA 

Commentaire 

 

-Obligations des personnes  non-résidentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Auto-liquidation de la taxe 

 

 

 

 

 

 

 

L’entité étrangère qui n’a pas 

d’établissement au Maroc doit accréditer un 

représentant domicilié au Maroc qui 

s’engage à se conformer aux obligations 

déclaratives prévues par la loi et payer la taxe 

correspondante, à défaut c’est la personne 

cliente qui s’engage aux mêmes obligations 

(article 115 du CGI)  

 

 

Premier cas  

Si le client exerce des opérations imposables 

à la TVA elle doit déclarer la taxe exigible 

afférente à l’opération effectuée par l’entité 

non-résidente et procéder au même temps à 

la déduction de la dite taxe article 115 du 

CGI   
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Deuxième cas  

Si le client effectue des opérations hors 

champ d’application de la TVA, il est tenu de 

procéder au recouvrement de la taxe par voie 

de retenu à la source pour le compte de la 

personne non-résidente et  

l' acquittée au trésor (article 115 du CGI)  

 

 

 

3- Operations de TVA et marché clés en mains  

Les contrats de marché clés en main constituent un instrument juridique usuel en relations commerciales 

internationales, c’est une forme assez complexe qui peut poser des problèmes pratiques, c’est pour cela que le 

législateur lui a réservé un traitement fiscal spécifique au regard de la TVA , en effet, au sens de l’article 89 du 

CGI, la base imposable des marché clé en main constitutif d’établissement stable est composée de : 

-pour les travaux, par le prix global de l’unité livrée y compris la valeur des équipements et du matériel même 

si ceux-ci ont été importés ou acquis localement par le maitre de l’ouvrage et cédés à l’entrepreneur  

-Pour les prestations de services, par le montant brut des commissions ou autres rémunérations  

Ces opérations sont soumises au taux en vigueur de 20 %  conformément à l’ article 98 du CGI, quant au droit 

à déduction, l’article 105 du CGI stipule une dérogation par l’artifice d’un mécanisme légal appelé « transfert 

de déduction de TVA » qui stipule que la TVA sur les biens importés peut être déduite légalement chez le 

maitre d'ouvrage, contrairement à la règle générale qui prévoit que la déduction de TVA n’est admis que si elle 

concerne l’intéressé lui-, dans le cas d’espèce de marche clés en main, l’intéressé c’est le maitre d’œuvre. 

Conclusion  

La question de territorialité de la TVA est d'une grande actualité et parfois constitue une problématique pour 

les sociétés étrangères qui opèrent au Maroc, généralement la question se limite  à trois formes d' 

opérations/interrogations effectuées par une entité étrangère:  

....................................................... 

(7) le terme sociétés dans le droit fiscal marocain, désigne dans l’article 2  du CGI « les sociétés les 

établissements publics, les associations et autres organismes assimilés, les fonds les établissements des sociétés 

non résidentes ou établissements des groupements des dîtes sociétés et les autres personnes passibles de 

l’impôts sur les sociétés » 

-l'opération est-t-elle imposable selon le droit commun dans le territoire marocain ou imposable  hors-

territoire?  

-l'opération est-t-elle imposable chez la société-cliente au Maroc ou imposable pour le compte de l'entité 

étrangère? 

-l'opération est-t-elle imposable au taux en vigueur ou considérée comme une opération d' export?   

Certes, ni le code général des impôt ni la doctrine administrative ne peuvent donner des réponses précises sur 

des questions de la territorialité de la TVA, c' est lors de la vérification de comptabilité que des cas multiples 
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surgissent et soulèvent des interprétations diverses entre le contribuable et l'administration fiscale, il est temps 

pour cette question de territorialité, comme pour d'autres cas, que l'administration fiscale fera la synthèse des 

différentes questions fiscales posées par les vérificateurs dans lesquelles, l'administration a eu des réponses 

précises et claires ,pour les mettre à la disposition des agents contrôleurs, ceci ne fait que renforcer la qualité 

des travaux de contrôle fiscal et aussi le pouvoir de l'administration au cours des procédures. le retour à une 

doctrine administrative actualisée et aussi à la jurisprudence fiscale est devenu maintenant un outil nécessaire 

pour améliorer la qualité des actions de l' administration fiscale et éviter au moins des faux débats sur  des 

questions où l' administration fiscale  avait une position claire et irréversible.  
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L’impact du covid19 sur l’environnement au Maroc 
The impact of covid19 on the environment in Morocco 

Salima Achahbar 
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Résumé : 

Une nouvelle pandémie a fait bouleverser le monde entier, elle a causé une crise sanitaire avec de milliers des 

décès ainsi que des énormes répercussions sur l’économie mondiale. 

Mais vue les mesures de confinement ainsi que les procédures préventives, un angle positif a profité de cette 

pandémie c’est l’environnement, la terre a respiré de nouveau avec la baisse remarquable de la pollution 

atmosphérique (réduction des émissions de CO2) pour la première fois dans le monde après la 2éme guerre 

mondiale ainsi qu’une amélioration de la biodiversité. 

Le Maroc comme d’autres pays dans le monde à imposé les mesures de confinement et la déclaration de l’état 

d’urgence sanitaire ce qui étaient bénéfique pour l’environnement .Alors c’est le temps de tirer des leçons de 

cette crise et de repenser ainsi que de se préparer à la sortie de la crise (Post COVID 19) avec la reconstruction 

d’une économie plus respectueuse des questions climatiques et environnementales. Ainsi que d’accorder plus 

d’importance aux questions environnementales vue son impact direct sur la santé humaine.  

Mots-clés : environnement, COVID-19, émissions CO2, biodiversité 

 

 

Abstract  

A new pandemic has turned the world upside down, causing a health crisis with thousands of deaths and 

enormous repercussions on the global economy. 

But given the containment measures and preventive procedures, one positive angle has benefited from this 

pandemic is the environment, the earth has breathed again with the remarkable decrease of air pollution 

(reduction of CO2 emissions) for the first time in the world after the second World War  and an improvement 

of biodiversity. 

Morocco, like other countries in the world, imposed containment measures and the declaration of a state of 

health emergency, which were beneficial for the environment, so it is time to learn lessons from this crisis and 

to rethink and prepare for the end of the crisis (Post COVID 19) with the reconstruction of an economy more 

respectful of climate and environmental issues. As well as to give more importance to environmental issues 

causes to its direct impact on human health. 

Keywords: environment, COVID-19, CO2 emissions, biodiversity 
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Introduction 

Le monde entier est frappé par une nouvelle pandémie qui avait porté atteint à la vie des milliers des personnes 

partout dans le monde et le Maroc n’y échappe pas.  

C’est la COVID 19 qui a été déplacé au sommet de l’actualité mondiale elle a même surmonté la médiatisation 

d’autres événements quotidiens tel que la gravité des autres maladies, les guerres et  le terrorisme …..Etc. 

Cette nouvelle pandémie a été déclarée selon l’OMS l’urgence sanitaire mondiale la plus grave ! 

Les coronavirus (COV) selon l’OMS sont une grande famille de virus qui provoquent des maladies 

qui vont du simple rhume à des maladies plus graves telles que le syndrome respiratoire du Moyen-

Orient (MERS-COV) et le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-COV).  

Les premiers cas de cette pandémie ont été déclarés en Chine en décembre 2019 dans la ville de Wuhan qui 

est le foyer de l’éclosion de ce nouveau virus, ensuite cette pandémie a propagé rapidement partout dans le 

monde. 

La propagation du coronavirus a produit une crise sanitaire sans précédent avec plusieurs milliers de 

morts à l’échelle mondiale dont le nombre de décès est de 1.132.169 ainsi que  des conséquences 

économiques désastreuses pour bon nombre de pays dont le Maroc. 

Cette pandémie a causé l’arrêt  du rythme habituel de notre vie quotidienne vue les mesures de confinement et 

les restrictives préventives imposées pour se protéger contre les risques et les effets néfastes du 

coronavirus….sous le slogan : 

« RESTEZ CHEZ VOUS » « STAY HOME » « QUEDESE EN CASA » « ابقوا في منازلكم » 

La situation sanitaire dans le monde et au Maroc relative à cette pandémie, a été à l’origine d’une large 

mobilisation afin d’en limiter la propagation.  

Réduction du transport routier, baisse du trafic aérien, confinement des populations, diminution de la 

consommation et arrêt temporaire du fonctionnement des usines, depuis l’avènement du COVID-19, plusieurs 

États ont décidé de fermer leurs frontières et d’arrêter temporairement leurs activités économiques. Cette 

pandémie ainsi que les mesures prises pour la contenir ont, non seulement provoqué un ralentissement de 

l’économie mondiale, mais elles ont également entraîné des bénéfices inattendus sur l’environnement vue 

l’amélioration de la qualité de l’air, la baisse de la pollution sonore ainsi que l’amélioration de la biodiversité. 

Malgré les multiples répercussions de cette pandémie c’est compliqué de voir du positif dans cette situation, et 

pourtant il y en a. L’environnement se porte bien mieux pendant ce confinement. 

Notre planète est la seule qui a tiré d’avantage de cette pandémie ; autrement dit  la nature est en train de 

reprendre ses droits. Comme dit l’adage : «À quelque chose malheur est bon»! 

Alors il faut penser à des stratégies et à des politiques environnementales plus durables afin de préserver et de 

protéger l’environnement. 

Notre question de recherche est de savoir l’impact du COVID19 sur l’environnement en général et 

spécifiquement au Maroc / Quelles leçons environnementales tirées pour le post-Covid ?/Quelles 

solutions pour maintenir cette situation lors de la préparation du post-Covid ? 

Afin de répondre à cette question nous avons jugé utile de consacrer la première partie à l’étude de l’impact 

des mesures de confinement sur l’état de l’environnement au niveau international, la deuxième partie traiterait 

ensuite l’impact d’état d’urgence sanitaire déclarée par le Maroc pour contenir la pandémie sur 

l’environnement, quant à la troisième partie elle sera consacrer pour les recommandations relatives au  post 

Covid et les solutions proposées pour un plan de relance plus écologique. 
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Partie 1 : l’impact des mesures de confinement sur l’environnement au niveau international : 

1-1 : la réduction remarquable des émissions de CO2 

Cette année, les mesures prises pour lutter contre la propagation du COVID-19, pourraient être à l’origine de la 

plus forte baisse d’émissions de dioxyde de carbone enregistrée depuis la Second Guerre Mondiale. Selon la 

50e journée mondiale de la terre (22/04/2020) il y a un recul de 6% de gaz à effet de serre. 

Cette réduction remarquable des émissions de CO2  a été également confirmée par Pierre Lussier, directeur 

du Jour de la Terre au Canada qui a stipulé que : 

  « Si on est capable d’aller au-dessus de la COVID, alors on est capable d’aller au-dessus des 

changements climatiques et de s’engager pour un monde plus écologique. » 

L’économie mondiale est figée depuis quelques semaines et une bonne partie de la population est en isolement. 

Conséquence directe du confinement, la pollution a drastiquement diminué dans les métropoles, les villes, 

enfin partout dans le monde. 

Le Coronavirus aura au moins permis à notre Terre de respirer à nouveau. La chose la plus remarquable 

depuis le confinement est que la qualité de l’air s’améliore partout dans le monde. (Figure n°1) 

Figure n°1 : le coronavirus pourrait déclencher la plus forte baisse annuelle des émissions de CO2 jamais 

enregistrée 

 

Source : Carbon Brief 

Les émissions de gaz à effet de serre avaient également chuté lors de la crise financière de 

2007 – 2008. Un recul rapidement compensé une fois la reprise économique amorcée.  

Pour les experts du climat, si ces effets ne sont que temporaires, ils ont toutefois l’avantage de révéler 

l’ampleur de la tâche à accomplir. L’accord de Paris prévoit de contenir la hausse des températures 

en dessous de 2° C et, pour aller plus loin, de la limiter à 1,5° C. Plus les mesures tardent à 

s’appliquer, plus les efforts à déployer deviennent conséquents. 

En revanche un souci majeur s’impose: la détérioration de cette amélioration de la qualité de l’air lors du post-

COVID  ce qui est confirmé par la climatologue Corinne Le Quéré, « Cette chute n’est pas le résultat de 
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changements structurels. À la fin du confinement, on peut s’attendre à ce que les émissions se rapprochent 

de leur niveau initial »1274  

2-1 : Rôle des mesures de confinement dans la baisse de la pollution de l’air 

Des études scientifiques démontrent qu'il existe un véritable lien entre activité économique et 

émissions de dioxyde de carbone (CO2), dont les effets néfastes sur notre santé et sur l'environnement 

ne sont plus à prouver. Grâce aux mesures de confinement, la Terre respire mieux, la faune et la flore 

reprennent leurs droits... pour le moment. 

A titre d'exemple, prenons le pays le plus émetteur de CO2 au monde la Chine, le premier foyer du 

coronavirus (foyer de l’éclosion du COVID 19), les émissions de CO2 ont diminué de 25 % et 

l’amélioration de la qualité de l’air aurait permis de sauver la vie de 4 000 enfants âgés de moins de cinq 

ans.  

Figure n°4 : la baisse des émissions de CO2 liées aux combustibles fossiles et à l’industrie 

pendant la crise de  COVID-19 

 

          Source : www.notre-planete.info d'après Global Carbon Project / CDIAC / GCP / BP / USGS - 

Licence :           

                        CC BY-NC-SA  

  

Pour que les impacts bénéfiques sur l’environnement restent, toute la structure de l’activité 

économique mondiale devrait être modifiée. 

                                                           

1274 Corinne Le Quéré, climatologue à l’Université d’East Anglia en Angleterre. Même constat pour Pierre 

Friedlingstein, professeur à l’Université Britannique d’Exeter 
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Une autre source de la pollution a connu une  baisse remarquable pendant cette crise sanitaire Il s’agit 

de la pollution sonore. Selon certaines conclusions de l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS), «  le bruit est le deuxième facteur environnemental le plus important à l’origine de problèmes 

de santé, juste après l’impact de la pollution atmosphérique (particules) »1275 

En Ile-de-France, le centre d’évaluation Bruitparif a partagé, fin mars, les résultats de ses 

mesures sur la première semaine de confinement : 6 à 9 décibels en moins, le long des axes routiers. 

Cela correspond à une baisse de 75 % à 87 % des émissions sonores. 

Partie 2 : Les mesures prises par le Maroc pour contenir la COVID-19  

sous les hautes directives du roi Med 6 et dans le but de la gestion de la crise sanitaire liée au corona virus et 

afin de contenir le virus ,le Maroc a élaboré un arsenal juridique en la matière lequel il a traité les différents 

thèmes économiques et sociaux afin de gérer l’état d’urgence sanitaire dans les meilleures conditions ainsi que 

des mesures préventives, le résultat le plus pertinent est l’application effective et directe de ces textes 

législatifs sur le terrain ainsi que l’effective réaction des citoyens qui ont tous réagit envers ces instructions ce 

qui explique le changement de leur comportement en un temps record vue les dangers de cette pandémie qui 

porte atteint à la vie humaine. 

Parmi les lois les plus pertinentes de la gestion de COVID-19 et qui ont servi positivement l’environnement on 

cite :  

Décret-loi N° 2.20.292 du 23 mars 2020 édictant des dispositions particulières à l’état d’urgence sanitaire 

et les mesures de sa déclaration 

Deux textes principaux énoncent une série de mesures dans le cadre de cette déclaration d’urgence sanitaire : 

 Le décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 relatif à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire et le décret n°2-

20-293 du 24 mars 2020 qui réglemente l'état d'urgence sanitaire pour endiguer l'épidémie de Covid-19. 

En outre de l’interdiction des déplacements, le Maroc a également fermé ses frontières navales et aériennes 

ainsi que les transports publics à l’intérieur du Maroc comme il a interdit l’usage de voitures personnelles sauf 

dans l’extrême nécessité. 

Quelle situation environnementale bénéfique pour le Maroc pendant cette pandémie ? 

2-1 : l’impact des mesures de confinement sur l’environnement au Maroc 

Il est évident que le Maroc a engagé depuis plusieurs années un programme de transition. Il espère à 

réduire les émissions de gaz à effet de serre de 42 % à l’horizon 2030.Il vise également le 

renforcement de l’utilisation du gaz naturel et des énergies renouvelables. Notre royaume comme 

d’autres pays a profité de l’amélioration de la qualité de l’air pendant l'état d'urgence sanitaire liée au 

COVID 19. 

Le Maroc a entrepris un ensemble de mesures notamment la déclaration de l'état d'urgence sanitaire, 

les mesures de confinement ce qui a permet au Maroc la possibilité plus au moins de contenir cette 

                                                           
1275 Eulalia Peris, experte pour l’agence européenne de l’environnement (l’AEE). 
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pandémie avec un bilan de 3205 de décès et de 190 416 de cas confirmés selon le ministère de la 

santé. (Figure n°2) et (Figure n°3)   

  Figure n°2 : la progression du corona virus au Maroc (dernière mise à jour 23/10/2020) 

 

Source : https://covid.hespress.com/  

Depuis l’instauration des mesures de confinement une baisse de concentration des principaux 

polluants allant de 10 % à 60% a été remarquée au Maroc, cela d’une part d’autre part le 

confinement a fait baisser la pollution liée à la circulation routière de 60 %. Autrement dit Ces 

mesures ont été à l’origine d’une amélioration perceptible de la qualité de l’air. 

En effet, une évaluation préliminaire de la qualité de l’air a été élaborée au niveau de la ville de 

Marrakech et couvrant la période de novembre 2019 jusqu’au 8 avril 2020. Les premiers résultats de 

cette évaluation, démontrent des taux de réduction importants des polluants atmosphériques, 

notamment une diminution de 55% pour le dioxyde d’azote (NO2), de 70 % pour le monoxyde de 

carbone (CO) et de 67 % pour les particules en suspension. 

Les concentrations des polluants résultant des activités industrielles, comme le dioxyde de 

soufre(SO2), ont diminué d’entre 10 % et 30%. 

Partant du modèle de Marrakech, une évaluation détaillée de la qualité de l’air est lancée au niveau de 

plusieurs villes du Royaume. Cette évaluation, basée sur l’analyse des données des stations de 

surveillance de la qualité de l’air, avant, durant et après l’état d’urgence sanitaire. Cette évaluation, 

permettra d’établir une analyse plus fine de la situation de la pollution de l’air, y compris l’état de 

référence, de tirer des enseignements et de formuler des recommandations pour limiter la 

pollution atmosphérique post-COVID19. 

Selon la banque mondiale le coût de la dégradation de la qualité de l’air au Maroc était évalué à 

1,05% du PIB marocain.1276Cette dégradation en plus de ses effets nocifs sur la santé de l’homme 

et de l’environnement c’est un enjeu économique également. 

En effet le Maroc a accordé une importance primordiale aux questions environnementales, il a même 

constitutionalisé pour la première fois en 2011 le droit environnemental, parmi les droits 

                                                           
1276 Source : Banque Mondiale 
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fondamentaux énoncés au niveau de l’article 31 le droit de jouissance de chaque citoyen et citoyenne 

de l'accès à l'eau et à un environnement sain et au développement durable. Mais des efforts encore 

nécessite d’être fourni dans ce domaine. 

Il est évident qu’il ya une forte relation entre la pollution de l’air et la mortalité ! 

Si le taux de mortalité  à cause de la pandémie COVID-19 est scandé chaque jour sur les plateaux de 

télévision, celui afférent à la dégradation du climat passe sous silence. Et pourtant des milliers de gens meurent 

à cause des problèmes respiratoires liés à la pollution. 

Les dernières estimations de l’OMS révèlent que 7 millions de personnes meurent chaque année à cause de la 

pollution de l’air. 

Et les conséquences favorables pour l’environnement le sont aussi pour notre santé.  

C’est pourquoi, il est important de tirer les leçons de cette crise sanitaire. De revoir les priorités du 

développement. De mettre l’accent sur les secteurs vitaux. De changer notre mode de consommation. De 

mettre des fondements plus solides pour faire face à une guerre sanitaire, environnementale ou 

économique. 

Il est évident que la plupart des chercheurs conviennent que les émissions vont pratiquement rebondir 

une fois que les pays rouvriront leur économie. Alors il faut agir le plus vite et le plus tôt possible. 

Une préoccupation cruciale nécessite de véritable solutions /comment le gouvernement marocain pourrait-il 

garder plus au moins la situation bénéfique à l’environnement pendant cette pandémie et à travers quoi pourrait 

t il la garder lors du post COVID-19 ? 

Un autre phénomène inquiétant  le monde entier et le Maroc n’y échappe pas c’est le rejet des déchets relatifs à 

la COVID19 dans les rues et les places publiques ainsi qu’aux bords des mers,  il faudrait donc des solutions 

immédiates pour gérer ces déchets dangereux. 

2-2 : Impact du COVID-19 sur la biodiversité 

La dégradation de la biodiversité est un enjeu préoccupant du 21ème siècle. La biodiversité et les écosystèmes 

contribuent à fournir aux humains des biens et des services essentiels dont la valeur est au mieux sous-estimée, 

au pire non appréciée. En effet, toutes les évaluations montrent que le rythme de dégradation de la biodiversité 

continue de s’accroître d’une manière inquiétante. Ainsi, au cours des cinquante dernières années, l’homme a 

modifié les écosystèmes plus rapidement et plus profondément qu’il ne l’avait jamais fait auparavant. 

Il est évident que la biodiversité marocaine est riche et diversifiée et revêt une importance écologique 

particulière, caractérisée par une grande diversité des écosystèmes (forestiers et steppiques, saharien et 

désertiques, agricoles, marins et côtiers, zones humides continentales, grottes…). 

Les causes principales de la perte de biodiversité sont la fragmentation, la dégradation et la perte des habitats, 

la pollution, la mauvaise gestion de l’eau, les espèces envahissantes, la surexploitation et le changement 

climatique. Les interactions et les combinaisons entre ces pressions permettent d’expliquer la situation actuelle 

des espèces et des espaces au Maroc. 

Dans le même sens d’idées le Maroc accorde une importance primordiale à la question de la biodiversité, 

chose qui a été confirmé par le roi Med 6 dans son discours  adressé aux participants à la rencontre 

internationale sur les changements climatiques du 16 octobre 2009 dont il a stipulé qu’il faudrait : 
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 « .. Alléger les pressions sur les ressources naturelles, c’est préserver l’équilibre des écosystèmes, objectif 

pour la réalisation duquel notre pays est résolument engagé à travers la restauration de nos ressources 

forestières et de la diversité biologique, et la lutte contre la 

dégradation des sols, les érosions, l’ensablement et la désertification, de sorte à conserver et développer nos 

capacités de production et de renouvellement de nos ressources naturelles. .».1277 

Le Maroc a déployé des énormes efforts afin de lutter contre la destruction de la biodiversité  

En adoptant la vision suivante : 

«À l’horizon 2030, la diversité biologique est conservée, restaurée, valorisée, et rationnellement utilisée, en 

assurant le maintien des services fournis par les écosystèmes, au bénéfice de tous, tout en contribuant au 

développement durable et au bien-être de la société marocaine.»1278 

Parmi ces mesures on cite : 

Stratégie et plan d’actions national de la biodiversité du Maroc (SPANB) 2016-2020 

 Cette nouvelle stratégie est dotée de Six axes stratégiques qui avaient été adoptés comme base d’identification 

des objectifs nationaux et des cibles concrètes. Ces axes visent à couvrir, en se complétant entre eux, les 

différents aspects de protection et de développement de la biodiversité nationale, notamment ses dimensions : 

 protection, préservation et réhabilitation / durabilisation de la diversité biologique /optimisation de 

l’exploitation,/ amélioration de la gouvernance/ amélioration des connaissances, et/ promotion du changement 

des comportements. En comparaison avec la stratégie de 2004, l’actuelle SPANB révisée représente une 

évolution nécessaire et importante, pour se mettre en phase avec les évolutions aux niveaux international et 

national ; 

Comme d’autres pays à travers le monde la biodiversité marocaine a également profité des mesures de 

confinement dans le sens que des espèces animales ont profité de ces conditions favorables pour la nature. 

L’état d’urgence sanitaire lié au coronavirus a eu des effets bénéfiques sur la nature, ainsi que les mesures de 

confinement adoptées par plusieurs pays ont limité, de manière drastique, l’intensité de l’activité humaine. 

Prenons par exemple la réserve naturelle de Sidi Boughaba qui s’est régénérée durant cette période de 

confinement, en l’absence des visiteurs.  

D’autre part cette période de confinement a permis au fleuve Sebou, de reprendre vie suite au ralentissement 

ou à l’arrêt complet de ces sources de pollution.  

Ainsi les plages et les mers sont devenu plus propre et plus claire en l’absence des sources de pollution dont 

l’homme le responsable du degré un. 

                                                           

1277 Extrait du Discours  du  Roi Mohammed VI, adressé aux participants à la rencontre internationale sur les 

changements climatiques du 16 octobre 2009, à consulter sur : 

https://www.ires.ma/wpcontent/uploads/2015/12/pdf_actes_confcc_ires_20091016.pdf 

1278 Stratégie et Plan d’Actions National pour la Diversité Biologique du Maroc, 2016-2020(SPANB) 
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 Il est aussi avéré que cette pandémie a un rapport avec la fragilisation de la biodiversité et le changement 

climatique.1279 

Le message lancé le 29 avril 2019 à l'ouverture d'une réunion mondiale sur la biodiversité est clair : la 

destruction de la nature menace l'Homme "au moins autant" que le changement climatique et mérite donc 

autant d'attention pour éviter des impacts dévastateurs. 

La perte de la biodiversité est une menace dangereuse pour l’homme autant que pour le changement 

climatique. 

Autrement dit la COVID 19 a montré à quel point la santé humaine est intimement liée à notre relation 

avec le monde naturel.1280 

En bref  avec cette pandémie ainsi que les repercussions de changement climatique il est fort probable que la 

nature envoie un message au monde entier : la négligence et l’échoue de prendre soin de la nature et ses 

composantes est équivalent à l’échoue de ne pas prendre soin de nous même.  

Comment appliquer les leçons tirées de COVID19 à la biodiversité ? 

Alors cette situation bénéfique pour l’environnement soit au niveau de la réduction des émissions de CO2 soit 

au niveau de l’amélioration de la biodiversité devrait être plus au moins gardée et prises en considération lors 

de la préparation du plan de la sortie de crise ainsi que d’accorder plus d’importance aux questions écologiques 

dans le nouveau plan marocain de développement. 

Partie-3 : Les recommandations 

A partir de ce qui est cité et vue l’impact positif du coronavirus sur l’environnement et dans le but de préparer 

un plan de relance, un ensemble de recommandations s’avèrent nécessaire lors du post COVID-19, 

commençons par celles du PNUE.1281 

Dans ses propositions de réponse à la COVID-19, le PNUE se projette dans l’après-crise et appelle les États 

Membres à « reconstruire en mieux », notamment en facilitant la transition vers la neutralité carbone et en 

créant des emplois « verts ». 

Les gaz à effet de serre sont un véritable dilemme environnementale, surtout qu’ils sont en 

augmentation continue, ce qui provoque les changements climatiques qui sont devenus des 

préoccupations mondiales, dans même ordre d’idées un rapport de 2009 publié par la revue 

britannique « The Lancet »  avait identifié le changement climatique comme la plus grande menace 

mondiale pour la santé publique au 21e siècle1282. 

                                                           

1279 Mihoub Mezouaghi, Directeur de l’AFD au Maroc 

1280 Antonio Guterres pour la journée internationale de la diversité biologique (Biodiversity Day) 

1281 PNUE : programme des nations unies pour l’environnement 

1282 Costello A et al. (2009) Managing the health effects of climate change. Lancet 373: 1693-1733 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32218/UNEPCOVID_FR.pdf?sequence=16


             

418 

  ISSN:2509-0291  2022 يونيو/يوليوز  40 اإلصدار
 

 املغرب – تسطا –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

Hervé Le Treut, Membre du comité scientifique du site « Le climat en questions » a signalé que "Le 

climat des deux ou trois prochaines décennies est déjà conditionné par les quantités de gaz à effet de 

serre qui se sont stockées dans l'atmosphère au cours des dernières décennies." »1283 

Alors et d’une urgence ultime il faut consacrer des énormes efforts afin de conserver ce recul du CO2 

dans l’atmosphère pour notre bien-être et celui de la génération future. 

Surtout que le monde doit diminuer ses émissions mondiales de gaz à effet de serre de 7,6 % par an entre 

2020 et 2030 pour limiter l'augmentation des températures à 1,5°C, fixé par l'Accord de Paris. 

Lorsque le confinement sera levé, et que l’activité économique pourra reprendre, un plan de sortie de crise sera 

nécessaire. Ce plan ne pourrait pas se contenter d’être un simple plan de relance : il devrait intégrer les 

préoccupations environnementales, et plus généralement de soutenabilité. 

Il faudrait tous se mobiliser pour parvenir à vivre ensemble dans un monde durable, de ce fait un 

ensemble de mesures et propositions s’avèrent d’une importance primordiale afin de permettre le 

maintien de cette situation environnementale au cours de cette pandémie tels que : 

 La reconstruction d’une économie plus respectueuse des questions climatiques et 

environnementales. 

 Repenser à nos comportements et à  nos engagements écologiques 

 La mise en place de certaines normes environnementales futures en raison de la crise du 

COVID 19 

 Il faut se préparer et penser à une reprise plus verte 

 L’investissement dans la transition écologique à travers la  création des emplois d’avenir, 

ainsi que d’imposer aux grandes entreprises une obligation de réduire leurs émissions de  

gaz à effet de serre 

 proposition de faire un confinement de 7 Jours obligatoires par trimestre, ce qui fera gagner 

40 millions de tonnes de monoxyde de carbone non émises / trimestre, ce qui impliquerait 

environ 200 millions de tonnes de monoxyde de carbone /an. 

 Il faut penser à stabiliser le climat à travers un plan énergétique global qui doit être mis en place pour 

l’ensemble du royaume. Ce plan impliquerait la suppression progressive des combustibles fossiles en 

faveur d’énergies renouvelables (comme énergie solaire, énergie éolienne), la maîtrise croissante de 

l’énergie et l’amélioration de l’efficacité de l’énergie, les rôles de l’énergie nucléaire et de la 

séquestration de carbone sauraient également limiter. 

 Réserver une part significative des budgets de recherche, aux domaines  de Santé et Environnement, 

ainsi qu’aux recherches scientifiques. 

 Eviter de financer les industries polluantes de destructible de l’environnement, par contre les 

milliards qui seront destiné au financement de l’écologie pose les bases d’un monde plus 

équitable, résilient et respectueux des personnes et de l’environnement. 

 Il faut penser à un nouveau monde après COVID-19, plus juste et plus écologique et plus 

durable pour nous ainsi que pour la génération futur. 

                                                           
1283 Hervé Le Treut est Professeur à l’Université Pierre et Marie Curie, directeur de l'Institut Pierre-Simon 

Laplace (IPSL)      et membre de l'Académie des sciences. Membre du comité scientifique du site Le climat en 

questions 
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 Le gouvernement devrait mettre une stricte stratégie pour la réduction des émissions du CO2 

et d’investir plus dans les énergies renouvelables surtout Sachant que le coût de la dégradation 

de la qualité de l’air au Maroc est 1,05% du PIB. 

 La réussite de la mise en œuvre de la stratégie et du plan d’action nationaux révisés pour la 

biodiversité est un véritable défi, et tous les acteurs sont tenus d’y contribuer, chacun à son niveau. 

Son succès requiert l’adoption commune d’une approche innovante, qui s’inscrit dans l’esprit de la 

nouvelle Constitution et de la dynamique de la gouvernance moderne du Maroc, qui vise, entre autres, 

à intégrer la biodiversité dans le développement local, régional et national. 

 Il faudrait une large  mobilisation ainsi que de grandes compagnes de sensibilisation et 

d’avertissement sur les effets néfastes du rejet des déchets relatifs au COVID19 sur la santé 

humaine et environnementale. 

Tous les pays du monde  ont montré qu’ils étaient en capacité de réagir très rapidement à une crise 

globale, en mettant en place des mesures drastiques, et des mesures préventives et restrictives. Une 

question primordiale mérite d’être poser : 

Pourquoi ces pays  n’arrivent-ils  pas à se mobiliser autant sur la question environnementale et 

de lui accorder une telle importance comme celle liée à cette crise sanitaire ? 

 

Conclusion 

Au final, notons que les effets positifs du coronavirus sur l’environnement sont ponctuels. Une fois 

que cette pandémie sera vaincue et le confinement levé dans les pays, s’ensuivra la hausse des 

émissions de CO2, l’inéluctable conséquence du redémarrage des activités économiques, c’est dans 

ce sens qu’il faut repenser à des stratégies et politiques environnementales lors de la 

préparation de la sortie de la crise (post COVID-19) 

En guise de conclusion sans plans drastique de transition écologique, ces effets positifs de court terme 

dont bénéfice l’environnement disparaitront rapidement. 

Cette crise mondiale est une véritable occasion pour repenser à nouveau à nos comportements envers  

la nature  ainsi qu’aux stratégies et politiques envisagés pour le grand projet celui de développement 

durable ainsi que d’accorder une importance primordiale et une place cruciale aux questions 

environnementales. 

Il est aussi souhaitable que la relance de l’économie internationale s’inscrive davantage dans des trajectoires 

d’économie décarbonée. Franchement c’est le moment de créer une nouvelle économie qui prendra en 

considération la protection de l’environnement et selon les experts de l’environnement l’économie circulaire 

est la meilleure pour préserver l’environnement, ainsi que de  penser aux méthodes plus écologiques pour la 

gestion des déchets.  

Le post COVID-19,serait  une  opportunité cruciale pour lancer un plan de reprise à faible émission 

de carbone, et en particulier de rendre les systèmes énergétiques aptes à atteindre l'objectif de 

neutralité carbone fixé par de nombreux pays dans le monde. 

Partant de ce constat pourquoi il n’ya pas une tel application effective de l’arsenal juridique relatif à 

l’environnement  de même rythme que celui relatif au COVID 19 cela d’une part d’autre part les citoyens 

sachent bien les périls liés à la dégradation de l’environnement ainsi que ses répercussions dangereuses  sur 
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l’humanité surtout la pollution de l’air qui porte atteint à la vie des milliers des personnes chaque année ;alors 

pourquoi ils ne se réagissent pas envers les questions écologiques idem pour la COVID19 ? 

Ici il faudrait s’interroger : si le citoyen marocain serait-t-il sensibiliser et avertir de la même façon que la 

COVID19 sur les questions environnementales et leurs risques ainsi que si  le gouvernement marocain 

appliquerait t il les instructions juridiques environnementales sur terrain avec concertation et coordination 

comme celles relatives à ladite pandémie  mais avec les durées de confinement discontinues.  

Un résultat serait sûr on gagnerait une vie saine, le taux de mortalité à cause de la pollution de l’air serait 

diminuer, en parallèle il aurait une hausse de l’espérance de vie. 

En effet  le Maroc possède un arsenal juridique très avancée en matière environnementale, il lui manque juste 

une mobilisation commune de toutes les parties impliqués ainsi qu’une large conscience des citoyens pour 

qu’ils puissent tous changer leurs comportements envers l’environnement et de repenser également  à la 

génération future et à leur droit à un environnement sain. 

En grosso modo cette crise sanitaire ainsi que ses répercussions est une véritable opportunité pour la 

reconstruction d’une nouvelle politique sanitaire, économique, sociale et environnementale, ainsi que de revoir 

les secteurs prioritaires dans les programmes de développement durable d’ici 2030. 

La pandémie actuelle joue un rôle de révélateur de la fragilité de nos systèmes économiques, de plus 

en plus complexes et interdépendants. 

Cette  crise sanitaire mondiale est alors l'occasion d’en tirer des leçons et d'améliorer le futur 

climatique de notre planète. La question qui se pose est de savoir si la pandémie pourrait servir à 

éclairer notre futur et à changer nos comportements agressifs envers l’environnement ! 

  -Pensons ensemble agissons rapidement- 
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The provisions of the decimal responsibility of the real estate promoter in the Algerian 
legislation 

Les dispositions de la responsabilité décimale du promoteur immobilier dans la législation Algérienne 

Dr. CHIKH Nassima 

Professor of Lecture “A” at the Faculty of Law, University of Belhadj Bouchaib – 

Ain Temouchent (ALGERIA) 

 

Summary: 

The Algerian legislator worked hard to pay attention to the field of real estate promotion, so he issued 

several laws according to which he tried to control the real estate promotion activity on the one hand, and 

organize the work of those in charge of it on the other hand, to adopt under Law no.11/04, specifying the rules 

regulating promotion activity real estate, he subjected this profession to ethics that the Supreme Council of Real 

Estate Promoters ensures respect. 

The Algerian legislator has singled out the issue of the decimal responsibility of the real estate promoter 

with texts, some of which are explicit and the other ambiguous, in his desire to protect the subscriber, the buyers 

of the building in particular, and those affected by the demolition and defectiveness of the building in general. 

Keywords: real estate promotion, decimal responsibility, real estate promotion, Algerian legislation. 

 

Résumé: 

        Le législateur algérien a travaillé dur pour prêter attention au domaine de la promotion immobilière, il a 

donc promulgué plusieurs lois selon lesquelles il a essayé de contrôler l'activité de promotion immobilière d'une 

part, et d'organiser le travail de ceux qui en ont la charge sur le D'autre part, à adopter en vertu de la loi n° 11/04 

précisant les règles réglementant l'activité de promotion immobilière, il a soumis cette profession à une 

déontologie que le Conseil Supérieur des Promoteurs Immobiliers veille au respect. 

Le législateur algérien a épinglé la question de la responsabilité décimale du promoteur immobilier avec 

des textes dont certains sont explicites et d'autres ambigus, dans sa volonté de protéger le souscripteur, les 

acquéreurs de l'immeuble en particulier, et les personnes concernées par la démolition et la défectuosité du 

bâtiment en général. 

Mots clés : promotion immobilière, responsabilité décimale, promotion immobilière, législation 

algérienne. 
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 ملخص:

ل القائمين به، لينص أخيرا في القانون رقم أصدر املشرع الجزائري عدة قوانين حاول بموجبها ضبط نشاط الترقية العقارية، وتنظيم عم

الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، على تنظيم قانوني خاص بمهنة املرقي العقاري، فأخضع هذه املهنة إلى أخالقيات  00/11

 يسهر على احترامها املجلس األعلى للمرقين العقاريين. 

سؤولية العشرية للمرقي العقاري بنصوص بعضها صريح واآلخر يحتمل التأويل، رغبة منه في حماية ولقد خص  املشرع الجزائري موضوع امل

به.   املكتتب مشتري البناية، واملتضررين من تهدم البناء وتعي 

 .التشريع الجزائري  ؛الترقية العقارية ؛املسؤولية العشرية ؛املرقي العقاري الكلمات املفتاحية: 

 

Introduction: 

The profession of real estate promoter is considered one of the modern professions in Algeria. The real 

estate promoter performs the construction process with the intention of selling, and he is linked to the buyer by 

a contract of sale of real estate, not a contracting contract, yet the legislator subjected him to the provisions of 

the special guarantee. 

 It is noted that this contract of sale is recently established, the Algerian legislator regulated its provisions 

under Law no. 86/07 dated on March 04, 1986, related to the real estate promotion1284, in its sixth chapter, 

especially Article 29 of it. However, this law’s treatment of the said contract was not accurate and detailed, as 

this text did not address the detailed provisions related to the contract, and the mutual obligations, between the 

real estate promoter, the seller and the beneficiary.  In addition to the ambiguity that clouded the naming of the 

decade1285. 

The purpose of the Algerian legislator regulating the provisions of the sales contract based on designs, is 

to encourage investment in the field of real estate promotion, in parallel with the economic reforms pursued by 

the Algerian state, with the aim of attracting investors, and urging them to invest in the real estate field on the 

one hand, and as a means of mitigating the severity of housing, in front of a deficit On the other hand, the public 

sector is unable to meet the needs of individuals in the form of social housing1286. 

 This and that the contract of sale on designs, was not defined in Algerian legislation as a separate and 

named contract until 1993, according to Legislative Decree No. 93/03 of March 01, 1993 related to real estate 

                                                           

1284 published in the Official Journal of the Algerian Republic, No. 10, issued on 03/05/86, and was repealed 

by Article 30 of Legislative Decree No. 39/39 of 13 /39/93 relating to real estate activity, Official Gazette of the 

Algerian Republic, No. 14 , issued on 39/39/1993. 

1285 This contract had several names in Law No. 68/30, as the legislator called it: the contract of preservation 

of the right, the sale based on a scheme, the sale based on designs, and the term sale. 

1286CHIKH Sanaa, Formalism in the context of real estate transactions between legislation and the judiciary, 

PhD thesis in private law, Faculty of Law and Political Science, University of Abu Bakr Belkaid - Tlemcen, 

2011-2012, p. 213. 
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activity1287, which came to remedy the ambiguity found in Law No. 86/07, especially with regard to guarantees  

required in this contract, as especially the liability arising from the breach of the obligations arising from it1288. 

 But the contract of sale on designs under Legislative Decree No. 93/03 did not achieve the desired goals, 

due to the inconsistency of the legal texts regulating it with practical reality, which resulted in many legal 

problems and judicial disputes, which the Algerian legislator tried to remedy, by canceling  The aforementioned 

Legislative Decree1289, promulgated by Law No. 11/04 of February 17, 2011, specifying the rules regulating 

promotion activity real estate. 

Moreover, the Algerian legislator granted real estate agents practicing their activities on the date of 

publication of this law1290, the right continue their activities, but they must comply with the provisions of this 

law within a period of eighteen months, starting from the date of this law has been published in the Official 

Gazette1291, and upon the expiration of this period, and in the event that the real estate promoter is unable to 

conform, He shall abide by all his duties until the completion of his project, and the setting up of management 

devices by the acquirers or their representatives1292. 

Accordingly, this law applies to sales contracts based on designs, concluded after the date of its publication 

in the Official Gazette. However, with regard to sales contracts concluded before March 06, 2011, they remain 

subject to the provisions of Legislative Decree No. 93/03, because the legislator granted the real estate developers 

a deadline  Eighteen months to implement the new law. 

Based on the foregoing, the problematic of the topic is limited to the field of research in questioning the 

provisions of the decimal responsibility of the real estate promoter in the face of the owners of the building in 

the light of the Algerian legislation. 

In order to answer these and other questions, this study was divided into two main axes, which dealt with 

in the first axis the nature of the real estate promotion, and indicated in the second axis the stages of development 

of the provisions of the decimal responsibility of the real estate promoter in the Algerian legislation, following 

the descriptive and analytical approach. 

 

 

 

                                                           

1287 Official Gazette of the Algerian Republic, No. 14, issued on 03/03/1339. 

1288Wes Fathi, Fatak Ali, Sale Contract based on Designs in Real Estate Promotion, International Forum on 

Real Estate Promotion, February 07 and 08, 2006, University of Ouargla, p. 84. 

1289 Article 80 of Law No. 11/04 mentioned above states: “The provisions of Legislative Decree No. 39/39 of 

31/39/1339 and related to real estate activity, as amended and supplemented, shall be repealed, with the exception 

of Article 27 of it…”. 

1290 This law was published on 38/39/2011. 

1291 This is until 38/33/2012. 

1292 Review the text of Article 79 of Law No. 11/30. 
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PART I : the concept of real estate promotion 

1- Definition of real estate promoter 

There are many definitions of jurisprudence for the real estate promoter, and some defined it 1293as: 

« The person who undertakes, in return for an agreed upon wage, the realization of the architectural process, 

which is entrusted to him by the employer under the real estate financing contract, by doing all that this 

investigation requires, such as financing, managing and concluding all actions.”  Necessary legal in the name of 

the employer, even the property is delivered completely, free of defects ». 

Others defined it1294as: “a natural or legal person, who undertakes to build, through others, a real estate 

or part of a real estate, and who undertakes the organization of the construction process, and its leadership on 

the legal, financial and administrative level until its end.” 

Others1295 defined it as: “The economic agent who undertakes the completion of one or more buildings, 

in order to gain ownership of it to one or more persons, who are called the recipients of ownership.” 

Referring to the Algerian law, it becomes clear to us that the legislator did not know the real estate 

promotion, neither in Law No. 07/86, nor in Legislative Decree No. 03/93, and contented himself with naming 

the subscriber in the first law, and the dealer in the real estate promotion in the second decree, but he knew him  

In the third article of Law No. 11/04 that defines the rules regulating real estate promotion activity as: “Any 

natural or legal person who initiates the construction of new projects, restoration, rehabilitation, renovation, 

restructuring or strengthening of buildings that require one of these interventions,  Or preparing and rehabilitating 

networks for the purpose of selling or renting them.” And he also defined it in Article Two of Executive Decree 

No. 84/12 of February 20, 2012, which specifies the modalities for granting accreditation to practice the 

profession of real estate promoter, as well as the modalities for maintaining the national schedule of real estate 

promoters1296 as: “Every natural person  Or a legal entity that holds an accreditation and carries out the 

promotion activity as defined in Law 11/04 ». 

We note in this regard that the legislator’s definition of the real estate promoter came from the point of 

view of the real estate activity that he practices, which in turn is based on a group of works defined in Article 

Three of the aforementioned Law No. 11/041297. 

2- Conditions for acquiring the status of a real estate promoter : 

                                                           

1293 Abdel Razek Hussein Yassin, The Responsibility of the Architect and the Building Contractor, Its 

Conditions - Scope - the New Guarantees in it, A Comparative Study in Civil Law, First Edition, Dar Al Fikr Al 

Arabi, Cairo, 1987, p. 542. 

1294 SAINT Alary Roger, Choix de la construction, Presse Universitaire de France, 1977, p303. 

1295 JESTAZ Philippe, MALINVAUD Philippe, Droit de la promotion immobilière, Paris, DALLOZ, 1988, 

p17. 

The French judiciary defined the real estate promotion as: “That natural or legal person, who takes the initiative, 

and takes the main or basic care in the real estate process, and undertakes to deliver, sell or supply a real estate 

that conforms to the rules of art and is free from defects. 

1296 Official Gazette of the Algerian Republic, No. 11, issued on 68/36/2012. 

1297 Revise the text of Article 3 of Law No. 11/04 mentioned above. 
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To practice the profession of real estate promoter, the following conditions are required1298: 

- To be a merchant, qualified to carry out commercial business, whether a natural or legal person1299. 

- To be approved and registered in the Commercial Register and in the National Real Estate List1300. 

The accreditation is considered as a prior administrative license to practice the profession of real estate 

promoter, taking into account the necessary legal procedures1301, and accordingly it is prohibited to embark 

on this profession, unless the person obtains the mentioned administrative license. 

                                                           

1298 It is noted here that the conditions that must be met in the real estate promotion have differed under Law 

11/04 than in Law No. 68/30 and Legislative Decree No. 39/39. 

 Under Law 68/30, the legislator stipulated the conditions that must be met by the subscriber, in Articles 8 and 

9 of it, and stipulated that the candidate to carry out real estate promotion operations be a natural or legal person, 

holding Algerian nationality, enjoying the capacity and able to negotiate and contract with commitment and 

conclusion of the agreement,  He is not convicted of any criminal penalty stipulated in Articles 119, 220, 373 

and 376 of the Penal Code, and he must possess sufficient financial means and technical guarantees to carry out 

the intended real estate transaction, and he must comply with what is stated in the conditions book. 

- In light of Legislative Decree No. 93/03, the customer in the real estate promotion was stipulated to be a natural 

or legal person, with the legal capacity to carry out commercial business, in accordance with Article VI thereof. 

1299 Refer to the text of Article 19 of the aforementioned Law 11/04. 

1300Article 4 of the same law states the following: “Real estate agents approved and registered in the 

commercial registry are authorized to initiate real estate projects. 

No one can claim the capacity of a real estate promoter or practice this activity unless he has obtained an approval 

and is registered in the national list of real estate promoters according to the conditions and modalities specified 

in this law ». 

This is the registration of credit holders who are legally registered in the commercial registry, in the national list 

of real estate promoters open to the Minister in charge of housing, in accordance with Article 24 of Executive 

Decree No. 16/68  included is the model book of conditions that defines the professional obligations and 

responsibilities of the real estate promoter, published in Official Gazette of the Algerian Republic, no. 11, issued 

on 02/26/2012. 

- As a result, the person concerned is granted a registration certificate, according to which he is authorized to 

practice the profession, and to belong to the Mutual Guarantee and Guarantee Fund for real estate promotion in 

accordance with Articles 24 and 25 of the aforementioned Executive Decree No. 12/84. 

1301 The procedures for accreditation and licensing to practice the activity were stipulated under Executive 

Decree No. 84/12 mentioned above, but these procedures were defined by radical amendments under Executive 

Decree No. 19/243 of 08/09/2019, amended and supplementing Decree No. 84/12, which defines the modalities 

for granting accreditation to practice the profession of real estate promoter, as well as the methods of maintaining 

the national table of real estate promoters. 

- For more details about the procedures for accreditation and licensing to practice the activity of the real estate 

promoter, see: Hamilil Nawara, an analytical study of the professional responsibility of the real estate promoter 

in the light of Executive Decree No. 243/19, Algerian Journal of Legal and Political Sciences, Volume 59, 

Number 1, 2022, p. 7- 8. 
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The accreditation is granted to the real estate promoter by the governor after the approval of the state 

committee for the approval of the real estate promoters, in accordance with the requirements of Article Two1302 

of Executive Decree No. 243/19 of September 8, 2019, amending and supplementing Executive Decree No. 

84/12, which specifies the modalities for granting accreditation to the practice of the profession of real estate 

promoter.  As well as the modalities of maintaining the national schedule of real estate listings1303, when the 

applicant fulfills the conditions specified by law 1304. 

 - To be professional, possess the necessary skills in the field of construction, and have sufficient financial 

capabilities1305. 

                                                           

1302This article amended Article 5 of Executive Decree No. 12/84, which stipulates that accreditation shall be 

granted to the real estate promoter by the Minister in charge of Housing and Urbanism after the approval of the 

Accreditation Committee for Real Estate Promotion. 

1303 Official Gazette of the Algerian Republic, Issue 55, issued on: 09/15/2019. 

1304 The Algerian legislator stipulated these conditions in Articles 6 and 7 of Executive Decree 12/84 

mentioned above. These conditions, whether for a natural person, for a legal person, or for both, are as follows: 

- The natural person must be at least 25 years old, enjoy the Algerian nationality, enjoy his civil rights, and write 

an insurance contract against the financial consequences and civil and professional liability of his activities. 

- The legal person must be subject to Algerian law. 

- To provide guarantees of good behavior, and not to fall under the risk of incompetence, or one of the obstacles 

to practice, as stipulated by the provisions of Article 20 of Law 11/04 mentioned above, 

- and to prove the existence of sufficient financial resources to carry out his project or real estate projects, 

provided that the modalities of applying this condition are clarified, by a joint decision between the Minister in 

charge of Finance and the Minister in charge of housing, 

And to prove professional competencies related to the activity, i.e. to have a higher degree in the field of 

architecture, construction, law, economics, finance, commerce or any other technical field, it is allowed to carry 

out the real estate promotion activity, but if these competency conditions are not met  He must prove permanent 

and actual assistance in a path that fulfills these conditions. 

The applicant for accreditation must have stores of suitable commercial use that allow for a decent and reasonable 

exercise of the profession, and that are equipped with means of communication. Proof of the presence of these 

stores is submitted upon registration in the national list of real estate promoters. 

It is noted that the Algerian legislator did not stipulate in this executive decree the requirement to oblige the real 

estate promoter, who is a legal person, to subscribe to an insurance contract against the financial consequences 

and professional civil liability of his activities, but we find it expressly stipulated in Article 1/30 of Executive 

Decree No. 12/85 mentioned above, the text of which is as follows: “The real estate promoter must subscribe to 

all the required legal guarantees or guarantees,” which means that the real estate promoter, whether he is a natural 

or legal person, must subscribe to a contract to secure his liability ». 

1305 Revises the text of Article 12 of the same law. 
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- To be enjoying all his civil rights1306, and not have been convicted of any of the violations specified 

exclusively in Article 20 of Law 11/04 mentioned above1307. 

This property developer is distinguished from other people involved in the construction process, with 

several characteristics, which we summarize as follows: 

 - The real estate promoter is a professional person, practicing a regulated profession1308, based on the 

inadmissibility of combining it with any other another paid activity. 

- The real estate promoter is the one who takes the initiative in the implementation of new construction 

projects and other works specified in Law 11/04, as he is the owner of the real estate project. 

- The real estate promoter is obliged to use the services of a legally qualified contractor, to undertake the 

project implementation process, based on a contracting contract. 

- The goal that the real estate promoter wants from practicing the profession of real estate promotion is to 

sell or rent the work that he took the initiative to complete, so he is described as a dealer. 

PART II : the evolution of the provisions of the decimal responsibility of the real estate promoter in 

the Algerian legislation : 

The issue of the subordination of the real estate promoter to the provisions of the ten-year guarantee in 

Algerian legislation has passed through three stages, we mention them successively. 

1- The responsibility of the subscriber under Law 86/07 : 

                                                           

1306 Article 1/21 of Law No. 11/04 states: “...a real estate promoter who seeks credit shall enjoy his civil 

rights.” 

1307 Article 20 states the following: “It is not possible for real estate agents, creators or participants, to act 

legally or effectively, directly or through an intermediary, to initiate real estate projects subject to this law, 

persons who have been subjected to penalties for one of the following violations: 

- Forgery and the use of forgers in private, commercial or banking documents. 

- Theft, concealment of stolen goods, breach of trust, bankruptcy and extortion of money, values or signatures, 

- Fraud and issuing a check without balance, 

- Bribery of public officials, 

- perjury, perjury and tax fraud, 

- Misdemeanors stipulated under the legislative provisions relating to commercial companies. 

It is also prohibited to engage in this activity, members who have been permanently and disciplinaryly expunged, 

for violating the integrity of professions formed in unions ». 

1308 The second article of the aforementioned Executive Decree No. 19/243 was amended the third article of 

Executive Decree No. 12/84 - which considered the profession of real estate promoter as a regulated profession 

- to become as follows: “The activity of the real estate promoter represents a legalized profession within the 

concept of legislation and regulation in force.”  It is noted here that this amendment that made the profession of 

real estate promoter a legal profession is the most correct, because this profession is subject to accreditation. 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


             

430 

  ISSN:2509-0291  2022 يونيو/يوليوز  40 اإلصدار
 

 املغرب – تسطا –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

Referring to Article 41 of Law No. 07/86 of March 04, 1986 relating to real estate promotion, it states the 

following: « The subscriber shall bear one of the real estate promotion operations for a period of ten years, 

starting from the date of delivery of the conformity certificate, the hidden defects borne by the contractors and 

the persons connected with the owner of the works lease contract, pursuant to Articles 140/2, 554 and 564 of the 

Civil Code ». 

The implication of this article is that the legislator held the subscriber a decimal responsibility, just like 

the architect and the building contractor, meaning that the subscriber bears responsibility for every partial or 

total demolition of buildings or other fixed installations, which he disposed of by selling to the buyer or 

beneficiary, or for everything that follows them.  From hidden defects1309 that threaten its durability and 

integrity, within ten years, effective from the date of delivery of the certificate of conformity. 

It is equal in this that the subscriber is the one who completed the construction himself, or wholly or partly 

of it to a contractor. Another, as is also the case if the sale had taken place before the construction began, or after 

its completion1310. 

It is noted on this text that the starting point of the guarantee period for the subscriber is different from the 

start date the validity of its period for the architect and construction contractor, the first starts from the date of 

delivery of the certificate of conformity, the provisions of which were regulated by the Algerian legislator in 

Executive Decree No. 91/176 dated May 28, 1991, and the second starts from the date the project owner finally 

received the work. 

The claim for guaranteeing the building, the subject of the right-keeping contract, concluded within the 

framework of the law relating to real estate promotion, is overdue. Three years, starting from the day the works 

were received or from the date of discovering the defect in the building1311, in accordance with the provisions 

of Article 40 of Law No. 07/86 aforementioned. 

2- The responsibility of the customer in real estate promotion under Legislative Decree No. 93/03 : 

The Algerian legislator stipulated in Article 2/8-3-4 of Legislative Decree No. 03/93 of March 1st, 1993, 

related to real estate activity, as follows: « And the contractors in charge of constructing the installations have 

an insurance certificate that bears them the ten-year civil liability stipulated in the provisions of the Civil Code, 

especially Article 554 thereof, and in accordance with the Law on Insurance, especially Articles 94 to 99. 

                                                           

1309 The legislator who was subscribed under Article 39 of Law 86/07 bore the responsibility for repairing the 

apparent defects in the building personally and within a reasonable time, thus he distinguished between them 

and the hidden defects, which required the implementation of the ten-year liability provisions to be covered. 

- Bougherra Umm al-Khair, The Decimal Responsibility of the Real Estate Promoter “An Analytical Study”, 

Journal of Rights and Freedoms, trial issue, Biskra, September 2013, p. 358. 

1310Ayachi Shaaban, Persons of the Decimal Security in Algerian Law, Algerian Journal of Economic and 

Political Legal Sciences, Algeria, Part 42, No. 2, 2000, p. 93. 

1311 Decision of the Civil Chamber of the Supreme Court, File No. 465804, issued on 18/03/2009, Journal of 

the Supreme Court, No. 1, 2009, p. 137. 

- The same meaning was enshrined in the decision of the Supreme Court, the Civil Chamber, File No. 871568, 

issued on 17/01/2013, the Journal of the Supreme Court, v. 1, 2014, p. 189, which stated: « starting from the 

date on which the works were received or from the date on which the defect was discovered ». 
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The copy of the insurance mentioned in the previous paragraph shall be communicated to the buyers on 

the date of taking possession of the building's ownership as the maximum deadline. 

 If not, the customer in the real estate promotion shall bear the civil liability in addition to the provisions 

stipulated the law is required in this regard ». 

 It is understood from the text of this article that the dealer in the real estate promotion is ten-fold 

responsible for damages to buildings or fixed installations, with exception, when he breaches his obligation 

represented in his request from the architects and contractors assigned to complete the works, an insurance 

certificate, bearing the ten-year responsibility, and notifying it to the buyer, The day of acquiring the ownership 

of the building as the maximum deadline. 

It is noticeable on this text that it was not clear about holding the customer in the real estate promotion 

decimal responsibility, in comparison with the text of Article 41 of the aforementioned Law No. 07/86, which 

explicitly held the subscriber in the real estate promotion decimal responsibility. 

However, what confirms that the legislator held the client in the real estate promotion ten-year 

responsibility, that he obliged him in the second paragraph of Article 8 of Executive Decree No. 58/94 dated 

March 07, 1994 related to the model of the sales contract based on designs that are applied in the field of real 

estate promotion1312, Monitoring  The guarantee and follow-up through the ten-year insurance for all 

architects, contractors and all those involved in the construction process, and that he made him responsible 

Jointly with the latter, against the buyer, unless an error occurred that cannot be attributed to him. 

The guarantee shall pass to the purchaser of the property by force of law, and shall cover, during the 

specified period, all damages arising from his liability, and damages related to the hidden defects of the thing 

sold, and every element of the preparation that cannot be removed without destroying the completion 

materials1313. 

Referring to the provisions of the Algerian judiciary, it appears that he has settled on considering the dealer 

in the real estate promotion a ten-year liability, if he breaches his obligation, which is not to notify the insurance 

certificate to the buyer of the property1314. 

                                                           

1312 Official Gazette of the Algerian Republic, No. 13, issued on 09/03/1994. 

1313 Bougherra Umm al-Khair, ibid., p. 361. 

1314 Review the decision of the Supreme Court of the Civil Chamber, File No. 64748, issued on 23/01/1991, 

Judicial Journal, p. 4, 1992, p. 31, which stated: « Real estate is contentious, although the experience showed 

that it is a guarantor of the construction with the contractor, they have erred in applying the law. 

And when was it required to repeal the contested decision as well". 

- See also in this sense: Decision of the Supreme Court, Civil Chamber, File No. 509321, issued on 17/12/2009, 

Journal of the Supreme Court, No. 1, 2010, p. 138, which stated that: “As the dispute in the case of the case is 

governed by the rules  stipulated in Legislative Decree No. 93/03 related to real estate activity, which, in the 

context of a parallel contractual relationship between the real estate promoter and the buyer, has granted 

sufficient guarantees in the interest of the buyer, such as obligating the real estate promoter before handing over 

the building to the latter, to request the architects and contractors assigned to complete the installations,  

Insurance certificate bearing the ten-year civil liability, stipulated in Article 554 of the Civil Code, and in 

accordance with the law relating to insurances ». 
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3- The responsibility of the real estate promoter under Law 04/11 : 

Referring to the provisions of Law No. 11/04 of February 17, 2011, which defines the rules regulating the 

activity of real estate promotion, it becomes clear to us that the legislator stipulated the responsibility of the real 

estate promoter in several separate legal texts. 

It stipulates in Article 26, the third paragraph of it, as follows: “However, possession and a certificate of 

conformity do not exempt from the decimal responsibility that the real estate promoter may be exposed to, nor 

from guaranteeing the complete termination of the completion works that the real estate promoter is committed 

to for one year.” 

It stipulated in Article 30 of Executive Decree No. 85/12 of February 20, 2012, which includes the model 

book of conditions that defines the professional obligations and responsibilities of the real estate promoter as 

follows: “The real estate promoter must subscribe to all the required insurances or legal guarantees. 

The real estate promoter shall, within ten years, bear his joint responsibility with the study offices, 

contractors, partners, sub-contractors, and any other intervention in the event of the building’s collapse in whole 

or in part due to construction defects, including the poor quality of the land ». 

By reading the texts of these two articles, it becomes clear to us that the Algerian legislator subjugated the 

real estate promoter and all those involved in 

The construction process of engineers, contractors and sub-contractors for the ten-year liability, in the 

event of the buildings falling completely or partially due to construction defects, including poor ground, within 

a period of ten years. 

It is noted that the Algerian legislator has expanded the circle of persons responsible for the ten-year 

guarantee stipulated in Article 554 of the Civil Code, and made it include, in addition to architects and building 

contractors, real estate promoters, study offices, partners, sub-contractors and any intervenor linked by a contract 

to the real estate promoter1315, and in return narrow the scope of the works that  It is covered by the decimal 

responsibility of the real estate promoter, as it is limited to buildings without other fixed installations. 

It is also noted that the legislator considered the responsibility of the real estate promoter to be decimal 

and joint with the rest of the lessors 

The work, and determined by the force of law, it is sufficient for the acquirer or the beneficiary of the 

guarantee to prove only the complete or partial collapse of the building or the existence of a defect in it, and the 

existence of a contracting contract to prove the responsibility of the real estate promoter jointly with the rest of 

the lessors of the work. 

It is worth noting that the legislator stipulated that the real estate promoter shall be responsible for ten 

years within ten years if the building was damaged, but he did not indicate the date of the start of this period, 

which leads us to ask about the starting point of calculating ten years?  Is it from the time of the final receipt of 

the works in accordance with Article 554 of the Civil Code, or is it from the date of delivery of the certificate of 

conformity or the certificate of possession? 

                                                           

1315 Perhaps the reason that prompted the legislator to expand the personal scope of decimal responsibility, is 

to provide adequate protection for the buyers of the building, at a time when buildings are witnessing many 

collapses and defects. 
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In answering this question, we see the application of the general rules of decimal liability in general, that 

is, the period of the special guarantee starts from the date of handing over the building to the buyer. 

The successive owners of the building benefit from the implementation of the ten-year liability provisions 

of the real estate promoter, in accordance with the requirements of Article 49, third paragraph of Law No. 11/04 

mentioned above. 

This is null and void every condition in the contracting contract aimed at exempting from liability or 

guarantees stipulated in the provisions of this law, or limiting them, whether by excluding or limiting the 

solidarity of the subcontractors with the real estate promoter1316. 

In sales operations based on designs, the real estate promoter must cover his obligations with a compulsory 

insurance that he writes to the guarantee fund1317, and the insurance covers professional civil liability and the 

ten-year liability of the real estate promoter for liability resulting from accidents that occur at the work site during 

the construction period, and the insurance cover extends to include the liability of the insured  to him that may 

arise from the collapse or damage of building structures or non-structural works after their delivery, If it turns 

out that a defect in the design or poor implementation is the cause of the demolition1318. 

Conclusion : 

At the conclusion of this study, in which we reviewed the provisions of the decimal responsibility of the 

real estate promoter in the legislation Algerian, we came to several results, which we summarize as follows: 

 -The Algerian legislator was not satisfied with signing the joint responsibility on the architect and the 

building contractor, he expanded the circle of persons responsible for the guarantee to include the real estate 

promoter who interferes in the real estate project. 

 - Expanding the circle of persons responsible for the guarantee came with the aim of providing greater 

protection to the owner of the project, the beneficiary of it and his successors, at a time when there were many 

incidents of building collapse and damage. 

- Decimal liability is an exception to the general rules regulating civil liability, its provisions from the 

public order, It is not permissible to exempt, reduce or limit the ten-year liability of the real estate promoter, and 

any agreement to the contrary is void. 

- The real estate promoter asks in solidarity with the other parties involved in the construction, taking into 

account the legal relationship that brings them together. 

-The real estate promoter guarantees the coverage and repair of hidden defects that may affect the 

buildings completed by him, which are the subject of the contract, for a period of ten years from the delivery of 

the building to the acquirer, in accordance with Law No. 11/04 of February 17, 2011, specifying the rules 

regulating promotion activity real estate. 

                                                           

1316 Review the text of Article 45 of Law No. 11/04 mentioned above. 

1317 Massouda Marouche, Contracting in the Algerian Civil Law, Master's Note in Contracts and Liability, 

Faculty of Law, University of Algiers, 2002-2003, p. 105. 

1318 Mseker Siham, selling real estate based on designs in real estate promotion, analytical study, master’s 

thesis, Faculty of Law, University of Saad Dahlab - Blida, 2006, p. 68 
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-The decimal responsibility of the real estate promoter is an assumed responsibility by the force of law, 

and there is no need to prove error in it. The presence of damage presupposes an error on the part of the official, 

whose commitment is considered an obligation to achieve a result. 

- The real estate promoter must subscribe to insurance with a legally approved insurance company in order 

to cover his ten-year liability and damages resulting from construction works. 

- The real estate promoter must belong to the Mutual Guarantee and Warranty Fund for the real estate 

promotion to secure his ten-year liability. 

 Based on the foregoing, we suggest the following: 

- Activating tribal control through periodic field monitoring of real estate developers, as the promoter's 

feeling of the presence of such control would enhance his determination to implement his obligations in the best 

manner, and the disastrous consequences that might result from the demolition of the building were avoided. 

- Activating the role of the Supreme Council of Real Estate Monitors and granting it serious and real 

control powers that it exercises independently, instead of being satisfied with an advisory nature. 
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 مائدة مستديرة بعنوان: الحق يف املحاكمة املنصفة بني الترشيعات الوطنية والدولية :تقرير حول

  من إعداد 

 حسناء الجعدومي :ثةالطالبة الباح

 

، على الساعة الثالثة ونصف زواال بقاعة ماستر حقوق اإلنسان وعبر البث املباشر على منصة فيسبوك 9199مارس   09بتاريخ 

، نظم طلبة ماستر حقوق اإلنسان الفوج التاسع بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية Google meet وكذلك منصة

ستديرة بموضوع الحق في املحاكمة املنصفة بين التشريعات الوطنية والدولية، شهد هذا الحدث العلمي حضور بطنجة مائدة م

ثلة من الطلبة الباحثين وكذا املهتمين بالشأن العام والشأن القانوني سواء بعين املكان "قاعة حقوق اإلنسان بكلية العلوم 

  .من خالل كل من املنصتين على امتداد ثالث ساعات وثالثون دقيقة القانونية واالقتصادية واالجتماعية بطنجة"، أو 

نسق أشغال هذا اللقاء علمي أكاديمي كل من الطلبة الباحثين أميمة الحراق، محمد نشيط، لعبيدي الفضيل، غزالن مساوي، 

  .حاتم معاد

الل الواقع العملي، وذلك بالحضور املتميز بحيث حاول هذا اللقاء العلمي تأطير املوضوع من جميع زوياه العليمة وحتى من خ

  :ملجموعة من الدكاترة بالتعليم العالي بكلية العلوم القانونية بطنجة، فكان برنامج اللقاء العلمي كاآلتي

الدكتور عبد القادر مساعد: أستاذ العليم العالي بكلية الحقوق طنجة، رئيس املركز العلمي الدولي للحوار واملناقشة حول 

بعاد الجديدة لحقوق اإلنسان، منسق ماستر حقوق اإلنسان، مداخلة بعنوان: "االبعاد الجديدة لحقوق اإلنسان: دراسة األ

  ."في املحاكمة املنصفة

  ."الدكتور أمين أعزان: أستاذ التعليم العالي بكلية طنجة، مداخلة بعنوان: "قرينة البراة والحق في املحاكمة املنصفة

الجباري الكرفطي: محامي بهيئة طنجة، عضو في اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان جهة طنجة تطوان الدكتور إسماعيل 

 :الحسيمة، أستاذ زائر بكلية الحقوق طنجة، مداخلة بعنوان

  ."املحاكمة العادلة: املمارسة االتفاقية والضمانات الدستورية"

نجة، مداخلة بعنوان: "املحاكمة املنصفة والحقوق األساسية الدكتور محمد رضا هللا بلكبير: أستاذ زائر بكلية الحقوق ط

 ."أية عالقة؟

الدكتور عبد هللا أشخلف: أستاذ زائر بكلية الحقوق طنجة، باحث في القانون الدولي اإلنساني، مداخلة بعنوان: "معايير 

   ."املحاكمة املنصفة

ان واالمتنان لألساتذة األفاضل لتلبية دعوة الحضور، تحت عنو  افتتحت أشغال املائدة املستديرة بكلمة ترحيبية تتكلل بالشكر 

"الحق في املحاكمة املنصفة بين التشريعات الوطنية والدولية"، بعد أن باشر مسير اللقاء العلمي الدكتور أمين أعزان تقديمه 

تجدد لمي ملثل هذه املواضيع التي تللدكاترة املتدخلين كل بصفته األكاديمية واملهنية، وشكره للحضور على هذا االهتمام الع
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باستمرار وتعرف تطورا مواكبا لتطورات املجتمعات الذي يراهن  على رقمنة املنظومة الحمائية لقطاع العدل ومدى تأثيره على 

 .الحق في املحاكمة املنصفة وباقي الحقوق التي ال تتجزأ عنها سواء املنصوص عنها بالتشريع الوطني أو الدولي

لمة مسير املائدة املستديرة الدكتور أمين أعزان، للدكتور إسماعيل جباري الكرفطي وهو محامي وعضو في اللجنة الجهوية ممر الك

لحقوق اإلنسان جهة طنجة الحسيمة، تمثل إسهامه العلمي في حدود تأطيره ملداخلة بعنوان "املحاكمة العادلة: املمارسة 

يمكننا تأطير مداخلة الدكتور كما جاء بها في نقط أساسية تتمثل أوال في تطرقه إلى االتفاقية والضمانات الدستورية"، بحيث 

الحديث عن املحاكمة بغض النظر عن كونها منصفة أو غير منصفة، وبغض النظر عن كونها عادلة أو غير عادلة، على اعتبار أن 

ى الثاني عبارة عن نظام من املبادئ االتفاقية سواء املحاكمة كنظام لها مستويين، املستوى األول إجرائي واملوضوعي واملستو 

  .ذات الطبيعة الدستورية أو ذات الطبيعة املعيارية

وعليه تناول املحاكمة على اعتبارين، مقتضيات واحكام ذات الطبيعة اإلجرائية املسطرية ومقتضيات وأحكام ذات الطبيعة  

و قانون األبرياء وللحديث عن البعد املوضوعي يلزمنا الحديث عن مجموعة املوضوعية، فبالحديث عن قانون املسطرة الجنائية فه

من املبادئ الكبرى مضمنة باالتفاقيات الدولية، بحيث تحدث عن جزء من املمارسة االتفاقية املغربية واملنضمة كذلك داخل 

 .املبادئ الدستورية وعليه تحدث عن الضمانات الدستورية وبعض املعايير واملبادئ

ال سجل الدكتور بعض املالحظات على أن موضوع املحاكمة موضوع صعب على البحث األكاديمي بحيث الحظ غياب دراسات أو 

تتعلق بنظام املحاكمة بالضبط، وأقر وجود دراسات تتعلق بالضمانات واملعايير واملبادئ بشكل نظري، بل التطور يجب أن يلحق 

  . من خالل مالحظات املحاميبخطاب املحامي، فال يمكن فهم املحاكمة إال 

متسائال مدى انفتاح الجامعة على املهنيين كالقضاة واملوثقين ورجال األمن وغيرهم من رجال إنفاذ القانون، ألن النقط التطبيقية 

دي أي يهي أساسية للباحثين ألن الدراسة النظرية دائما ما تحتاج إلى الشق التطبيقي، املحاكمة ال تقتصر على املفهوم التقل

داخل القاعة والجلسات فهي املرحلة الوسطى لنظام اإلجراءات أي قبل اإليقاف واالعتقال والبحث التمهيدي ثم تأتي املحاكمة 

ومرحلة تنفيذ العقوبة، املحاكمة بغض النظر عن هل منصفة أم عادلة هي خطاب وبالتالي نتحدث عن لغة داخل الجلسات 

لي له مرجعيات عميقة ترتبط بالبعد االتفاقي والضمانات الدستورية وبعمل محكمة واملحكمة، فهي خطاب حجاجي استدال

النقض وبعمل الفقه الجامعي، بحكم ارتباطاته العميقة هذه فهو خطاب ولغة والحديث عن هذه األخيرة يحتاج ألدلة ودفوعات 

ع أي نظام الدليل ونظام القناعة، واعتبر أن سواء األولية أو العريضة، الحجاج، الضمانات، نتحدث بشكل أساس ي عن االقتنا

  املحاكمة لها بعد إنساني وأشار إلى ضرورة االنتباه إلى إشكالية املحاكمة عن بعد هل حققت اإلنصاف أم ال؟

شكل تبما أن املحاكمة هي خطاب فهذا األخير يحتاج إلى مبادئ، أوال العلنية، ثانيا التواجدية، ثالثا الحضورية، فهذه املبادئ 

  .جزء كبير داخل املنظومة االتفاقية والدستورية

ثم بعد ذلك دعم طرحة باالنفتاح على شق مهم وهو جزئية القاض ي واملؤرت من خالل االستناد على مقال لبول ريكور، يتمحور 

تبط ع، فاملحاكمة تر املقال عن القاض ي واملؤرت بحيث إذا كان املؤرت يبحث عن النقط التاريخية، فالقاض ي يبحث داخل الوقائ

أساسا باملاض ي أي وقائع مضت، أصبحت من املاض ي بالتالي هي حكاية وقصة أو أطروحة تصاغ بلغة داخل محضر وهذا املحضر 

له نظام من اإلجراءات واملساطر، يقدمها ضابط الشرطة القضائية إلى النيابة العامة في إطار سلطة املالئمة أو لقاض ي التحقيق 

 .الة ثم تعرض على املحاكمة بشكل علني مفتوح لتتحول إلى خطاب داخل الجلسةبناء على الح
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 :مستويات 2داحل الجلسة ينتج الخطاب من قبل النيابة العامة والدفاع والقضاء، وتبدأ مرحلة الحجاج والتي تتضمن 

 اغتها، وبالتالي بعد إعادة بناء الوقائعأوال مرحلة إعادة بناء القصة أي الوقائع فهي رواية من ضباط الشرطة القضائية تعاد صي 

  .سنكون أمام أطروحة جديدة تسمى بحقوق الدفاع ثم نصل في األخير لألطروحة القضائية

ثم طرح تساؤال جوهريا من يتحكم في القرار القضائي؟ الذي تفرعت عنه أسئلة فرعية هل تتحكم بالقرار القضائي أطروحة 

ألمنية؟ أم أن القرار القضائي تتحكم فيه السلطة القضائية؟ بحيث هناك تحوالت على مستوى الشرطة القضائية؟ أم األطروحة ا

الدستور والتوصيات املضمنة في آلية االستعراض الدوري الشامل فهو يعتبر تقييم دولي للممارسة القضائية أو على مستوى 

  .السلطة القضائية والقوانين التنظيمية

تم عرضها على املحكمة بشكل علني مفتوح يحضر فيه القضاة ومساعدين القضاء والنيابة العامة تحول من حكاية إلى وقائع ي

والدفاع، لتبدأ مرحلة إنتاج أطروحة جديدة داخل الجلسات، فهي صورة للمحاكمة وهي بذلك ضمانات ودفوعات ولغة وممارسة 

ء الوقائع، ألن هناك قاعدة أساسية في نظام املحاكمة هي االتفاقية، وملتمسات، واستعطافات، بل األكثر من ذلك هي إعادة بنا

مطابقة مقتضيات املتابعة مع الوقائع، ألن هذه األخير هي من تحدد املتابعة التي بدورها تحدد القرار القضائي، إذ يظهر جليا 

لوب إعادة بناء الوقائع داخل هذا دور الوقائع التي تحال على املحاكمة من خالل متابعات النيابة العامة أو قضاة التحقيق املط

الفضاء املغلق، مما يسمى في بعض األحيان بتعديل مقتضيات املتابعة عندما يتعلق األمر بالجرائم الخطيرة فيتم إعادة تكييف 

  .مقتضيات املتابعة التي ترتبط بإعادة بناء الوقائع

رات املحاكمة املنصفة أو العادلة هو إعادة بناء الوقائع، إعادة بناء الوقائع هو جوهر نظام املحاكمة، بحيث أن تقييم مؤش

والوقائع تصاغ داخل مجال مغلق )الشرطة القضائية(، فهذا االنتقال من مجال مغلق إلى مجال مفتوح )املحاكمة( يطرح إشكال 

  إلى أي حد سيتم إعادة بناء الوقائع؟

دلة من عدمه، فهل األطروحة القضائية وظيفتها املصادقة على االطروحة القدرة على إعادة بناء الوقائع هي مؤشرات املحاكمة العا

األمنية؟ مما يجعلنا نتساءل هل الحكاية املضمنة باملحضر هي حقيقة مطلقة أم بها نقاش؟ مؤكدا على أن عمل الشرطة القضائية 

ت إلى مكان تنفتح فيه الضمانات، أكد من باب الضمانات ومؤشر على املحاكمة العادلة، فهو تحول من مكان تقل فيه الضمانا

 .على أن حدود إعادة بناء الوقائع هو الذي يؤكد لنا ويعطينا زيادة في منسوب العدالة واإلنصاف

بعد أن تتم إعادة بناء الوقائع نمر إلى املرحلة الثانية، تتمثل في مطابقة مقتضيات املتابعة والوقائع التي يتحدد مجال ارتباطها  

نون الجنائي أو بالقانون الجنائي الدولي ويتحدد نطاق الجريمة ونوع الجريمة، هذه املرحلة تعتمد على القدرة ليس قدرة إما بالقا

  .الشخص بل قدرة مؤسسة السلطة القضائية ولوا بتعديل جزئي سنكون أمام زيادة في منسوب العدالة

جات بناء الوقائع، أي إعادة بناء مقتضيات املتابعة ومطابقتها ليمر بعد ذلك ألهم مرحلة وهي مرحلة القرار القضائي، أي مخر 

للوقائع للوصول إلى القرار القضائي أو الحكم القضائي، متسائال كيف يتم صياغة بنية القرار القضائي أو بنية الحكم القضائي؟ 

 هل ستعتمد بنية القرار القضائي على البعد االتفاقي؟

على مختلف القوانين واملقتضيات الدولية والوطنية، األمر الذي يطرح سؤال هل القاعدة بناءات الحكم ال بد أن تعتمد   

االتفاقية هي قاعدة أصلية أم تكميلية؟  قياسا على بعض املؤسسات الدستورية كاملجلس الدستوري واملحكمة الدستورية التي 

  .ي البعد الوطني بعدهاعتبرت في إحدى قراراتها ال بد من االخذ بالبعد الدولي أوال ثم يأت

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


             

439 

  ISSN:2509-0291  2022 يونيو/يوليوز  40 اإلصدار
 

 املغرب – تسطا –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

وفي األخير ختم مداخلته على أن مؤشرات القرار القضائي املنصف ترتبط بمدى اتساقه مع األعمال الفضلى للممارسة االتفاقية 

الدولية واألعمال الفضلى لتوصيات آليات التقييم الدولي، وبمدى سيره على نهج القرار القضائي الدولي الذي يعتمد على البعد 

فاقي كقاعدة أصلية والبعد املعياري أو البعد الدستوري الوطني كقاعدة تكميلية، فهذه املؤشرات تتمثل في مدى تقيم نظام االت

   .املحاكمة والقدرة على إعادة الوقائع والقدرة على إعادة بناء مقتضيات املتابعة لبناء قرار قضائي منصف

 

أعزان الكلمة للمداخلة الثانية مع الدكتور محمد رضا هللا بلكبير، وهو أستاذ  مباشرة مرر مسير الجلسة العلمية الدكتور أمين

زائر بكلية الحقوق طنجة، بعد أن وجه الشكر لألساتذة وكذلك الحضور ناقش الدكتور مداخلة بعنوان "املحاكمة املنصفة 

إطار التشريعات الدولية والوطنية، بحيث  والحقوق األساسية أية عالقة؟"، انطلق من منطلق أساس ي يتمثل في مكانة الفرد في

أن الحرية في جوهرها هي حق متأصل في اإلنسان، الحقوق هي ممارسات لحريات شخصية الش يء الذي قد يلحق هذه الحقوق 

  .أثناء ممارستها اعتداء أو انتهاكات مما يظهر معه دور القضاء في حماية هذه الحقوق والحريات األساسية للحفاظ عليها

ن هذا املنطلق أكد األستاذ من هنا يمكننا الحديث عن اإلنصاف داخل املحكمة، موضحا أن ارتباط العدل باملحاكمة يوحي م

إلى املحاكمة القانونية العادلة املرتبطة أساسا بالقانون وبحرفية النص وال تتصل باملفهوم املؤسساتي املرتبط بتشكيل اإلنصاف، 

  .ورية ترتبط أساسا بالحقوق والحريات األساسية تشكيال لإلنصاف الفعليفالسلطة القضائية كمؤسسة دست

مشيرا أن اإلنصاف أشارت له الشريعة اإلسالمية والقرآن الكريم وكان سباقا على املواثيق الدولية، مستدال من خالل آيات قرآنية 

لبحث وإثبات األدلة للقول باإلدانة من عدمها، على مبادئ كان القرآن سباقا لها كمبدأ الشرعية الجنائية، ومبدأ التحري وا

مشيرا إلى أن املحكمة املنصفة هي عمق اإلجراءات املسطرية أثناء سريان الدعوى ومرتبطة بالعمل القضائي، بحيث أن الحديث 

  .الجنائيعن إنصاف املحاكمة يتجسد عبر مختلف املجاالت سواء مدنيا أو تجاريا أو إداريا فال يقتصر فقط على املجال 

مؤكدا على أن املحاكمة املنصفة هي تلك التي تقر بالحقوق والحريات األساسية وتتأسس على ضمانات وتجسد القيمة الدستورية 

لهذا الحق، فاإلنصاف هو أعلى مراتب العدالة ألنه عدل خاص وليس هو العدل الذي هو القانون الش يء الذي يجعل على 

  .الباحث التمييز بين املصطلحات

املحاكمة املنصفة في جوهرها هي تجسيد لتمكين الفرد من حق من حقوقه األساسية تعرضت لإلعداء أو االنتقاص منها، لهذا 

فالضمانات تمثل حماية فعلية للحقوق، ألن املحاكمة ترتبط بالحقوق الشخصية والدفاع عن الشخص اآلدمي وكفالة حقوق 

      .املتهم

من الدستور املرتبط بقرينة البراءة، القانون الجنائي تضمن كذلك ضمانات املحاكمة وخصوصا  92مستدال على قوله بالفصل 

  .قرينة البراءة ملا لها من أهمية أثناء جميع مراحل املحاكمة

 التي 01تجسدت أسس املحاكمة املنصفة على املستوى الدولي عبر املواثيق الدولية خصوصا اإلعالن العالمي من خالل املادة 

تتضمن مبدأ االستقاللية تجسيدا للمحاكمة املنصفة، فهذه األخيرة ترتبط بإجراءات منصفة وإرادة قضائية تهدف إلى تفعيل 

الحماية الفعلية تجسيدا لوظيفتها الدستورية والدولية والقانونية وترتبط أيضا بتنظيم وتشكيل املحكمة، وأيضا من حيث 

  .طبيق وتوظيف القواعد، تسعى املحاكمة املنصف إلى السمو بالفرد وبحقوقهالقواعد اإلجرائية املتبعة، كيفية ت
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تقتض ي تفعيل مبادئ املحاكمة املنصفة "مبادئ بنغلور" أو تلك املبادئ الواردة بمختلف القوانين الخاصة بالقضاة والقانون 

دور استقاللية القضاء وإعالنه عن ذلك ملا ، أيضا مدونة األخالقيات القضائية، تأسيسا للمحاكمة املنصفة، مبرزا 90.03رقم 

  .له من أهمية، وأيضا قدرته على مالمسة وقائع القضية

مبرزا أهمية البنيان املرحلي للدعوى القضائية وأن جميع الهياكل القضائية تساعد في بلوغ اإلنصاف من خالل املحاكمة، انطالقا 

شتبه به تحت الحراسة النظرية يجب تفعيل ضمانات املحاكمة املنصفة، من محضر الضابطة القضائية، بحيث أنه أثناء وضع امل

بداية البد من إشعاره بأسباب التوقف، التهمة املنسوبة إليه، الحق في االلتزام بالصمت، الحق في الدفاع، تفعيل هذه الضمانات 

  .وغيرها الش يء الذي يحملنا على عدم مصادرة الحقوق األساسية

من قانون املسطرة الجنائية تتضمن ما  22القضائية هي بداية املحاكمة املنصفة من عدمها، ففي املادة  مؤكدا أن الضابطة

يطلق عليه بالقوة الثبوتية بخصوص محاضر الضابطة القضائية، فهو إشكال يجب إعادة النظر فيه فال يعقل أن يتم التمييز 

ريح وبين القضايا الجنيحة التي تعطى لها قوة الثبوتية، وهو مساس بين الجرائم بين الجنايات التي يأخذ عليها املحضر كتص

بإنصاف املحاكمة والحريات األساسية وبكرامة الفرد التي ال يمكن املساس بها لعلو منزلتها وفي نفس الوقت يجب أيضا أن نفعل 

لية ة القضائية هي األساس واالنطالقة األو مسألة استعمال الكاميرات في محضر الشرطة أثناء االستماع إلى املتهم، مرحلة الضابط

  . التي عليها يصح الصحيح أو ال يصح

ثم أكد على أن بمرحلة تقديم املشتبه فيه البد من تفعيل أسس وضمانات املحاكمة كالحق في الدفاع كحق جوهري وأساس ي، 

م ا ضرورة التخلي عن االعتقال االحتياطي بحكأيضا استدعاء الشهود وتمكين الفرد من حقه باإلدالء بوثائق تفيد القضية، مؤكد

  .أنه فقط تدبير استثنائي

بعد ذلك مر إلى مرحلة التحقيق، مؤكدا أن هذه املرحلة ال تقل أهمية عن باقي املراحل بحيث البد من تفعيل ضمانات املحاكمة 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق  01واملادة  01ة املنصفة وذلك باالستناد إلى املواثيق الدولية كاإلعالن العالمي من خالل املاد

املدنية والسياسية، عن طريق التمكين من كل الضمانات املخولة باملواثيق الدولية، مؤكدا أيضا على أن نفس األمر ينطبق على 

واجبة مرحلة املحاكمة بحيث البد من تفعيل محاكمة منصفة من قبل القاض ي الجنحي من خالل مجموعة من الضمانات 

  .التفعيل خالل سريان املحاكمة لبلوغ املحاكمة املنصفة

مستخلصا باألخير أن املحاكمة املنصفة باألساس هي التي تستند على إجراءات مسطرية وإجراءات منصفة في جميع أطوار 

ام ة املحاكمة وتنفيذ األحكاملحاكمة، بدءا من الضابطة القضائية مرورا إلى النيابة العامة ثم مرحلة التحقيق وصوال إلى مرحل

القضائية، مقرا على أن املحاكمة املنصفة هي تخليد لحماية حقوق اإلنسان بمفهومها الشمولي، مما يوجب على القضاء الحرص 

  .على الحماية الفعلية وتمكين الفرد وإنتاج أحكام قضائية تستجيب للمعايير الدولية والوطنية في آن واحد

كمة املنصفة يساهم في تفعيل نزاهة واستقاللية السلطة القضائية وتجردها، وفي نفس الوقت يساهم في بحيث أن تفعيل املحا

  .بناء مجتمع الحقوق والحريات أي مجتمع ديموقراطي حداثي تتجلى به ثقافة اإلنصاف

حقوق خلف، أستاذ زائر بكلية البعد ذلك تم تمرير الكلمة من قبل مسير الجلسة العلمية للمداخلة الثالثة للدكتور عبد هللا أش

طنجة، باحث في القانون الدولي اإلنساني، جاءت مداخلته بعنوان "معايير املحاكمة املنصفة"، تطرق الدكتور كما هو مبين من 

خالل عنوان مداخلته للمعايير التي من خاللها يتم اإلقرار على أن املحاكمة منصفة من عدمه، بحيث صنفها إلى مستويين 
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ا أن املستوى األول هو املستوى القانوني الوطني والدولي أي املرجعية القانونية الدولية والوطنية، فهذه األخيرة تتمثل في موضح

الدستور أو القوانين التنظيمية أو قرارات وغير ذلك، أما املرجعية الدولية إما أن تكون مواثيق دولية أو إقليمية، في شخص 

  .الدولية واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان إعالنات الدولية أو الصكوك

مبرزا أن املصادقة الدولية من قبل الدول هناك من الدول من تصادق وهناك من ال تصادق، بحيث أن املصادقة على االتفاقيات 

ل عام وعلى اقية بشكهي املصادقة على نص االتفاقية وعلى اإلجراءات التي تتضمنها هذه االتفاقيات، كما أن املصادقة على االتف

اإلجراء يختلف، ألن هذه األخيرة في حد ذاتها تعتبر اتفاقية داخل االتفاقية األصل، مضيفا على أنه عندما تنص هذه املرجعية 

 .القانونية على حقوق معينة نكون أمام حقوق وحريات رسمية

قع العملي، ففي ظل املمارسة تتدخل عناصر أخرى هي أما فيما يخص املستوى الثاني يرتبط بالفعل وباملمارسة العملية وبالوا 

التي تظهر الجانب العملي في املحاكمة املنصفة، فهذه األخير أكد على ارتباطها بالفكر والسلوك والفلسفة وتصورات أصحاب 

  .القرار والقائمين على تنفيذ القانون 

ت هي القواعد القانونية أو القواعد اإلجرائية وإنما هي فعلى املستوى العملي نتحدث عن السياسات الجنائية بحيث أنها ليس

فلسفات وتصورات تقوم بتنزيل القواعد القانونية إلى ممارسة في الواقع وهنا اإلشكال، فعندما نقول على أن هناك توافق بين 

ع روح تي تكون منسجمة مالقواعد القانونية التي تنص عليها املرجعيات القانونية وبين تصورات وفلسفات أصحاب القانون ال

  .هذه القوانين وبالتالي نكون أمام محاكمة منصفة

وعندما ال يحدث انسجام فرغم أن املرجعية القانونية تتضمن كل القواعد القانونية التي تنص على ضمانات املحاكمة العادلة 

  .مام محاكمة عادلةوعلى ضمانات حقوق اإلنسان األساسية، فإننا ال نكون أمام محاكمة منصفة، ولكن أ

بحيث وضح الفرق بينهما على أن املحاكمة العادلة تعني التنزيل امليكانيكي للقواعد القانونية التي تتضمنها التشريعات الوطنية 

أو الدولية، دون تنزيل فعلي على أرض الواقع، مؤكدا على أن دور النيابة العامة مهم والتنزيل امليكانيكي للقانون يفرغه من 

ضمانات واجبة التطبيق، وبالتالي ال تقدم الحماية الفعلية للمجتمع من خالل حرمان املرتكب لجرم معين من ضماناته القانونية ال

والقضائية الدولية والوطنية، بحيث أن الضمانات ثابتة لكل إنسان وهي تعتبر حق من حقوق اإلنسان فهذه األخيرة غير قابلة 

  .التصرفللتجزئة قطعا وعدم التقييد و 

مبرزا أن الضمانات ال تخدع ملنطق طبيعة الجريمة، بذلك يحرم األفراد من ضمانات املحاكمة املنصفة، ونكون أمام محاكمة 

  .القانون العادلة

مشيرا إلى مبدأ قرينة البراءة ملا له من أهمية باملحاكمة املنصفة، تم التنصيص عليه باملواثيق الدولية وكذلك من خالل دستور 

الذي نص على سمو االتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية، أيضا منصوص عليه من خالل ديباجة قانون املسطرة  9100

الجنائية، بذلك التنصيص القانوني يعطي الحق في البراءة الصفة الرسمية، ولكن األمر يحتاج إلى إرادة حقيقية وتغيير في البنية 

  .إنفاذ القانون  الثقافية للمجتمع وللقائمين على

  .الجانب الفعلي يقول على أن اإلثبات يقع على الجهة التي تشك في البراءة وليس العكس، ووجود دالئل قطعية
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تعتبر دستور املحاكمة املنصفة، وبالرجوع للمسطرة الجنائية فيما يخص عبئ اإلثبات تشير على أن  01مؤكدا على أن املادة 

ة القضائية تدبيرين استثنائيين، فاالعتقال موجود وأصل، لكن نتحدث عن التخفيف منه وجعله في االعتقال االحتياطي واملراقب

األصل استثناء وليس أصل، بحيث تساءل األستاذ عن الحالة التي تكون هناك جريمة ويوجد شك باملتهم وعدم وجود أدلة 

الهيئات الدولية، هل يجب معاقبة الشخص مع احتمال قاطعة على أنه هو الفاعل بالجريمة، ففي هذه الحالة يطرح سؤال على 

أنه بريء أو تبرئته مع احتمال أنه مذنب؟ الهيئات الدولية أجابت عليه أنه على املستوى الوطني يعاقب، أما على املستوى الدولي 

ل أن ن يعاقب، لكن األصيسمح له بعدم املعاقبة بموجب الضمانات، بحيث أن الثقافة األمنية عندما تسيطر فإن املتهم يجب أ

 .تكون هناك أدلة قاطعة تستدعي املعاقبة

مضيفا على عدم إصدار أحكام مسبقة، الرتباطها بطبيعة تفكير القائمين على القانون، وعدم إصدار تصريحات عامة التي يحكمها 

تهم الجنائية منع تصوير شخص مالضمير اإلنساني املقتنع بالكرامة اإلنسانية، وتجنب وضع األصفاد، وعلى مستوى املسطرة 

يحمل أصفاد أي أن املنع يقع على التصوير وليس األصفاد هنا األستاذ قارن بين الضمانات املخولة عبر املرجعية الدولية وبين 

  .تضييقها عبر املرجعية الوطنية، بحيث أن ضمانات العهد الدولي ال تقابلها أي قاعدة على املستوى الوطني

معايير املحاكمة املنصفة أولها استقالل املحاكم املنشأة بموجب القانون وترتبط بمؤهالت القضاة عند تعيينهم، مؤكدا على أن 

 01بحيث أن استقالل املحاكم مرتبط بشروط خاصة وحيادية، مضيفا أن معيار اإلنصاف في املحاكمة املنصفة متضمن باملادة 

شرطا تمثل ضمانات املحاكمة املنصفة، من  01اسية، الذي يحتوي على من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسي

 .الضروري توفير التسهيالت املالئمة من قبل كافة أسرة العدالة

مؤكدا على ضرورة حضور الدفاع أثناء كافة املراحل دون أي استثناء، وعدم حضوره يفيد على أن ما يدعه املتهم صحيح، 

كاميرا، وإجراء الخبرة الطبية، مما يفيد أن الدولة تبعد على نفسها التهم، حتى ال تقع في ممارسات وحضور الدفاع مهم إلى جانب ال

 .حاطة وتصبح ممارسة لنهج التعذيب، وإذا تبث أن املتهم يتعرض للتعذيب فإن عبء اإلثبات يقع على عاتق الدولة

لة يتم رفع شكوى فردية إلى الهيئات الدولية من قبل من مشيرا على أن التعذيب عندما يقع في نطاق دولة معينة في هذه الحا

يتعرض للتعذيب او شخص يقربه ينوب عنه، الدولة صحيح أنها تستجيب وتجري خبرة طبية لكن الخبرة في بعض الحاالت ال 

ط انتهاك قتكون في املستوى الذي تنص عليه ضمانات املحاكمة املنصفة، في هذه الحالة قد يتطور االنتهاك ليصبح ليس ف

جسيم تقوم به بعض األفراد ولكن انتهاك جسيم وممنهج يحسب على الدولة انها طرف فيه ألنها تدافع عن هذه االنتهاكات، التي 

  .تثبتها الهيئات الدولية من قبل خبراء الدوليين

 دوليين فإن من شأن ذلك الرفع منبمجرد وجود اختالف بين الخبرة التي تقدمها الدولة وبين الخبرة املنجزة من قبل الخبراء ال

  .درجة االنتهاك ليصبح انتهاكا ممنهجا

الدول التي تتهم بانتهاك حقوق اإلنسان ليس معيارا على االنتهاك الدائم لحقوق اإلنسان، والعكس صحيح مع الدول التي تحترم 

  .حقوق اإلنسان على أنها قد ال تحترم حقوق اإلنسان

مهمة كذلك في إطار معايير املحاكمة املنصفة، وهي الحق في اللجوء ملحاكم أعلى درجة لالستفادة من  ثم ختم قوله بإبراز مسألة

 .درجات التقاض ي ونفس األمر على املستوى الدولي بعد استنفاد سبل الطعن الداخلية يمكن اللجوء للهيئات الدولية
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ينص على حق األفراد بالطعن في قرارات رئيس الحكومة، الش يء املحدث للمحاكم اإلدارية الذي  10.21أعطى مثاال بالقانون رقم 

الذي يعتبر من سبل الطعن الداخلية، لكن الذي يحدث عند الطعن في قرار رئيس الحكومة أمام الغرفة االستئنافية بمحكمة 

ه، د تم تسليمالنقض خصوصا في موضوع التسليم، فقبل أن تصدر هذه األخيرة قراراها في موضوع الطعن يكون الشخص ق

مما يؤكد على خرق القانون الوطني فاإلشكال يكمن في عدم التزام الدولة بما تنص عليه قوانينها الداخلية وتعتد في املقابل 

بالقانون الوطني ألجل الطعن في قبول بالغات أو التماس فردي بالرفض هنا طرح األستاذ سؤاله ملاذا؟ وبالتالي النتيجة هي أن 

لية ال تعتد بالقانون الوطني وتذكر الدولة على عدم احترامها للقانون الوطني في الكثير من الحاالت مما يجعل القانون الهيئات الدو 

  .يفقد مصداقيته ومفعوليته

ففقدان القانون ملصداقيته ناتج عن تصرفات القائمين على إنفاذ القانون، ليكتسب القانون مفعوليته البد أن يحترم ويفعل، 

   .لحقوق الرسمية ترتبط باملرجعيات القانونية في حين أن الحقوق الفعلية مرتبطة بتصورات القائمين على إنفاذ القانون لذلك ا

بعد أن ختم الدكتور عبد هللا أشخلف مداخلته تم تمرير الكلمة مباشرة للدكتور أمين أعزان وهو أستاذ التعليم العالي بكلية 

بعنوان "قرينة البراءة والحق في املحاكمة املنصفة"، بداية قدم شكره لألساتذة الحاضرين الحقوق طنجة، بحيث جاءت مداخلة 

وللدكتور عبد القادر مساعد لسهره على خلق تمارين علمية لدعم التكوين األكاديمي املعمق للطلبة الباحثين، مقرا على أن قرينة 

ءة تم التنصيص عليه باملادة األولى من قانون املسطرة الجنائية، البراءة تتقاطع مع كل املداخالت بحيث أن مبدأ قرينة البرا

مستدال على مكانة هذا املبدأ بالتشريع الجنائي الذي خصصت له مادة خاصة به وكونه ورد بالباب التمهيدي وأول ما افتتح به 

  .قانون املسطرة الجنائية

 بتهمة معينة، فاملتهم من تم التوجه إليه باتهام معين في حين أنمبرزا الفرق بين التسميات التي تطلق على من تم القبض عليه 

املشتبه بيه تطلق على املتهم بعد الخوض في املراحل األولى من الدعوى، في حين ان الجاني واملجرم تطلق على املتهم بعد صدور 

  .الحكم

ا ة الش يء املقض ي به بناء على محاكمة عادلة، لهذفكل متهم او مشتبه به هو بريء إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقو 

  .فالتوجه هو نحو محاكمة منصفة ولكن على املستوى التشريعي نجد املحاكمة العادلة

 92انطلق في تأطيره للمبدأ من خالل االستناد على املرجعية الوطنية من خالل املادة األولى من ق م ج، الدستور املغربي الفصل 

التي خصصت بالتحديد لقرينة البراءة والحق في املحاكمة مضمونان، وهو مؤشر على ضمانات دستورية للحق في الفقرة الرابعة 

  .املحاكمة املنصفة كتوجه بديل للمحاكمة العادلة

 بعد ذلك تطرق للمرجعية الدولية من خالل اإلشارة لبعض املواثيق تكملة للسادة األساتذة املتدخلين، كإعالن حقوق اإلنسان

من العهد  01، املادة 0213من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة  33، كذلك املادة 2من خالل املادة  0232واملواطن لسنة 

من االتفاقية األوروبية  1الدولي للحقوق املدنية والسياسية التي اعتبرت أن البراءة وافتراضها هي حق من حقوق اإلنسان، املادة 

، فهذه املواد سواء اإلقليمية أو الدولية تؤكد على مبدأ افتراض البراءة أكثر قوة من مصطلح اقتران 0273لحقوق اإلنسان لسنة 

البراءة، بحيث أشار على أن القضاء الجنائي ال نتحدث فقط على الوطني بل حتى على الدولي أي املحكمة الجنائية الدولية بحيث 

  .لمحكمةأن املبدأ تم تأكيده من خالل النظام املحدث ل
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التي تتضمن مبدأ السرية وأهميته  07مؤكدا على بعض التجليات األخرى على مستوى قانون املسطر الجنائية من خالل املادة 

البالغة الذي يضمن تكريس مبدأ البراءة، بحيث أن سريان مفعول املبدأ يستمر إلى حدود صدور حكم باث، ثم قارن املبدأ مع 

  .الذي أعطى ضمانات أقوى ألجل تكريس هذا املبدأالقانون الفرنس ي الجنائي 

من قانون املسطرة الجنائية من خالل الفقرة الثانية والثالثة، مسألة التصوير توحي إلى  212كأحد التجليات األخرى نجد املادة 

لك خالل البحث التمهيدي في حالة التلبس وكذ 11املساس بمبدأ قرينة البراءة، مضيفا مسألة الحراسة النظرية من خالل املادة 

، بحيث أن مسألة الزمن لها أهمية سواء اثناء االعتقال االحتياطي أو الحراسة النظرية، بحيث أن األصل هو 31من خالل املادة 

دبير تعدم اللجوء إلى االعتقال االحتياطي وكذلك املراقبة القضائية واللجوء إلى هذه التدابير هو استثناء، املراقبة القضائية تعد 

  .مرافق واأللى على االعتقال االحتياطي، إلى أن اللجوء للمراقبة القضائية ال يزال ضعيفا مقارنتا مع االعتقال االحتياطي

التي تضمن الحق في الحرية وعدم الحرمان منها،  113من ق م ج، هي تجلي كذلك ملبدأ قرينة البراءة، أيضا املادة  229املادة 

جهة، الحق في التزام الصمت، كلها تصب في كون الشخص بريء إلى أن تثبت إدانته بناء على أدلة ضابطة، مشيرا إلى مبدأ املوا

البراءة مبدأ أساس ي وجوهري مفترض في اإلنسان، والشك يفسر لصالح املتهم أي في اتجاه البراءة وليس لالتهام، لذلك فنجاعة 

 .املجتمع من الجريمة وحماية حرية الفرد وحقوقه املسطرة الجنائية تكمن في تحقيق التوازن بين حماية

  .ليختم على أن قرينة البراءة هي مدخل مهم جدا لتحقيق التوازن بين مصالح املجتمع وكذلك حقوق وحريات األفراد األساسية

توجيه ثين ببعد ذلك فتح مسير الجلسة باب املناقشة وتلقي أسئلة الحضور الكريم، بحيث تدخل مجموعة من الطبلة الباح 

أسئلتهم إلى األساتذة األفاضل إلغناء النقاش، بعد تلقي األسئلة فتح مسير الجلسة باب تفاعل األساتذة مع األسئلة وتوضيح 

استفسارات الطلبة، وفي األخير ختم املائدة املستديرة من خالل تقديمه الشكر الجزيل لكل األساتذة املتدخلين في أشغال هذا 

ما وجه الشكر أيضا لكل الحاضرين وكذلك املشاهدين الكرام على حسن تتبعهم ألشغال املائدة املستديرة عبر اللقاء العلمي، ك

 .google meet منصة
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 -توقف عقد الشغل مؤقتا- التعليق عىل قرار قضايئ
من إنجاز الباحثة سمرية هزاو 

  بسلك الدكتوراه تخصص القانون واالقتصاد حثة با 

 

 299القرار عدد 

 2014مارس  08الصادر بتاريخ 

 994/9/2/2014في امللف االجتماعي عدد 

 عدم جواز فصله من العمل. –وقف عقد الشغل مؤقتا  –مرض األجير 

 

من مدونة الشغل وملا كان الثابت فقها  29إن مرض األجير املثبت قانونا يوقف عقد شغله مؤقتا طبقا ملا تنص عليه املادة   

ذ أي عقوبة تأديبية في حق األجير أثناء توقف عقد عمله املبرر ،فإن فصله خالل الفترة املذكورة يكون وقضاء عدم جواز اتخا

 فصال تعسفيا.

 نقض وإحالة

 باسم جاللة امللك وطبقا للقانون 

تتاحي ن افيستفاد من مستندات امللف ، ومن القرار املطعون فيه املشار إلى مراجعه أعاله أن األجيرة )الطالبة( تقدمت بمقالي

،وأن عالقتها  9110/2/0وإضافي ، عرضت فيهما أنها التحقت للعمل لدى شركة )...()املطلوبة( كإطار مكلفة بالتخطيط منذ 

بمشغلتها كانت على أحسن ما يرام إلى أن تم تفويت أسهم الشركة إلى الرئيس املدير العام الحالي ، الذي أخذ يسلك ضدها كل 

 9102والترهيب النفس ي من أجل حملها على مغادرة العمل ،وقد انتهى األمر بطردها خالل شهر فبراير أساليب الضغط واإلهانة 

دون مبرر ودون سلوك مسطرة الفصل القانونية ،بل وأثناء فترة توقف عقد الشغل مؤقتا بسبب الوعكة الصحية النفسية التي 

حينما كسر عليها باب مكتبها وأحضر الشرطة  00/9/9102م يوم تعرضت لها إثر العنف النفس ي الذي مارسه عليها املدير العا

ألسباب واهية وهو ما تسبب لها في التوقف عن العمل ملدة عشرين يوما حسب الثابت من الشهادة الطبية الصادرة عن الطبيب 

البة الحكم لها بما ، مط 09/9/9102النفس ي ، والتي توصلت بما املشغلة بواسطة الفاكس وكذا عن طريق مفوض قضائي يوم 

هو مسطر بمقاليها. كما تقدمت املشغلة بطلب مضاد ملتمسة الحكم لها بتعويض مسبق مع األمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض 

عما لحقها من ضرر من جراء تصرفات األجيرة .وبعد تمام اإلجراءات ،أصدرت املحكمة االبتدائية حكما قض ى في الطلب األصلي 

ليها للمدعية تعويضات عن اإلخطار والفصل والعطلة وكذا األجرة مع تسليمها شهادة العمل ، وبرفض باقي الطلبات بأداء املدعى ع

وبعدم قبول الطلب املضاد، وهو الحكم الذي كان محل استئناف من الطرفين قضت محكمة االستئناف بإلغائه فيما قض ى به 

جديد برفض الطلب بخصوصها وبإلغائه كذلك فيما قض ى به من عدم من تعويضات عن اإلخطار والفصل والضرر والحكم من 
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درهم وبتأييده في  91111قبول الطلب املضاد والحكم تصديا بقبوله وبأداء األجيرة لفائدة املشغلة تعويضات عن الضرر مبلغه 

 الباقي . وهذا هو القرار املطلوب نقضه من طرف األجيرة.

 في شأن الوسيلة األولى في النقض :

من ق م م ،  217من الدستور والفصل  097تعيب الطاعنة على القرار عدم االرتكاز على أساس وانعدام التعليل وخرق الفصل 

من الدستور ينص على أنه :  "تكون األحكام معللة وتصدر في جلسة  097من مدونة الشغل ، وذلك أن الفصل  29واملادة 

من  29من ق م م ينص بدوره  على ذلك فيما املادة  217ون "، كما أن الفصل علنية،وفق الشروط املنصوص عليها في القان

تغيب األجير ملرض ، أو إصابة ، يثبتهما طبيب إثباتا  -9... -0مدونة الشغل تنص على ما يلي : "يتوقف عقد الشغل مؤقتا أثناء : 

ي والضغوط النفسية التي أصبحت تمارس عليها من طرف قانونيا ..." . وأن الثابت من وثائق امللف أنها وعلى إثر التحرش املعنو 

الرئيس املدير العام للمشغلة ،أصيبت بأزمة نفسية اضطرتها إلى متابعة العالج من طرف أخصائي في أمراض الرأس واألعصاب 

استدعائه راحة الغذاء و والعالج النفس ي ، وهي األزمة التي تفاقمت بشكل حاد إثر واقعة تكسيره باب مكتبها أثناء إغالقه وقت است

الشرطة قصد ترهيبها  ملجرد أنها قامت بتمزيق مسودات أوراق العمل املستخرجة من النظام املعلومات ،وهو ما استدعى نقلها 

الذي سلمها شهادة طبية تؤكد فيها أنها خضعت للعالج منذ  09/9/9102من طرف أفراد أسرتها إلى طبيبها املعالج يوم 

اكتئاب حاد مرتبط بنزاع وضغط في العمل ،وبأن حالتها الصحية تفاقمت حاليا وتتطلب توقفا عن العمل بسبب  07/2/9109

ملدة عشرين يوما ، وهي الشهادة التي بلغتها للمشغلة في نفس اليوم عبر الفاكس والبريد االلكتروني كما بلغتها في اليوم املوالي أي 

ن الوثائق املدلى بها ، إال أن املطلوبة في النقض وبالرغم من توصلها بصفة بواسطة مفوض قضائي حسب الثابت م 02/9/9102

أي داخل  03/9/9102أقدمت بتاريخ  2/2/9102إلى  09/9/9102قانونية بالشهادة الطبية املبررة للتوقف عن العمل ابتداء من 

الدعوى تتمسك بأن قرار الفصل كان تعسفيا  فترة العجز املرض ي على اتخاذ قرار بفصلها من العمل .وقد ظلت خالل كافة مراحل

أعاله،إال أن القرار تفادى اإلجابة عن الدفع مع أن املطلوبة في  29التخاذه خالل فترة العجز املوقف لعقد الشغل بصريح املادة 

ل أن الطرد ،والحا النقض لم تنف إطالقا توصلها بالشهادة الطبية وانتقل إلى مناقشة الخطأ املزعوم ارتكابه وخلص إلى ثبوته

الذي تعرض له ،وبغض النظر عن ثبوت الخطأ من عدمه، طرد تعسفي التخاذه خالل فترة توقف عقد الشغل التي تغل يد 

املشغل عن اتخاذ أي تدبير تأديبي في حق األجير إلى حين انتهاء فترة العجز ،فيكون القرار على نحو ما انتهى إليه منعدم التعليل 

 قتضيات املومأ إليها أعاله وهو ما يستدعي نقضه.ومشوبا بخرق امل

ما نعته الطاعنة بالوسيلة على القرار ،ذلك أن مرض األجير املثبت قانونيا يوقف عقد شغله مؤقتا طبقا  حيث تبين صحة     

ة في حق األجير أثناء من مدونة الشغل .وملا كان الثابت فقها وقضاء عدم جواز اتخاذ أي عقوبة تأديبي 29ملا تنص عليه املادة 

توقف عقد عمله املبرر فإن فصله خالل الفترة املذكورة بكون فصال تعسفيا . والثابت من وثائق امللف كما هي معروضة على 

أي خالل  93/9/9102قضاة املحكمة ،فإن دفع الطاعنة بمقتض ى مقالها االفتتاحي للدعوى بكون فصلها من العمل تم بتاريخ 

وبمحضر منجز  09/9/9102بب املرض وقد أدلت بشهادة طبية ترخص لها بالتوقف ملدة عشرين يوما ابتداء من فترة توقفها بس

من طرف مفوض قضائي يثبت تبليغ الشهادة الطبية للمطلوبة ،كما أنها في معرض جوابها عن استئناف هذه األخيرة أعادت 

ا له من تأثير حاسم في مسار الدعوى ،إال أن املحكمة بضربها صفحا التأكيد على الدفع املذكور وهو ما كان يقتض ي الرد عنه مل

عن ذلك وخوضها في البحث عن الخطأ املنسوب للطاعنة لم تجعل ملا انتهت إليه أساسا قانونيا وكان قرارها فاسد التعليل املنزل 

 منزلة انعدامه واملوجب لنقضه وبغض النظر عما جاء بباقي الوسائل.

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


             

447 

  ISSN:2509-0291  2022 يونيو/يوليوز  40 اإلصدار
 

 املغرب – تسطا –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

 

 لهذه األسباب

 

 قضت محكمة النقض بنقض القرار املطعون فيه.

 

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.وكانت 

را الغازي مقر الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا،واملستشارين السادة : عبد اللطيف 

ونزهة مرشد وأحمد بنهدي ومحمد برادة أعضاء،وبحضور املحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد 

 سعيد احماموش.

 التعليق

  

عن محكمة النقض قضية اجتماعية حول توقف عقد الشغل مؤقتا  9102مارس  13الصادر بتاريخ  922يناقش القرار عدد    

من مدونة الشغل ،وتتلخص وقائعها في أن األجيرة التحقت لدى شركة )أ(  29واملنصوص عليها في املادة  ألجيربسبب مرض ا

،وأن عالقتها كانت على أحسن ما يرم إلى أن تم تفويت أسهم الشركة إلى الرئيس املدير  9110/2/0كإطار مكلفة بالتخطيط منذ 

ط واإلهانة والترهيب النفس ي من أجل حملها على مغادرة العمل وبالتالي العام الحالي،والذي يسلك ضدها كل أساليب الضغ

أصيبت بأزمة نفسية اضطرتها إلى متابعة العالج من طرف أخصائي في أمراض الرأس ،ونتيجة لواقعة تكسيره لباب مكتبها أثناء 

مسودات أوراق العمل املستخرجة من  إغالقه وقت استراحة الغذاء واستدعائه للشرطة قصد ترهيبها ملجرد أنها قامت بتمزيق

الذي سلمها شهادة طبية يؤكد  9102/9/09النظام املعلوماتي،هذه األزمة التي أدت بنقلها من طرف أسرتها إلى طبيبها املعالج يوم 

حية لصبسبب اكتئاب حاد مرتبط بنزاع وضغط في العمل،وتضمنت الشهادة أن حالتها ا 9109/2/07فيها أنها خضعت للعالج منذ 

تفاقمت حاليا وتتطلب توقفا عن العمل ملدة عشرين يوما ،وبلغتها للمشغل في نفس اليوم عبر الفاكس والبريد اإللكتروني،وبلغتها 

دون مبرر ودون سلوك  9102بواسطة املفوض القضائي ،وانتهى بها األمر بطردها خالل شهر فبراير  9102/9/02في اليوم املوالي 

 نية ، بل وأثناء فترة توقف عقد الشغل مؤقتا.مسطرة الفصل القانو 

بطلب مضاد ملتمسة الحكم لها  وطالبت األجيرة الحكم لها بما هو مسطر بمقالها االفتتاحي واإلضافي ،كما تقدمت املشغلة 

 راءاتبتعويض مسبق مع األمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض عما لحقها من ضرر من جراء تصرفات األجيرة،وبعد تمام اإلج

أصدرت املحكمة االبتدائية حكما قض ى في الطلب األصلي بأداء املدعى عليها للمدعية تعويضات عن اإلخطار والفصل والعطلة 

وكذا األجرة مع تسليمها شهادة العمل،وبرفض باقي الطلبات وبعدم قبول الطلب املضاد،وهو الحكم الذي كان محل استئناف 

ف بإلغائه فيما قض ى به من تعويضات،والحكم من جديد برفض الطلب بخصوصها وبإلغائه من املشغلة وقضت محكمة االستئنا

كذلك فيما قض ى به من عدم قبول الطلب املضاد والحكم تصديا بقبوله وبأداء األجيرة لفائدة املشغلة تعويضات عن الضرر 

رتكاز على أساس وانعدام التعليل وخرق الفصل درهم وبتأييده في الباقي،وتم نقضه من طرف األجيرة بعيب عدم اال  91111مبلغه 
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من ق م م الذي ينص على أن " األحكام تكون معللة وتصدر في جلسة علنية ،ووفق الشروط  217من الدستور والفصل  097

أثناء -9...، - 0من م ش التي تقض ي على أن عقد الشغل يتوقف مؤقتا أثناء :"  29املنصوص عليها في القانون " ،وخرق املادة 

تغيب األجير ملرض،أو إصابة يثبتهما طبيب إثباتا قانونيا " ،وقضت محكمة النقض بصحة ما نعتته الطاعنة بالوسيلة على القرار 

حيث أن قرار الفصل كان تعسفيا التخاذه خالل فترة العجز املؤقت لعقد الشغل ،إضافة إلى أن املطلوبة لم تنف إطالقا توصلها 

تقلت محكمة االستئناف إلى مناقشة الخطأ املزعوم ارتكابه وخلص إلى ثبوته ، وتكون املحكمة ملا انتهت إليه بالشهادة الطبية،وان

 لم تجعل له أساسا قانونيا ، وكان قرارها فاسد التعليل املنزل منزلة انعدامه واملوجب لنقضه.

فصل األجيرة أثناء توقف عقد الشغل مؤقتا ، بمعنى  مما سبق يتضح أن اإلشكالية األساسية في هذا القرار يتعلق بمسألة       

أخرى هل يعد مرض األجيرة سببا لتوقف عقد الشغل مؤقتا واعتبار فصل األجيرة فصال تعسفيا التخاذه داخل فترة العجز 

 محل التعليق ؟ ر الصحي ؟ وهل القضاء استند إلى نص قانوني صريح واستطاع تفسيره وتطبيقه بما يالئم الوقائع املثارة في القرا

على مدى توفر عناصر توقف عقد الشغل بسبب مرض األجيرة من الناحية القانونية والفقهية -التعليق–سنحاول البحث في هذا 

 ، والتركيز على موقف االجتهاد القضائي من مسألة فصل األجيرة أثناء توقف عقد الشغل.

 إلشكالية املطروحة فيه وفق التصميم األتي :ويمكن عرض خطة التعليق على هذا القرار واإلجابة عن ا

 

 الفقرة األولى : مدى اعتبار مرض األجيرة سببا موقفا لعقد الشغل مؤقتا.

 أوال : موقف الفقه من مرض األجير كسبب موقف لعقد الشغل.        

 :موقف التشريعات املقارنة من مرض األجير كسبب موقف لعقد الشغل. ثانيا        

 لثانية : توجه االجتهاد القضائي من مرض األجير كسبب موقف لعقد الشغل.       الفقرة ا

 : تكييف و تحليل الرأي الذي اعتمده الحكم محل الطعن. أوال     

 ا : موقف االجتهاد القضائي بالنسبة للقرار محل النقض.ثاني  

 ا.الفقرة األولى : مدى اعتبار مرض األجير سببا موقفا لعقد الشغل مؤقت

إن عقد الشغل هو من قبيل العقود امللزمة للجانبين،ومقتض ى هذا أن عدم تنفيذ أحد املتعاقدين لاللتزامات املتولدة    

عنه،يؤدي إلى فسخه،متى طلب ذو املصلحة ذلك،إال أنه،وبالنظر إلى الطبيعة الخاصة للعالقة التي ينظمها عقد الشغل،فإننا قد 

التي ال يقوم فيها أحد الطرفين بتنفيذ التزاماته،ومع ذلك يبقى العقد قائما ،أي إنه في مثل هذه نكون إزاء العديد من الحاالت 

،وهي التي نصت عليها مدونة الشغل تكريسا للمبادئ واألحكام الواردة في مجموعة من املواثيق 1319الحاالت يكون موقوفا

 0233لسنة  073ومن بينها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم واالتفاقيات الدولية التي تهدف إلى حماية األجير من كل تعسف ،

من هذه االتفاقية عندما  1املتعلقة بموضوع "انهاء االستخدام )الشغل(بمبادرة من صاحب العمل.وهكذا استنسخت املادة 

                                                           

-الحي المحمدي–زنقة أبو عبيدة –الجزء األول)عالقات الشغل الفردية( المطبعة والوراقة الوطنية -الوسيط في مدونة الشغل–عبد اللطيف خالفي - 1319

 .466.ص : 1004مراكش ،الطبعة األولى 
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قاولة . و تحتمه ضرورة سير املنصت على أنه "يمنع فصل األجير دون مبرر مقبول إال إذا كان املبرر مرتبطا بكفاءته أو بسلوكه....أ

" 

 أوال : موقف الفقه من مرض األجير كسبب موقف لعقد الشغل.

إن أسباب توقف عقد الشغل عديدة ومتنوعة ، منها ما يعود إلى األجير ،ومنها ما يرجع إلى املشغل ، ومنها ما يعزى إلى أسباب   

ير وهي األسباب التي تعود إلى األج -القرار محل التعليق  -عالقة بموضوع  ال عالقة لها بطرفي العقد ،لكن ما يهمنا هنا هو ما عنده

 من مدونة الشغل. 1320 29ومن بين هذه األسباب ، توقف عقد الشغل بسبب املرض املنصوص عليها في الفقرة الرابعة من املادة 

ادث الشغل واألمراض املهنية ،وأثبت طبيب ، إلى أنه إذا أصيب األجير بمرض ،أو بأية إصابة خارج إطار حو 1321حيث يتجه الفقه  

أيا منهما إثباتا قانونيا ،ونجم عن ذلك تغيبه عن العمل ،فإن عقد شغله يكون موقوفا خالل مدة التغيب هذه بسبب املرض أو 

الشغل التي  من مدونة 920اإلصابة التي تمنع املشغل من إنهاء عقده ، لهذا السبب أو ذاك ) مع ضرورة احترام مقتضيات املادة 

ساعة املوالية لذلك ، إال إذا حالت القوة القاهرة دون هذا اإلشعار ( ،  13توجب على األجير تبرير غيابه وإشعار مشغله خالل 

من م ش أنه ،يمكن للمشغل اعتبار األجير في حكم املستقيل ،إذا زاد غيابه ملرض غير منهي ، أو لحادثة  929فقد جاء في املادة 

الشغل على مائة وثمانين يوما متوالية خالل فترة ثالثمائة وخمسة وستين يوما،أو إذا فقد األجير قدرته على االستمرار غير حادثة 

في مزاولة شغله،وهذا يفيد أنه،وخالل مدة املائة وثمانين يوما،ال يكون من حق املشغل إنهاء عقد شغل أجيره املتغيب بسبب 

جمة عن غير حادث الشغل ،تجعل أيا منهما ) العقد موقوفا خالل مدة تغيب األجير(،فإن املرض املرض غير املنهي ،أو اإلصابة النا

،كما وقع تعديله  0212فبراير  1املنهي ،أو اإلصابة الناجمة عن حادث شغل،الذي يكون املشغل مسؤوال عنهما في إطار ظهير 

،إذا نجم عن أي منهما عجز مؤقت عن العمل املهنية راضواألم الشغل حوادث عن بالتعويض املتعلق 1322  18.12بالقانون رقم 

                                                           

من رجب  24صادر في  2.03.294ظهير شريف رقم  2313  الصفحة 80/61/1882بتاريخ  7615الجريدة الرسمية عدد  -1320

    يتوقف عقد الشغل مؤقتا أثناء : :  31جاء في المادة ، المتعلق بمدونة الشغل 65.99بتنفيذ القانون رقم  (1003سبتمبر  22) 2414

 فترة الخدمة العسكرية اإلجبارية؛          .2

 ابة، يثبتهما طبيب إثباتا قانونيا؛تغيب األجير لمرض، أو إص          .1

 أدناه؛ 256و 254فترة ما قبل وضع الحامل حملها، وما بعده، وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين           .3

 فترة العجز المؤقت الناتج عن حادثة شغل أو مرض مهني؛           .4

 أدناه؛ 177و 175و 174د فترات تغيب األجير المنصوص عليها في الموا           .5

 مدة اإلضراب؛           .6

 اإلغالق القانوني للمقاولة بصفة مؤقتة.           .7

 غير أن عقد الشغل محدد المدة، ينتهي بحلول األجل المحدد له، بصرف النظر عن األحكام الواردة أعاله. 

 

 .468 الجزء األول،ص :-الوسيط في مدونة الشغل–عبد اللطيف خالفي  - 1321

 بالتعويض المتعلق 18 12 رقم القانون بتنفيذ 2014 دجنبر 29 ل الموافق 1436 االول ربيع 6 في صادر 1 14 190 رقم شريف ظهير - 1322

 .المهنية واألمراض الشغل حوادث عن
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،فإن عقد الشغل يكون خالله موقوفا ، يمنع على املشغل إنهائه ،بحيث يكون من حق األجير الرجوع إلى عمله بعد انتهاء فترة 

 .1323العجز املؤقت

يوما متتالية داخل السنة، حيث يتم وقف  031ويقصد باملرض املؤقت لألجير املرض غير املنهي ، والذي يكون ملدة ال تزيد عن 

تنفيذ عقد الشغل وليس انهاؤه ،وكل فصل يتعرض له األجير خالل هذه الفترة يعتبر تعسفيا )وهو ما ذهبت إليه محكمة االبتدائية 

ابا بعجز صحي يوما متتالية داخل السنة ،أو كان األجير مص 031(،أما إذا تجاوز أجل املرض مدة -في هذه القرار محل التعليق–

 من م ش(. 929يمنعه من مواصلة عمله، أمكن اعتباره بمثابة املستقيل حتى قبل انتهاء املدة املذكورة )املادة 

ساعة من املرض،وأن يقدم شهادة طبية تثبت ذلك)وهو  13ويجب على األجير املصاب بمرض مؤقت إخبار مشغله بمرضه داخل 

 (.920حل التعليق(، بعد أربعة أيام من تغيبه عن العمل )الفقرة األولى من املادة ما قامت به األجيرة في هذه النازلة م

ويترتب عن توقف عقد الشغل بسبب املرض تحلل املشغل من أداء األجر ،إال في حالة وجود اتفاق بين الطرفين أو اتفاقية 

ر املصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان من مدونة الشغل(،إال أنه يبقى لألجي 922جماعية تنص على خالف ذلك )املادة 

 .0229يوليوز  92من ظهير  29االجتماعي الحصول على تعويض على املرض كأجر يومي ، طبقا للفصل 

على أن مرض األجير سواء أكان حادث شغل أو مرض عادي فإنه يوقف عقد الشغل مؤقتا ، وبالتالي فااللتزامات  1324أجمع الفقه

عقد الشغل يعلق مؤقتا ، كما اتفق على إثبات املرض بشهادة طبية معترف بها قانونا ، وأي تصرف يصدر  امللقاة على عاتق طرفي

 من املشغل أثناء هذه الفترة يعد تصرفا متعسفا.

 ثانيا :موقف التشريعات املقارنة من مرض األجير كسبب موقف لعقد الشغل.

على : " تعلق عالقة العمل قانونا لألسباب التالية: عطل مرضية  00/21م من قانون رق 9فقرة  11نص املشرع الجزائري في املادة 

أو ما يماثله كتلك التي ينص عليها التشريع والتنظيم املتعلقين بالضمان االجتماعي " و حسب تشريع الضمان االجتماعي  فإن 

ل ز املؤقت عن العمل أو بسبب حوادث العمالعطلة املرضية هي التي تمنح للعامل بسبب حالته الصحية البدنية والعقلية كالعج

بأن الغياب عن العمل خالل الفترة املرضية  00/11/9111املؤرت في  020222أو األمراض املهنية ولقد أقر قرار املحكمة العليا رقم 

 .1325، ال يعد إهماال ملنصب العمل وال يؤدي إلى إنهاء عالقة العمل 

الشأن هو أن العامل الذي ينقطع عن العمل لهذه األسباب ال يتقاض ى أجرا ، بل أداءات  و ما ينفرد به النظام الجزائري في هذا

يتكفل بها الضمان االجتماعي بشرط أن يخضع تعليق عالقة العمل في هذه الحالة الى التصريح اإلجباري بالحالة التي تسببت 

لى املستخدم بسبب التوقف عن العمل ، ال يخضع فيه في ظرف يومين من عرضه على الضمان االجتماعي ، غير أن التصريح إ

 .1326من حيث اآلجال التي يجب أن يدلى بها إلى القانون أو التنظيم بل إلى النظام الداخلي أو االتفاقية الجماعية 

                                                           

 .469الجزء األول،ص: -الوسيط في مدونة الشغل–عبد اللطيف خالفي  - 1323

 ألردني والجزائري.كل من الفقه المغربي والتونسي وا- 1324

 .334،الصفحة : 1003مشار عليه في مرجع عبد السالم ذيب ،قانون العمل الجزائري والتحوالت االقتصادية ، دار القصبة للنشر ،الجزائر - 1325

 .335مرجع سابق ،ص :  -عبد السالم ذيب ،قانون العمل الجزائري والتحوالت االقتصادية - 1326
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عة عشر من قانون العمل األردني نص على أن "لكل عامل الحق في اجازة مرضية مدتها أرب 17كما نجد املشرع األردني في املادة 

يوما خالل السنة الواحدة بأجر كامل بناء على تقرير من الطبيب املعتمد من قبل املؤسسة، ويجوز تجديدها ملدة أربعة عشر 

يوما أخرى بأجر كامل إذا كان نزيل أحد املستشفيات وبنصف األجر إذا كان بناء على تقرير لجنة طبية تعتمدها املؤسسة ولم 

 "يكن نزيل أحد املستشفيات.

فإذا اصيب العامل بمرض ما فإن ذلك يؤدي إلى توقف العامل عن تنفيذ التزامه، دون أن تترتب عليه أي مسؤولية جراء ذلك، 

 وال يؤدي ذلك إلى إنهاء عقد العمل.

ويكون من القانون العمل ، 92وقد منع املشرع األردني انهاء استخدام العامل بسبب مرضه أثناء االجازة املرضية طبقا للمادة 

 .1327فصل العامل فصال تعسفيا موجبا للتعويض سندا ألحكام قانون العمل اإلردني

من مجلة الشغل التونسية إلى أن " يوقف املرض عقد الشغل"، وعبارة يوقف  91في حين ذهب املشرع التونس ي في الفصل 

يذ التزامات الطرفين وتوقف كل طرف عن تنفيقصد بها تعليق العقد مؤقتا ال إنهائه ، ويترتب عن تعليق عقد الشغل في تجميد 

التزاماته ،فالعقد يبقى موجودا قائما ال ينتهي ولكن يتوقف تنفيذ أهم التزاماته فيه أي أن األجير ال يعمل طيلة مدة التعليق 

كابه لخطأ جير في صورة ارتواملؤجر ال يدفع األجر وال يعطي األوامر لألجير ، إال أنه يبقى من حق املؤجر تسليط عقاب تأديبي على األ 

منهي أثناء تعليق عقد الشغل ،ومن بين أهم آثر التعليق هو حق األجير في الرجوع إلى نفس مركز عمله ومباشرته بنفس الحقوق 

عمله  ىواملنافع بعد انتهاء مدة التعليق حتى وإن تولى املؤجر تعويضه مؤقتا بغيره من األجراء وال يحرم األجير من حقه في الرجوع إل

 .1328بعد املرض في صورة تعرضه إلى مرض طالت معالجته وكان بالغ الخطورة وحتمت مصلحة العمل تعويض األجير بغيره

وبالتالي نالحظ إجماع التشريعات  العربية املقارنة على اعتبار اصابت األجير بمرض سوء كان مرض منهي أو مرض عادي أثبته    

الشغل مؤقتا ويبرر تغيبه عن العمل ، ويمنع املشغل من إنهاء عقد الشغل خالل مدة التغيب طبيب إثباتا قانونيا ، يوقف عقد 

 ،كما يحق لألجير أن يعود إلى عمله بعد شفاءه ، وأي تصرف داخل مدة توقفه يعد فصال تعسفيا .

 

 الفقرة الثانية : توجه االجتهاد القضائي من مرض األجير كسبب موقف لعقد الشغل.

لسبب من أسباب توقف عقد الشغل مؤقتا، وهو اصابة األجيرة بمرض عادي ،والذي -موضوع التعليق-لقرار االجتماعييتطرق ا   

أدى إلى توقفها عن تنفيذ التزاماتها تجاه املشغلة، وداخل فترة توقف عقد الشغل قامت املشغلة بفصلها عن عملها ،مما أدى 

لحكم لها بالتعويض وإرجاعها إلى العمل وهو ما قض ى به الحكم االبتدائي )أوال( باألجيرة إلى رفع دعوى قضائية تلتمس فيها با

،الذي كان محل استئناف من الطرفين وقضت فيه محمة االستئناف بقبول الطلب املضاد للمشغلة الذي تلتمس فيه بالحكم 

تصرفات األجيرة ،والحكم على األجيرة  لها بتعويض مسبق مع األمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض عما لحقها من ضرر من جراء

 بأداء تعويضات لفائدة املشغلة )ثانيا( وهو القرار املطلوب نقضه من طرف األجيرة .

                                                           

رسالة الدراسات العليا في قسم القانون الخاص،جامعة الشرق األوسط للدراسات -عقد العمل في القانون األردني نظام وقف–عماد توفيق سالمة - 1327

 .228، الصفحة : 1009األردن، السنة –العليا،عمان 

 .203،الصفحة :2985،عالقات العمل الفردية ، الجزء األول –المدخل إلى تشريع العمل -الوسيط في قانون العمل التونسي-فتحي عبد الصبور- 1328
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 : تكييف و تحليل الرأي الذي اعتمده الحكم محل الطعن. أوال     

دير عنف النفس ي الذي مارسه عليها املنجد األجيرة تعرضت للوعكة الصحية إثر ال -موضوع التعليق–حيث أنه بالرجوع إلى القرار 

حينما كسر عليها باب مكتبها وأحضر الشرطة ألسباب واهية وهو ما تسبب لها في التوقف عن  00/9/9102العام للشركة يوم 

يوما حسب الثابت من الشهادة الطبية الصادرة عن الطبيب النفس ي، وبالتالي فعقد الشغل يكون موقوفا خالل  91العمل ملدة 

من مدونة الشغل ،ويمنع املشغل من إنهاء عقد الشغل خالل هذه املدة وهي )عشرين يوما(  29دة تغيب األجيرة طبقا للمادة م

املثبت في الشهادة ،فبالرغم من توصل املشغلة بالشهادة الطبية بواسطة الفاكس والبريد اإللكتروني في نفس اليوم،انتهى األمر 

دون مبرر ودون سلوك مسطرة الفصل القانونية ،بل وأثناء توقف عقد الشغل مؤقتا  9102 بطرد األجيرة خالل شهر فبراير

،وبالتالي يمكن اعتبار هذا الفصل تعسفي في حق األجيرة والذي يمكن تعريفه بأنه اقدام املشغل على فصل األجير عن العمل 

القرار محل –ت به املحكمة االبتدائية في هذا ،وهو ما قض1329دون سبب قانوني ،حيث يكون الفصل قائم على سبب غير مشروع 

في القرار املطعون لدى محكمة االستئناف هو حكما صادف الصواب –فتوجه القضاء على مستوى محكمة االبتدائية  -التعليق

بارها متوقفة باعت-األجيرة-واحترم املقتضيات القانونية التي تهدف إلى حماية الطرف الضعيف في العالقة الشغلية وهي في القرار

عن العمل واعتبار الفصل الذي تعرضت له فصال تعسفيا رغم أن املشرع املغربي لم يقدم تعريفا له ،فإنه باملقابل حدد جملة 

من األخطاء الجسيمة التي تبرر فصل األجير عن العمل إن هو ارتكبها ،حيث يكون والحالة هذه الفصل تأديبيا ال تعسفيا ،ذلك 

الجسيمة التي تبرر الفصل التأديبي لألجير هو بحد ذاته منفذ موصل الستخالص عدة حاالت ال يكون فيها  أن تحديد األخطاء

من مدونة الشغل ، كما حدد املشرع مجموعة من اإلجراءات املسطرية  22الفصل تعسفيا وهي األسباب املنصوص عليها في املادة 

أديبي لألجير تروم باألساس حماية مصالح هذا األجير وقد استقر قضاء التي يتعين على املشغل احترامها بمناسبة الفصل الت

محكمة النقض على أن خرق هذه اإلجراءات يخرج الفصل من نطاقه التأديبي ليصبح فصال تعسفيا وهذه االجراءات هي 

ي سبيل الحفاظ على من م ش،وما يمكن مالحظته عموما أن العمل القضائي اضطلع بدور مهم ف 19املنصوص عليها في املادة 

حقوق األجيرة وذلك من خالل التعامل مع موضوع الفصل التعسفي بشكل مرن ، وتكييف عدة حاالت يتجاوز فيها املشغل 

 سلطته أو يخرق إجراءا مقررا ملصلحة األجير، على أنها فصال تعسفيا مع ترتيب اآلثار القانونية على ذلك.

 

 نسبة للقرار محل النقض.ا : موقف االجتهاد القضائي بالثاني  

إن الحكم الذي أصدرته محكمة االبتدائية هو املطعون فيه لدى محكمة االستئناف ،وقضت فيه هذه األخيرة بإلغائه فيما قض ى 

به من تعويضات لفائدة األجيرة عن اإلخطار والفصل والضرر والحكم من جديد برفض طلب األجيرة والحكم تصديا بقبول 

درهم وبتأييد في الباقي  91111شغلة والحكم على األجيرة بأداء لفائدة املشغلة تعويضات عن الضرر مبلغه الطلب املضاد للم

.وهذا األخير تم نقضه من طرف األجيرة لدى محكمة النقض ،وعابت عليه أنه لم يرتكز على أساس ومنعدم التعليل وخرقه 

من م ش ،وقضت محكمة النقض : في شأن الوسيلة األولى  29من ق م م ،واملادة  217من الدستور والفصل  097للفصل 

،بصحة ما نعتته الطاعنة )األجيرة( بالوسيلة على القرار حيث ظلت خالل كافة مراحل الدعوى تتمسك بأن قرار الفصل كان 

                                                           

 .203-201،الصفحة : 1010المطبعة والوراقة الوطنية ، مراكش، الطبعة األولى  -شرح قانون الشغل المغربي –عبد اللطيف كرازي - 1329
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تفادى اإلجابة عن  من م ش ،إال أن القرار أالستئنافي 29تعسفيا التخاذه داخل فترة العجز املؤقت لعقد الشغل بصريح املادة 

الدفع ،وانتقل إلى مناقشة الخطأ املزعوم ارتكابه من طرف األجيرة ،والحال أن الطرد الذي تعرضت له األجيرة هو طرد تعسفي 

التخاذه خالل فترة توقف عقد الشغل ،وبما أن املطلوبة في النقض )املشغلة( ال تنفي إطالقا توصلها بالشهادة الطبية وبما أن 

ه الشهادة تم بالوسائل القانونية املقررة في قانون املسطرة املدنية ،ويعاب عليها أنها استبعدت هذا الدفع املثار من تبليغ هذ

طرف )األجيرة( مما له من تأثير حاسم في مسار الدعوى ،وهو ما كان يقتض ي الرد عنه من طرف محكمة االستئناف ، وبالتالي 

ساعة املوالية  13من م ش التي توجب على األجير تبرير غيابه وإشعار مشغله خالل  920 تكون األجيرة احترمت مقتضيات املادة

حيث ثم اثبات توصل املشغلة بالشهادة الطبية في نفس اليوم الذي توقفت فيه -القرار محل التعليق-لذلك ، وهو ما نجده في

وبلغتها عبر الفاكس والبريد االلكتروني ،  9102/9/02يوم األجيرة عن عملها عندما تم نقلها من طرف أسرتها إلى طبيبها املعالج 

بواسطة املفوض القضائي ،إال أن املشغلة وبالرغم من توصلها بصفة قانونية بالشهادة  02/9/9102كما بلغتها في اليوم املوالي 

ي أقدمت املشغلة بتاريخ وداخل فترة العجز املرض  2/2/9102إلى  09/2/9102الطبية املبررة للتوقف عن العمل ابتداء من 

من  19على اتخاذ قرار بفصلها عن العمل بغض النظر عن عدم احترامها ملسطرة الفصل املنصوص عليها في املادة  03/9/9102

 مدونة الشغل.

وبالتالي يعتبر هذا الفصل الذي تعرضت له األجيرة طردا تعسفيا التخاذه خالل فترة توقف عقد الشغل والذي تغل فيه يد 

ملشغل عن اتخاذ أي تدبير تأديبي في حق األجير إلى حين انتهاء فترة العجز ، وفي األخير يكون القرار الذي أصدرته محكمة االستئناف ا

ملا انتهت إليه لم تجعل له أساسا قانونيا ،وهو ما قضت به محكمة النقض أن قرارها فاسد التعليل املنزل منزلة انعدامه املوجب 

 لنقضه .

إلى   7/1/0232بتاريخ  222نفس التوجه الذي قض ى به املجلس األعلى )محكمة النقض حاليا(في قرار صادر له قرار عدد  وهو     

، ومن ثم يكون تعليل محكمة املوضوع غير سليم ،وباملقابل 1330اعتبار اصابة األجير بمرض ال يبرر مشغله بفصله عن العمل 

صواب وهو بذلك ،يساير اجتهاداته السابقة مثل ما تمت اإلشارة إليه في القرار نقض الطاعنة وقرار محكمة النقض قد صادف ال

 السالف.

وخالصة القول ، فإن القرار موضوع التعليق واستنادا للعلل واالعتبارات الواقعية التي كانت سببا في توقف عقد الشغل             

ساعة وباحترام طرق التبليغ القانونية وكذا الحقوقية املستعرضة  13،واحترام الضوابط القانونية في تبليغ املشغلة داخل أجل 

في حماية الطرف الضعيف وهو في النازلة أعاله )األجيرة( يكون بتوجهه وحيثياته ، قد صادف الصواب في منطوقه واعتمد 

 حيثيات بحجية قانونية وحمولة حقوقية جديرة بالتنويه .

 

 

 

 

                                                           

 .محكمة النقض حاليا(  -صادر عن  الغرفة االجتماعية )المجلس األعلى 88/82/9ملف اجتماعي عدد – 5/6/2989بتاريخ  999قرار عدد - 1330
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 الئحة املراجع

 نصوص قانونية : 
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 املتعلق بمدونة الشغل. 17.22القانون رقم +

 .املهنية واألمراض الشغل حوادث عن بالتعويض املتعلق 18 12 رقم القانون  +

 

 الكتب : 

بو زنقة أ–الوطنية  الجزء األول)عالقات الشغل الفردية( املطبعة والوراقة-الوسيط في مدونة الشغل–عبد اللطيف خالفي +

 .9111مراكش ،الطبعة األولى -الحي املحمدي–عبيدة 

 .9112عبد السالم ذيب ،قانون العمل الجزائري والتحوالت االقتصادية ، دار القصبة للنشر ،الجزائر +

 .0237زء األول ،عالقات العمل الفردية ، الج–املدخل إلى تشريع العمل -الوسيط في قانون العمل التونس ي-فتحي عبد الصبور +

 .9191املطبعة والوراقة الوطنية ، مراكش، الطبعة األولى  -شرح قانون الشغل املغربي –عبد اللطيف كرازي +

 

 الرسائل : 

 

رسالة الدراسات العليا في قسم القانون الخاص،جامعة الشرق -نظام وقف عقد العمل في القانون األردني–عماد توفيق سالمة +

 ،9112األردن، السنة –لعليا،عمان األوسط للدراسات ا
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 من سلسلة شذرات فكرية رمضانية املوسم الثالث  19تقرير عن الحلقة 
 ابتداء من الساعة العاشرة ليال 11/9199/ 92حلقة يوم السبت 

 االشكاالت املتعلقة بحالة االعتداء املادي على عقارات الخواصاملوضوع :

 

 و احــــــــمداوجـــــــــــدمن إعداد : الباحث 

 جامعة الحسن االول بسطاتاألمنية  مختبر الديناميات   باحث بسلك الدكتوراه

 الدكتور عبد الحق الدهبي باحث في القضاء االداري رئيس تحرير مجلة محاكمة     إلقاء

 الدكتورة امينة رضوان رئيسة مجلة الرائدة في العلوم القانونيةتقديم: 

 
 

القانوني حيث اعتبرت حق ضلة الدكتورة امينة رضوان هذه الندوة العلمية بوضع املوضوع في اطاره افتتحت االستاذة الفا

امللكية العقارية من الحقوق الطبيعية لألفراد وقد نصت عل احترامه معظم القوانين والدساتيرواملواثيق الدولية، وينص اإلعالن 

ى أن لكل شخص حق التملك بمفرده أو باالشتراك مع غيره، وال يجوز عل 01/09/0213العالمي لحقوق اإلنسان الصادر بتاريخ 

على أن القانون يضمن حق امللكية ويمكن  9100من الدستور املغربي لسنة  27تجريد أحد من ملكه تعسفا، كما ينص الفصل 

زع اعية للبالد، وال يمكن نالحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية االقتصادية واالجتم

 .امللكية إال في الحاالت ووفق اإلجراءات التي ينص عليها القانون 

وإذا أرادت اإلدارة إقامة مشروع يهدف إلى تحقيق املنفعة العامة، فينبغي عليها طلب نزع امللكية من أجل املنفعة العامة في إطار 

، الذي يعتبر ضمانة لحماية حق امللكية [1]نفعة العامة وباالحتالل املؤقتاملتعلق بنزع امللكية من أجل امل 2.30القانون رقم 

العقارية بسبب ما قرره في فصله األول من أن نزع ملكية العقارات ال يجوز الحكم به إال إذا أعلنت املنفعة العامة، وال يمكن 

 .إجراؤه إال طبقا للكيفيات املقررة في هذا القانون 

أن نزع امللكية يجب أن يتم  9101أكتوبر  01الخطاب امللكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية للبرملان بتاريخ  وقد أكد على ذلك

لضرورة املصلحة العامة القصوى، وأن يتم التعويض طبقا لألسعار املعمول بها في نفس تاريخ القيام بهذه العملية مع تبسيط 
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ر وضعية األرض التي تم نزعها، وتحويلها ألغراض تجارية، أو تفويتها من أجل املضاربة مساطر الحصول عليه. وال ينبغي أن يتم تغيي

إن نزع امللكية يقتض ي إحاطته بمجموعة من الضمانات والقيود تحد من لجوء اإلدارة إليه إال في حدود الشرعية التي  .العقارية

من خالل منح القضاء االختصاص في اإلذن بالحيازة والحكم  تقتض ي سلوكها ملجموعة من اإلجراءات اإلدارية واملساطر القضائية

بنقل امللكية وتحديد التعويض النهائي املقابل لنزع امللكية وتمكينه من بسط رقابته على مدى احترام اإلدارة نازعة امللكية 

 .للمقتضيات املطلوب منها سلوكها وتطبيقها للوصول إلى نزع امللكية لفائدتها

دارة على عقار مملوك للغير خارج مقتضيات قانون نزع امللكية يعتبر من قبيل االعتداء املادي لخرقه مبدأ حق إن استيالء اإل 

امللكية العقارية، ويتحقق هذا االعتداء في حالة عدم قيام اإلدارة باإلجراءات اإلدارية والقضائية الواجبة بمقتض ى قانون نزع 

ج ضمن االعتداء املادي لجوء اإلدارة إلى حيازة عقار مملوك للغير بدون سند قانوني، من امللكية ألجل املنفعة العامة، كما يندر 

 .أجل إنجاز مشاريع تنموية أو اقتصادية أو اجتماعية

فإذا كان من حق اإلدارة تنفيذ قرارها بإجراءاتها املنفردة في إطار ما تتمتع به من سلطة التنفيذ املباشر، فإنه يتعين عليها في 

ابل أن تقوم بذلك في إطار املشروعية، وبدون الخروج عن الحدود التي يسمح بها القانون، وإال اعتبر عملها اعتداء ماديا املق

تتحمل فيه مسؤولية الضرر الناجم عنه، فاإلدارة عندما تخالف املشروعية وتتملص من تطبيق القانون ومن سلوك املسطرة 

 .ءت ملبدأ الشرعية وسيادة القانون التي حددها القانون، تكون بذلك قد أسا

إن قيام بعض اإلدارات واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية بوضع يدها على بعض العقارات إلنجاز مشاريعها التنموية 

 وتشييد املرافق العمومية دون سلوك املسطرة القانونية املنصوص عليها في قانون نزع امللكية من أجل املنفعة العامة، تحت

ذريعة حالة االستعجال وطول اإلجراءات التي تتطلبها مسطرة نزع امللكية بشقيها اإلداري والقضائي، يجعلها في وضعية املعتدي 

 .ماديا على ملك الغير

إن عدم سلوك اإلدارة ملسطرة نزع امللكية يتسبب في تصاعد حجم األحكام القضائية املتعلقة بالتعويضات املحكوم بها ضد 

 .وفي ارتفاع مبالغ تلك التعويضات، مما يؤدي إلى عدم قدرة الدولة على تنفيذ األحكام القضائية الصادرة في مواجهتها اإلدارة،

 مظاهر ضعف وقوة الحماية القضائية للملكية العقارية من االعتداء املادي اإلداري : 

رة املادي من خالل الحكم بنقل امللكية العقارية لإلدايتجلى ضعف الحماية القضائية للملكية العقارية في تكريس واقعة االعتداء 

واعتبار واقعة االعتداء املادي على امللكية العقارية بمثابة نزع امللكية غير املباشر والحكم بعدم  وتعويض املعتدى على ملكيته، 

ملعتدى عليها ولتحقق انتفاع العموم طرد اإلدارة من امللكية العقارية املعتدى عليها نظرا لقيام املنشأة العامة على األرض ا

 بخدماتها 

  من خالل الحكم بنقل امللكية العقارية وتعويض املعتدى على ملكيته تكريس واقعة االعتداء املادي 

 االعتداء املادي على امللكية العقارية  بالتعويض عن الرقبة رغم  أوال: الحكم

العتداء املادي على امللكية العقارية من قبل اإلدارة، منها اعتبار واقعة اعتمد القضاء على مجموعة من املبادىء التي تكرس ا

االعتداء املادي على امللكية العقارية بمثابة نزع امللكية غير املباشر وأحقية املعتدى على ملكيته من االستفادة من التعويض عن 

أساسه حدوث إثراء بال سبب من خالل حصول املالك على الرقبة، وأن الحكم بنقل ملكية العقار لإلدارة املعتدية على امللكية 

تعويض مادي دون فقده ملكية عقاره، وأن تعويض املعتدى على ملكيته ماديا يتم رغم عدم سلوك اإلدارة لإلجراءات القانونية 

 .باتوق والواجلنزع امللكية، كما أن أساس الحكم بالتعويض لصالح املعتدى على ملكيته أساسه تحقيق التوازن بين الحق

 اعتبار واقعة االعتداء املادي على امللكية العقارية بمثابة نزع امللكية غير املباشر-1

يالحظ أن اإلدارة تعتدي ماديا على امللكية العقارية الخاصة وتستفيد من خطاها الجسيم فتتملك ما اعتدت عليه مقابل تعويض 

بدأ الذي أقرته املحكمة اإلدارية بأكادير التي اعتبرت أن الطرف املدعى عليه ال كامل لفائدة املعتدى على ملكيته ماديا، وهو امل

ينازع في إقامة مؤسسة تعليمية فوق عقار املدعية دون سلوك املسطرة القانونية، مما تكون معه واقعة االحتالل ثابتة وتشكل 
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انتقلت إلى الدولة املغربية عن طريق ما اصطلح القضاء وإن ملكية العقار موضوع النزاع قد  بذلك اعتداء ماديا على أرض الغير،

 على تسميته بنزع امللكية غير املباشر ويكون من حق املدعية االستفادة من التعويض الكامل

 ةكما أن املحكمة اإلدارية بالدار البيضاء لم يثبت لها تاريخ وضع اليد وتاريخ إنشاء املرفق حتى يتسنى تحديد مدة االحتالل املبرر

 للتعويض عن الحرمان من االستغالل ويبقى للمدعي فقط حق التعويض عن الفقد الجبري لألرض

وبذلك يكون القضاء املغربي قد ساهم في إفراغ القانون املتعلق بنزع امللكية من أجل املنفعة العامة من محتواه، وساهم في 

وأن القانون وحده هو الذي يحد من مداه، وأن اإلدارة  أحكام الدستور تقض ي بأن حق امللكية مضمون  ضرب مبدأ املشروعية

حينما تقوم باالستيالء على ملك الغير خارج اإلطار القانوني املشروع، فإنه ال يمكن للقضاء أن يضفي املشروعية على هذا االعتداء 

 .امللكية غير املباشراملادي، وأن يحكم بنقل ملكية العقار املستولى عليه لفائدة اإلدارة، على أساس نظرية نزع 

 الحكم بنقل ملكية العقار لحدوث إثراء بال سبب بحصول املالك على تعويض مادي دون فقده ملكية العقار -2

، وقد اعتبر القانون الروماني أن كل من أثري على حساب الغير [5]تعتبر نظرية اإلثراء بال سبب من صور املسؤولية شبه العقدية

، وقد نص على هذه النظرية [6]لتزم بأن يرد لهذا الغير قدر ما أثري به في حدود ما لحق بالغير من خسارةدون سبب قانوني ي

منه على أنه من تسلم أو حاز شيئا أو  11من قانون االلتزامات والعقود، حيث ينص الفصل  12و 11املشرع املغربي في الفصلين 

منه على  12يبرر هذا اإلثراء التزم برده ملن أثرى على حسابه، كما ينص الفصل  أي قيمة أخرى مما هو مملوك للغير بدون سبب

أنه من استخلص بحسن نية نفعا من شغل الغير أو شيئه بدون سبب يبرر هذا النفع، التزم بتعويض من أثرى على حسابه، في 

 حدود ما أثرى به من فعله أو شيئه

ان ملكية العقار املعتدى عليه ماديا من قبل اإلدارة، ينبغي أن يقابله الحكم وقد اعتبر القضاء أن الحكم بالتعويض عن فقد

بنقل ملكيته لهذه األخيرة، على اعتبار أن الحكم بالتعويض لفائدة املعتدى على ملكيته مع احتفاظه بملكية عقاره، يشكل افتقارا 

 .لإلدارة يقابله إثراء مباشر للمعتدى على ملكيته

جت محكمة النقض على إلزام املحاكم بأن تحكم بنقل امللكية العقارية لصالح اإلدارة املعتدية ماديا عليها وفي هذا اإلطار در 

مقابل الحكم بمبلغ التعويض لفائدة املعتدى على ملكيته، حيث جاء في قرار الغرفة اإلدارية بمحكمة النقض أنه صح ما يعيبه 

حكمة قضت بتعويض عن فقد املطلوبة ملكية عقارها املعتدى عليه ماديا من الطاعنون على القرار املطعون فيه، ذلك أن امل

طرف الطاعنة، ومع ذلك رفضت الحكم بنقل ملكيته لهذه األخيرة، خالفا ألحكام اإلثراء بال سبب، املتمثلة في نازلة الحال في 

باشر ر مما يشكل افتقارا مباشرا يقابله إثراء مإثراء املطلوبة عندما قض ي لها بالتعويض املذكور مع احتفاظها بملكية نفس العقا

وتقوم بينهما عالقة سببية مباشرة تتمثل في واقعة واحدة هي السبب املباشر لكل منهما، وهو دفع تعويض عن قيمة عقار لم 

امللكية لهذه  لتنتقل ملكيته إلى من حكم عليه بدفعه وهو الطالبة املفتقرة، فكان بذلك القرار املطعون فيه ملا لم يقض بنق

 األخيرة والحال ما ذكر فاسد التعليل ومعرضا للنقض

محكمة النقض أن تعمل على توجيه املحاكم اإلدارية إلصدار أحكام قضائية تلزم اإلدارة املعتدية على امللكية العقارية بتطبيق 

أجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت، وذلك املتعلق بنزع امللكية من  2.30املسطرة القانونية املنصوص عليها في القانون رقم 

للحد من ظاهرة استيالء اإلدارة على ملك الغير خارج اإلطار القانوني، وتجنيب املحاكم اإلدارية إضفاء املشروعية على هذا 

 .االعتداء املادي من خالل الحكم بنقل ملكية العقار لهذه األخيرة وفقا ألحكام اإلثراء بال سبب

 عدم سلوك اإلدارة لإلجراءات القانونية لنزع امللكية املعتدى على ملكيته ماديا رغم تعويض  -3

يالحظ أن املحكمة اإلدارية بفاس حكمت بالتعويض لفائدة املدعية رغم أن اإلدارة لم تسلك اإلجراءات القانونية لنزع امللكية ، 

دائم باملدعية التي حرمت من عقارها ومن حق ملكيتها حيث اعتبرت أن غصب عقار املدعية قد ترتب عنه ضرر حال ومحقق و 

له ومن التصرف فيه بمختلف أنواع التصرفات القانونية واستغالله فيما أعد له، وهو ما فوت عليها كسبا حقيقيا يتمثل في 

 هاالوحيدة لجبر قيمة العقار ومردوديته الش يء الذي تكون معه املدعية محقة في طلب التعويض ما دام التعويض هو الوسيلة 
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 أداء التعويض لصالح املعتدى على ملكيته لتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات -4

اعتبرت الغرفة اإلدارية باملجلس األعلى أن تعويض املالك عن فقدانه رقبة عقاره يقتض ي بالضرورة خروج ملكية هذه الرقبة 

املذكور تطبيقا ملبدأ التوازن بين الحقوق والواجبات وحماية للمراكز  عن ملكه ونقلها إلى جهة اإلدارة امللزمة بأداء التعويض

القانونية للطرفين املنبثقة عن الوضعية التي ترتبت عن وضع اليد على العقار واستعماله كمنشأة عامة مملوكة بقوة القانون 

لفائدة اإلدارة املعنية مقابل التعويض للدولة )امللك العام(، واملحكمة ملا قضت برفض طلب نقل ملكية العقار محل النزاع 

 املحكوم به للمطلوبين في النقض لم تجعل ملا قضت به من أساس في هذا الشأن وعرضت قرارها للنقض جزئيا

ونرى أنه كان على محكمة النقض أن تعمل على ابتكار اجتهاد قضائي تلزم من خالله اإلدارة املعتدية على امللكية العقارية بتطبيق 

املتعلق بنزع امللكية من أجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت، بدال من  2.30طرة القانونية املنصوص عليها في القانون رقم املس

إلزام املحاكم اإلدارية بإصدار أحكام بنقل ملكية العقار إلى اإلدارة مع إلزامها بأداء تعويض للمالك جراء فقدانه رقبة عقاره، 

 .توازن بين الحقوق والواجباتوذلك طبقا ملبدأ ال

 على أساس معايير تعجيزية بالتعويض عن االستغالل   ثانيا : ربط الحكم

اعتمد القضاء اإلداري في الحكم بالتعويض عن استغالل امللكية العقارية املعتدى عليها على مجموعة من املعايير التعجيزية منها 

فوات الكسب والحرمان من النفع، وأن التعويض عن االستغالل مرتبط ربط التعويض على أساس الحرمان من االستغالل و 

بات والحكم بالتعويض عن االستغالل مرتبط بإث بتجاوز أكثر من سنة بين تاريخ وضع اليد على العقار وتاريخ إنشاء املرفق العام،

 .قليد على العقار وتاريخ إنشاء املرفنوعية وطبيعة االستغالل، والحكم بالتعويض عن االستغالل مرتبط بتحديد تاريخ وضع ا

 ربط الحكم بالتعويض على أساس الحرمان من االستغالل وفوات الكسب والحرمان من النفع -1

عمل القضاء على تكريس قاعدة مفادها وجوب استفادة املنزوعة ملكيته جبرا من تعويض عن حرمانه من االنتفاع بأرضه 

اعتبرت الغرفة اإلدارية باملجلس األعلى أن التعويض املحكوم به على أساس الحرمان من  املعتدى عليها من قبل اإلدارة، حيث

االستغالل، هو تعويض على ما فات املستأنف عليهم من كسب وما حرموا منه من نفع في حالة ما إذا بقي العقار في حوزتهمكما 

سب خالل فترة زمنية تمتد ابتداء من وقوع احتالل أن القضاء فيما يخص الحكم بالتعويض عن االستغالل يربطه بفوات الك

امللك من قبل اإلدارة إلى غاية تاريخ إنشاء املرفق العام، حيث اعتبرت الغرفة اإلدارية باملجلس األعلى أنه لئن كان يحق للمالك 

فإن ذلك مقيد بعدم إتمام بأن يطلب تعويضا عن حرمانه من استغالل ملكه املعتدى عليه اعتداء ماديا وإزالة هذا االعتداء، 

مرفق عمومي عليه، حيث ال يمكن حينئذ إال املطالبة بالتعويض عن رقبة ما انتزع منه بصفة غير مباشرة حماية للمال العام مع 

 تعويض عن الحرمان من استغالل عقاره منذ االعتداء املادي إلى إتمام إحداث املرفق العام عليه

 ل مرتبط بتجاوز أكثر من سنة بين تاريخ وضع اليد على العقار وتاريخ إنشاء املرفق العامالحكم بالتعويض عن االستغال -2

كرس القضاء قاعدة مفادها أن الحكم بالتعويض عن االستغالل مرتبط بتجاوز أكثر من سنة بين تاريخ وضع اإلدارة يدها على 

ور، حيث اعتبرت محكمة النقض أنه من خالل الخبرة املأمور بها العقار املعتدى عليه وتاريخ إنشاء املرفق العام على العقار املذك

، وأن املحكمة اإلدارية 0227وأن البناء قد تم الشروع فيه خالل السنة املوالية أي سنة  0221أن تاريخ االحتالل يرجع إلى سنة 

يكون قضاؤها مؤسسا ما دامت عندما قضت للمستأنفين بالتعويض عن فقد الرقبة دون التعويض عن الحرمان من االستغالل 

عملية البناء قد تم الشروع فيها مباشرة عقب االحتالل، وأن املطالبة بالتعويض عن الحرمان من االستغالل ال يكون لها محل 

 إال إذا كانت الفترة الفاصلة بين تاريخ وضع اليد وتاريخ إنشاء املرفق العام قد تجاوزت سنة

 مرتبط بإثبات نوعية وطبيعة االستغالل الحكم بالتعويض عن االستغالل-3

فيما يخص الحكم بالتعويض عن االستغالل كرس القضاء قاعدة أخرى مفادها وجوب إثبات نوعية وطبيعة االستغالل الذي 

ية ر حرم منه املعني باألمر، حيث جاء في قرار صادر عن الغرفة اإلدارية بمحكمة النقض مفاده أن االجتهاد القضائي للغرفة اإلدا

في امللف  99/09/9111الصادر بتاريخ  331بمحكمة النقض ومن خالل عدد من القرارات الصادرة عنها من ضمنها القرار عدد 
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، أصبح متواترا على أنه يشترط للمطالبة بأي تعويض عن هذا الحرمان باإلضافة إلى بيان الفترة 3047/4/3/2005اإلداري عدد 

بيعة االستغالل الذي حرم منه املعني باألمر، وبالتالي وفي ظل عدم بيان املستأنفة لهذه الفترة التي تحقق فيها، إثبات نوعية وط

والتي تمتد من تاريخ وضع اليد إلى تاريخ إحداث املنشأة، فضال عن عدم إثباتها لنوعية االستغالل الذي كان مخصصا له عقارها 

حرمت منه فعال، فإن ذلك يعني أن طلبها الرامي إلى التعويض عن هذا بموجب وثائق التعمير التي كانت سارية املفعول والذي 

 الحرمان يبقى غير مؤسس قانونا

 الحكم بالتعويض عن االستغالل مرتبط بتحديد تاريخ وضع اليد على العقار وتاريخ إنشاء املرفق-4

قد ه بالتعويض عن الحرمان من االستغالل، فيعتبر القضاء أن إثبات املالك لتاريخ وضع اليد على عقاره أساس ي لتبرير الحكم ل

أنه لم يثبت لها تاريخ وضع اليد وتاريخ إنشاء  9101فبراير  00جاء في حكم صادر عن املحكمة اإلدارية بالدار البيضاء بتاريخ 

ض عن عوياملرفق حتى يتسنى تحديد مدة االحتالل املبررة للتعويض عن الحرمان من االستغالل ويبقى للمدعي فقط حق الت

، كما اعتبرت املحكمة اإلدارية بالرباط أنه فيما يخص طلب التعويض عن الحرمان من االستغالل [15]الفقد الجبري لألرض

فإن هذا النوع من التعويض يقتض ي تحديد تاريخ وضع اإلدارة يدها على العقار وتاريخ انتهاء األشغال وافتتاح املرفق أو املنشأة 

 م خدماتها للجمهور وكذا نوع االستغالل الذي تم حرمان املدعي منهالعمومية وتقدي

ومجمل القول يالحظ أن محكمة االستئناف بباريس اعتبرت أنه إذا حالت واقعة االعتداء املادي فعال بين املالك وانتفاعه بأرضه 

 ياع ليسوا ملزمين بإثبات ما ضاع لهمواستعمالها فيما أعدت له، فإن من حقه التعويض بصفة تلقائية، وأن الشركاء على الش

 من مداخيل، كما أن فعل الحرمان من امللك املشاع يرتب لهم التعويض بقوة القانون 

وقد جاءت مداخلة الدكتور لتسليط الضوء على هذه االشكاليات املثارة بخصوص هذا املوضوع حيث كان جديا في مداخلته 

اء أن املنشأة العامة متى أحدثت فعال دون تدخل من املالك للعقار لحماية عقاره قبل القيمة من املبادئ املجمع عليها فقها وقض

إحداثها، فإنه ال يجوز إزالتها مطلقا، ألنها تصبح ملكا عاما وال يؤثر فيها ما يمكن أن ينسب لإلدارة من غصب واعتداء على العقار 

 .املقامة عليه

االستجابة لطلب رفع اليد رهين بعدم قيام املنشأة العامة وتحقق انتفاع العموم في هذا اإلطار اعتبرت املحكمة اإلدارية أن 

بخدماتها، أما وقد ثبت وجود مرفق عام بالعقار املطلوب رفع اليد عنه، فإن رفع اليد هذا يستتبع ال محالة إزالة تواجد اإلدارة 

كانية إزالة أو هدم املنشأة العامة املنجزة فعال ومما يتعذر به، واملتمثل في املرفق املحدث به، وهو ما ال يستقيم ومبدأ عدم إم

تنفيذه، ومعلوم أن الغاية من إصدار األحكام هو إمكانية تنفيذها، وما دام أن تنفيذ الحكم برفع اليد عن عقار يحتوي على 

 ير مؤسس وحليف الرفضمنشأة عامة متمثلة في مرفق يؤدي خدماته يعتبر مستحيال بالضرورة، فإن طلب رفع اليد يكون غ

كما اعتبرت الغرفة املدنية باملجلس األعلى أن االستجابة للطالبة لطلبها القاض ي بطرد الدولة من أرض النزاع من شأنه تعطيل 

مرفق عمومي يسهر على تحقيق منفعة عامة تتمثل في تعليم أبناء الشعب، حيث تبين لها من خالل تصريحات املدعي املطلوب 

/س قد شيدت 2293ي مقاله االفتتاحي للدعوى أن القطعة األرضية اململوكة له بمقتض ى الصك العقاري رقم ضده النقض ف

عليها اإلدارة مدرسة لتعليم األطفال، فأضحت بذلك مرفقا عموميا يهدف إلى تحقيق منفعة عامة، ومن شأن االستجابة لطلب 

عمل اإلدارة العمومية للدولة، وهو ما يمنع على محاكم اململكة النظر فيه  املالك الرامي إلى طرد الدولة املغربية منها، أن يعرقل

من ق. م. م، وبذلك فإن القرار املطعون فيه بتأييده لألمر االستعجالي القاض ي بطرد الدولة  97ولو بصفة تبعية بمقتض ى الفصل 

حتما تعطيل مرفق عمومي، هو من صميم عمل  املغربية من أرض النزاع من شخصها وأمتعتها ومن يقوم مقامها، والذي يستلزم

 من قانون املسطرة املدنية، مما يعرضه للنقض 97اإلدارة العمومية، يكون قد خرق مقتضيات الفصل 

من قانون املسطرة املدنية من أن عمل اإلدارات  97ونحن نرى أن ما قصده املشرع من مضمون الفقرة األولى من الفصل 

للمحاكم تعطيله هو العمل املؤسس على املشروعية، واملرتكز على تصرف اإلدارة في العقار املنزوعة العمومية الذي ال يجوز 

املتعلق بنزع امللكية من أجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت، والتي ال يمكن للقضاء القيام  2.30ملكيته في إطار القانون رقم 
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اإلدارة باالعتداء املادي على ملك الغير بدون سند قانوني، فإنه ال يمكن الحد من بعرقلتها تحقيقا للصالح العام، أما إذا قامت 

 .صالحية القضاء من أجل وضع حد لهذا العمل غير املشروع

 الدور الريادي للقضاء في حماية امللكية العقارية في مواجهة اإلدارة

اإلدارة من خالل اعتبار أن نقل ملكية العقار ينبغي أن يتم في  يتجلى الدور الريادي للقضاء في حماية امللكية العقارية في مواجهة

إطار القانون املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة كما أن دعوى التعويض عن االعتداء املادي تسري عليها القواعد العامة 

 املتعلقة بمسؤولية الدولة 

 تعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامةنقل ملكية العقار ينبغي أن يتم في إطار القانون امل  :

 االعتداء املادي بالتقادم أوال: عدم سقوط دعوى التعويض عن 

من قانون االلتزامات  011إن سقوط الحق في التعويض عن األضرار الناتجة عن االعتداء املادي بالتقادم طبقا ملقتضيات املادة 

ادي قائم بسبب تواجد اإلدارة الدائم على العقار املعتدى عليه، ذلك أن دعوى والعقود ال يكون له محل طاملا أن االعتداء امل

التعويض تقوم على أساس الحرمان الدائم من العقار املعتدى عليه وليس على أساس الحرمان من االستغالل الذي قد يكون 

 تي اعتبرت أن املستأنف ركز في استئنافهخاضعا الحتساب أمد التقادم الخمسيوهو ما أقرته الغرفة اإلدارية بمحكمة النقض ال

، لكن حيث أن 0231على أن التعويض املحكوم به قد طاله التقادم ألن عملية االحتالل كما يقر بذلك املدعي ترجع إلى سنة 

يض التعو  األمر يتعلق باعتداء مادي ظل قائما طيلة سنوات، ومن املعلوم أن عمال غير مشروع من هذا النوع يرتب دائما الحق في

وأن األمر ال يتعلق بديون في ذمة الدولة للحديث عن التقادم الرباعي أو غيره من أنواع التقادم املتعلق بالديون مما يعني أن 

دعوى التعويض في مثل هذه األحوال تظل واردة وال يمكن التمسك بأي حال من األحوال بالتقادم املسقط املستدل به مما يتعين 

 ر منتجاعتبار السبب غي

 الحكم بالتعويض العيني ثانيا: 

استقر القضاء على الحكم برفع االعتداء املادي على العقار كلما ثبت لديه أن اإلدارة لم تسلك املسطرة القانونية الواجبة لحيازة 

ارية ق امللكية العقالعقار، أوعدم استناد االعتداء املادي على أي مقتض ى قانوني أو تنظيمي، أوالحكم بإيقاف أشغال البناء فو 

 .املعتدى عليها خصوصا إذا كانت تلك األشغال الزالت في بدايتها

احتالل ملك الغير بدون حق وال سند من طرف ” الذي قض ى بأن:  0232يوليوز  0وهو ما ذهب إليه قرار املجلس األعلى بتاريخ 

قانوني تقتض ي املصلحة العامة، وكذلك مصلحة املالك  الجماعة املحلية وبناءها فيه بناءات تجارية واجتماعية يشكل وضعا غير 

 جعل حد له في أقرب وقت، األمر الذي يعطي لدعوة اإلفراغ صبغة استعجالية يختص قاض ي املستعجالت بالنظر فيها

ة أو مسطرة مكما اعتبرت الغرفة اإلدارية باملجلس األعلى أن املستأنفة لم تدل بما يفيد سلوك مسطرة نزع امللكية للمنفعة العا

االقتناء بالتراض ي أو غير ذلك، مما ال يضفي على عملها الشرعية القانونية لذلك تكون أشغال البناء التي تقوم بها فوق أرض 

 املستأنف عليهم خالية من أي سند قانوني ويتوجب األمر بإيقافها

ل العام ويساهم في حماية املا لحالة إلى ماكانت عليهويعتبر التعويض العيني أكثر نجاعة من التعويض املالي، ألنه يرتب إرجاع ا

، وفي [25]ألن رد العقار املعتدى عليه إلى مالكه سيوفر لإلدارة مبالغ مالية باهضة كانت ستؤدى كتعويض عن اإلعتداء املادي

رة، ه قض ى بالتعويض في مواجهة اإلداهذا اإلطار أصدرت الغرفة اإلدارية باملجلس األعلى قرارها القاض ي بإلغاء حكم ابتدائي لكون

 مع أن هذه األخيرة أبدت استعدادها إلفراغ العقار املدعى فيه

أنه متى طالب املالك بهدم األشغال التي تمت من اإلدارة  9112كما اعتبرت محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر سنة 

 .يب لطلبه ال أن تحكم له بتعويض لم يطلبهداخل ملكه وبدون موافقته وجب على محكمة املوضوع أن تستج

 لعدم استناده على أي مقتض ى قانوني أو تنظيمي الحكم برفع االعتداء املادي على العقار -1
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اعتبرت املحكمة االدارية بالرباط أن املطلوب ضدها وزارة التربية الوطنية التي سبق لها أن استفادت من تخصيص هذا العقار 

 01تاريخ انصرام أجل  03/10/9101ميم التهيئة املشار إلى مراجعه أعاله، والذي انتهى مفعوله منذ ملصلحتها بمقتض ى تص

من قانون التعمير ودون أن تبادر الوزارة املذكورة إلى سلوك املسطرة القانونية لنزع امللكية  93سنوات املقرر بمقتض ى الفصل 

ملذكور تكون قد أضحت في حكم املعتدي ماديا على العقار اململوك للطالبة من أجل املنفعة العامة، فإنه بمجرد حلول التاريخ ا

لعدم استناد إصرارها على االستمرار في وضع يدها على ذلك العقار إلى أي مقتض ى قانوني أو تنظيمي وملساس هذا التصرف بحق 

 امللكية املضمون بمقتض ى الدستور 

العتداء املادي على العقار مرتبط بعدم قيام املنشأة العامة وتحقق انتفاع العموم إال أن املحكمة اإلدارية بفاس اعتبرت أن رفع ا

بخدماتها، وإن طلب رفع اليد سيتبعه إزالة املرفق العمومي املحدث بالعقار املعتدى عليه وهو ما ال يستقيم ومبدأ عدم إمكانية 

معلوم أن الغاية من إصدار األحكام هو إمكانية تنفيذها، وما دام إزالة أو هدم املنشأة العامة املنجزة فعال ومما يتعذر تنفيذه، و 

أن تنفيذ الحكم برفع اليد عن عقار يحتوي على منشأة عامة متمثلة في مرفق يؤدي خدماته يعتبر مستحيال بالضرورة، فإن طلب 

 رفع اليد يكون غير مؤسس وحليف الرفض

 ية املعتدى عليهاالحكم بإيقاف أشغال البناء فوق امللكية العقار  -2

إن القضاء االستعجالي للمحكمة اإلدارية يملك حق األمر برفع االعتداء املادي وذلك بطرد اإلدارة من العقار املعتدى عليه 

وبإفراغه وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وتطبق على الطلبات املرفوعة إلى القضاء االستعجالي اإلداري في مجال االعتداء املادي 

واعد العامة التي يخضع لها القضاء االستعجالي عامة ومنها توفر شرطي االستعجال وعدم املساس بأصل الحق، ألن إيقاف الق

األشغال التي تقوم بها اإلدارة يعتبر إجراءا وقتيا يهدف إلى حماية حق امللكية إلى حين صدور حكم نهائي في املوضوع أو حل النزاع 

 .بطريقة رضائية

محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط، أن الخطر املحدق بصاحبة العقار يتمثل في قيام وزارة التربية الوطنية بالبناء وقد اعتبرت 

فوق العقار املذكور دون سلوك املسطرة القانونية، مما يجعل اإلجراء الوقتي املطلوب املتمثل في إيقاف األشغال يتوفر فيه عنصر 

ناء قد يزيد من الضرر الالحق بصاحب امللك، كما أن اإلجراء املطلوب ال مساس له بجوهر الحق، االستعجال، ألن التمادي في الب

فيكون االختصاص بالتالي منعقدا لقاض ي املستعجالت لألمر بإيقاف أشغال البناء الجارية على أرض املستأنف عليها وله ما يبرره 

 شغال ما زالت جارية ولم تشرف على نهايتهاواقعا وقانونا، خصوصا وأن الظاهر من وثائق امللف أن األ 

 األحكام القضائية الرامية إلى وقف األشغال على املستوى االقتصادي واالجتماعي  آثار -3

إن األحكم القضائية الصادرة بإيقاف أشغال البناء فوق امللكية العقارية املعتدى عليها، سيترتب عليه ال محالة آثارا سلبية على 

حيث ستؤدي باإلدارة إلى عدم إمكانية تنفيذ إلتزاماتها التعاقدية الناتجة عن تلك الصفقات   تصادي واالجتماعي،املستوى االق

التي أبرمتها مع الشركات واملقاوالت، الش يء الذي سيدفع باملقاوالت املذكورة إلى رفع دعاوی قضائية للمطالبة بالتعويض عن 

املبرمة معها، وهي الدعاوى التي تنتهي بصدور أحكام بالتعويض وفق مبالغ جد مهمة تؤدى األضرار املترتبة عن عدم تنفيذ العقود 

 .من املال العام

ونحن نرى أنه إذا كان املشرع قد سمح لإلدارة صاحبة املشروع بفسخ الصفقة بإرادتها املنفردة وفي إطار إعمال سلطتها التقديرية، فإن 

ان إذا ك“املتعاقد مع اإلدارة، وهو ما أكدته املحكمة اإلدارية بالدار البيضاء التي اعتبرت أنه: يكفل الحماية للطرف  القضاء اإلداري 

الفقه والقضاء قد استقر على أنه لإلدارة الحق دائما في إنهاء عقودها حتى ولو لم يرتكب املتعاقد أي إخالل أو خطأ من جانبه، وأن 

ذلك تقتضيه املصلحة العامة، فإن للطرف اآلخر الحق في التعويضات إذا كان لها وجه، لإلدارة سلطتها في إنهاء العقد متى قدرت أن 

، كما [”فإن ذلك رهين بوجود ظروف تستدعي هذا اإلنهاء وأن يكون دافع اإلدارة في االلتجاء إليه هو تحقيق املصلحة العامة املقصودة

إن فسخ العقد من طرف اإلدارة يعطي الحق للمقاولة للمطالبة ” ها اآلتي:أقرت نفس املبدأ املحكمة اإلدارية بوجدة من خالل حكم

 .”بقيمة األشغال املنجزة وإرجاع الضمانة ما دام لم يثبت بشكل قاطع وجود خطأ أو تقصير من طرفها
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ملال لة دون إهدار اوألجل الحد من املنازعات التي تعيق تنفيذ الصفقات العمومية على العقارات املعتدى عليها ماديا، وللحيلو 

العام املترتب عن دعاوى قضائية مكلفة لإلدارة نقترح تعديل املرسوم املتعلق بالصفقات العمومية، وذلك بالتنصيص على وجوب 

 .التسوية املسبقة للوضعية القانونية للعقار املخصص للمشروع قبل إبرام أي صفقة عمومية بشأنه

الخزينة العامة للمملكة قبل التأشيرعلى الصفقات العمومية املتعلقة بأشغال البناء كما نقترح أن تقوم املصالح املختصة ب

وتشييد املرافق العمومية، بالتأكد من تسوية الوضعية القانونية للعقار املتعلق باملشروع، وبأن امللكية العقارية قد تم نقلها إلى 

 .ألجل املنفعة العامة اإلدارة إما بالتراض ي بين الطرفين أو عن طريق نزع امللكية

اعتبرت محكمة النقض بأن قيام اإلدارة بإجراءات نزع امللكية الالحقة على عملية االعتداء املادي يحول دون استفادتها من قانون 

 منزع امللكية فيما يتعلق بتحديد التعويض عن ذلك االعتداء، مادام أن املحكمة ثبت لها أن اإلجراءات املمهدة لنزع امللكية ل

 تباشر إال بعد تاريخ رفع عدوى االعتداء املادي املتمثل في بناء مدرسة

من قانون نزع امللكية ألجل املنفعة  91واعتبرت محكمة النقض أن التعويض عن نقل امللكية تحدده املحكمة وفقا للفصل 

ة، واملحقق الناش ئ مباشرة عن نزع امللكي العامة واالحتالل املؤقت، التي تقض ي بأن ال يشمل التعويض املذكور إال الضرر الحالي

وعلى أن يحدد حسب قيمة العقار يوم صدور قرار نزع امللكية، وأن املحكمة اإلدارية حينما حددت التعويض عن نقل العقار 

ها يموضوع الدعوى باالستناد إلى ما تم تحديده بموجب حكم صادر في إطار دعوى التعويض عن االعتداء املادي التي تسري عل

القواعد العامة املتعلقة بمسؤولية الدولة دون أن تتقيد باملقتضيات القانونية املشار إليها أعاله تكون قد حرفت القواعد اآلمرة 

 الواجبة التطبيق في النازلة وعرضت حكمها لإللغاء

ة املتضررين، وهو التعويض الذي درج القضاء اإلداري على األخذ بمبدأ التعويض الكامل الذي يحكم به لفائد وفي هذا اإلطار 

يحدد على أساس القيمة الحقيقية والفعلية للعقار بتاريخ رفع الدعوى، وهو ما يجعل قيمة التعويض الذي تجبر اإلدارة على 

ة التي دأدائه مرتفعا جدا باملقارنة مع الثمن الذي كان من املمكن أداؤه لو تم سلوك املسطرة القانونية، بالنظر أوال إلى طول امل

غالبا ما تفصل بين تاريخ وضع اإلدارة يدها على العقار وتاريخ لجوء املعني باألمر إلى القضاء، والتي قد تصل أحيانا إلى عشرين 

سنة أو أكثر، وبالنظر ثانيا إلى االمتيازات التي يخولها قانوني نزع امللكية والتعمير لإلدارة والتي تجد نفسها محرومة منها بفعل 

 .لوكها للمسطرة القانونيةعدم س

 استناد الحكم بالتعويض عن االعتداء املادي على قواعد املسؤولية التقصيرية  ثانيا:

إن ثبوت االعتداء املادي املمارس من قبل اإلدارة على امللكية العقارية يخضعها على مستوى املسؤولية للقانون املدني وباألخص 

من نفس القانون واملتعلقين باملسؤولية اإلدارية  31و  22الي ينبغي استبعاد الفصلين من ق. ل. ع وبالت 22ملقتضيات الفصل 

واعتبرت محكمة النقض أن املحكمة املطعون في حكمها كانت على صواب في اعتبار أن عمل اإلدارة باالستيالء على عقار املطعون 

ي نطاق املسؤولية التقصيرية، مما يكون معه املطعون ضده ضده، واستمالكها إياه دون تتبع إجراءات نزع امللكية إنما يدخل ف

 .على كامل الحق في تعويضه عن ملكه في إطار القواعد العامة

كما اعتبرت محكمة النقض أن اإلدارة حينما تقوم باالعتداء ماديا على ملك الغير تفتقد أساس املشروعية وتصبح مسؤولة في 

من نتائجها أن الضرر يقدر بتاريخ الفعل الضار أو إقامة الدعوى بحسب مصلحة املضرور،  إطار قواعد املسؤولية املدنية، والتي

شريطة إقامة دعوى املطالبة بالتعويض داخل أجل معقول يتم تقديمه أخذا بعين االعتبار الظروف املالبسة لحدوث فعل 

 الفعل الضار االعتداء املادي، ولألسباب التي حالت دون تقديم املضرور لدعواه بعد حصول 

 ثالثا: تقدير التعويض من تاريخ صدور الحكم

إن الهدف من التعويض هو جبر الضرر كله بحيث يلتزم املسؤول بتحمل نتائج فعله الخاطئ، إن تقدير التعويض من قبل 

عن  قد يزيدالقاض ي يكون وقت حكمه بالتعويض لطالبه حكما نهائيا، والعلة في ذلك أن مقدار التعويض وقت إصدار الحكم 

 .تقديره وقت حدوث الضرر 
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ويرى بعض الفقه أن تاريخ تحقق الضرر هو املعتبر في تحديد التعويض عنه وليس تاريخ صدور الحكم، ألن الحكم ليس له سوى 

ا لقيمة ، في حين يرى البعض اآلخر أن تقدير التعويض وفق[طابع تصريحي، فهو ال ينش ئ أي حق وإنما يعترف بحق له وجود سابق

الضرر ينبغي أن يتم من تاريخ صدور الحكم وذلك تفاديا لتأثير تغير الظروف االقتصادية التي قد تحدث ما بين وقوع الضرر 

 وتاريخ صدور الحكم

 الحكم بالفوائد القانونية عن تأخر اإلدارة بالوفاء بمبلغ التعويض املحكوم به : 

قانونية في دعاوى املسؤولية التقصيرية والتي تندرج تحتها أعمال االعتداء املادي، دأب االجتهاد القضائي على الحكم بالفوائد ال

، [45]والفوائد القانونية هي عبارة عن تعويض قانوني عن تأخر املدين في الوفاء بمبلغ من النقود معلوم املقدار وقت الطلب

تعويض، وهو ما أكدته الغرفة االجتماعية باملجلس األعلى التي وتصبح هذه الفوائد مستحقة ابتداء من تاريخ الحكم النهائي بال

اعتبرت أنه إذا كانت األحكام مقررة للحق وغير منشئة له، فإن ذلك يتعلق بما ينشأ عن تلك الحقوق من التزام، وهو في هذه 

ونية نشئه، ولذلك فالفوائد القانالنازلة حق الطالب في مبدأ التعويض، أما مبلغ التعويض وما يترتب عنه فإن الحكم هو الذي ي

وهي فوائد تأخيرية، ال يسري أثرها إال من يوم وجود املدين في حالة امتناع، أي بعد صدور الحكم النهائي امللزم له باألداء، ال من 

 تاريخ الطلب

ارة على امللكية العقارية، فإننا وفي هذا اإلطار ورغم مظاهر القوة الحمائية التي أبان عنها القضاء اإلداري للحد من اعتداء اإلد

نرى وجوب البحث عن حلول أخرى كفيلة بحماية امللكية العقارية من االعتداء املادي ، وهذا ما سنناقشه من خالل املبحث 

 .الثاني من هذه الدراسة

 الحلول الكفيلة بحماية امللكية العقارية من االعتداء املادي 

 عتداء املادي على امللكية العقاريةمسؤولية املوظف العمومي عن فعل اال 

يعتبر مستخدمو الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن األضرار الناتجة عن األخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم، 

فصل لوال تجوز مطالبة الدولة والبلديات بسبب هذه األضرار، إال عند إعسار املوظفين املسؤولين عنها وذلك طبقا ملقتضيات ا

من ق. ل. ع وفي هذا اإلطار فإن الخطأ الذي ينسب للمصلحة اإلدارية يبعد خطأ املوظف ويترتب عن ذلك استبعاد مسؤولية  31

املوظف في حالة الخطأ املرفقي على اعتبار أن هذا األخير لم يحقق أي مصلحة شخصية له، بل قد يكون مجبرا على تنفيذ 

 ات اإلداريةتعليمات رؤسائه تحت طائلة العقوب

كما أن موقف القضاء من فكرة الخطأ الشخص ي، يقوم على أساس ربط الخطأ الشخص ي باألعمال التدليسية التي يرتكبها 

املوظف تعتبر أخطاء جسيمة، فإذا كان خطأ املوظف ال يتضمن أي  املوظف وهو يزاول عمله، أو كون األخطاء التي تسبب فيها

يعتبر مرفقيا بالتالي تتحمل اإلدارة مسؤولية هذا الخطأ حيث اعتبرت محكمة االستئناف تدليس أو خطأ جسيم، فإن الخطأ 

من ظهير االلتزامات والعقود فإن أعوان الدولة، اليسألون  31أنه بناء على عبارات الفصل  0229أبريل  01بالرباط بتاريخ 

كب أي إذا لم يرت اء ممارستهم لوظائفهم وأن املوظفشخصيا إال بسبب األضرار الناتجة عن تدليسهم أو أخطائهم الجسيمة أثن

 املسؤولية املباشرة للدولة 22تدليس أو خطأ جسيم، وإنما مجرد إهمال يكون خطأ مرفقيا يترتب عنه، بناء على الفصل 

 شأن االعتداءونحن نرى أن ارتفاع عدد األحكام القضائية الصادرة عن املحاكم اإلدارية ضد املؤسسات واملقاوالت العمومية ب

عينين في املناص
ُ
 باملادي على امللكية سببه ضعف التأطير في اإلدارة املغربية، وغياب الكفاءة اإلدارية والقانونية والقانونية لدى امل

الُعليا، وهو ما أشار إليه خطاب امللك محمد السادس إثر افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية الخامسة من الوالية 

ريعية العاشرة، حيث جاء فيه أن نجاح خطة اإلنعاش االقتصادي، يقتض ي تغييرا حقيقيا في العقليات، وفي مستوى أداء التش

املؤسسات العمومية، وأنه ينبغي على الحكومة القيام بمراجعة معايير ومساطر التعيين في املناصب العليا، بما يحفز الكفاءات 

 عمومية وجعلها أكثر جاذبيةالوطنية على االنخراط في الوظيفة ال
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يعتبر االعتداء املادي من التصرفات واإلجراءات اإلدارية غير املشروعة، ويصبح بالتالي عمال ماديا يتحمل مسؤوليته كل موظف 

أو مسؤول قام به ما دام لم يثبت سلوكه للمساطر القانونية أو خضوعه لرؤسائه بهذا الخصوص، وإن تجريم فعل االعتداء 

الذي يقوم به موظفو ومسؤولو مؤسسات الدولة وترتيب مسؤوليتهم الشخصية عن واقعة االعتداء املادي، من شأنه  املادي

تحصين امللكية العقارية وفق ما تنص عليه أحكام الدستور، وتجنيب مالية الدولة حجم التعويضات املحكوم بها، وتعزيز الثقة 

 .اللتزام باملساطر واإلجراءات التي تنص عليها مقتضيات القانون املتعلق بنزع امللكيةبين الدولة واملواطن عبر إخضاع املسؤولين ل

وفي هذا اإلطار تقدم فريق العدالة والتنمية، وفريق التجمع الدستوري، والفريق الحركي، والفريق االشتراكي بمجلس النواب 

اء املمتلكات الخاصة، ويهدف املقترح إلى تجريم فعل االعتد بمقترح قانون يتعلق بتجريم االعتداء املادي للسلطات العمومية على

املادي الذي يقوم به موظفو ومسؤولو مؤسسات الدولة والجماعات الترابية واملؤسسات واملقاوالت العمومية وترتيب مسؤوليتهم 

 الشخصية عن واقعة االعتداء املادي

أحد رجال أو مفوض ي السلطة أو القوة العمومية، يأمر أو يباشر بنفسه كما يهدف املقترح املذكور إلى اعتبار كل موظف عمومي أو 

عمال أو تصرفا او إجراء لالعتداء املادي على ممتلكات الخواص، ولم يسلك من أجل ذلك مسطرة نزع امللكية كما هو محدد 

يف من رؤسائه بشكل صريح، يضقانون، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، لكن إذا أثبت أنه تصرف بناء على أمر صادر 

 .الفصل املذكور، فإنه يتمتع بعذر معف من العقاب، وفي هذه الحالة تطبق العقوبة على الرئيس الذي أصدر األمر وحده

في هذا اإلطار نرى أن األمر يتعلق بخطأ مرفقي تتحمل اإلدارة مسؤوليته على غرار األخطاء املرفقية التي تترتب عن مباشرة أنشطتها 

لعادية في إطار ممارسة اختصاصاتها، وهو التوجه الذي سار عليه العمل القضائي باململكة والذي يعتبرها مجرد دعوى للتعويض ا

عن املسؤولية اإلدارية، وبالتالي فإن القواعد العامة املنظمة للمسؤولية املدنية في ق.ل.ع. تفي بالغاية التي يهدف إليها مقترح 

 .القانون 

 في تكريس املشروعية للحد من فعل االعتداء املادي على امللكية العقارية الخاصة : دور القضاء 

يقتض ي مبدأ املشروعية احترام الدولة في جميع تصرفاتها أحكام القانون بمفهومه العام وأال تخرج عن حدوده، وإال اعتبرت 

ع الشرعية وبالتالي يجعل منها دولة القانون تحترم أعمالها غير مشروعة، واحترام الدولة للقانون هو الذي يعطي ألعمالها طاب

حقوق وحريات األفراد، ويتجلى دور القضاء في تكريس املشروعية من خالل اعتماد مجموعة من املعايير للحد من االعتداء 

لة لتنفيذ األحكام املادي( واعتماد معايير عادلة للحكم بالتعويض للحد من هذا االعتداء  واعتماد آلية الحجز على أموال الدو 

 القضائية الصادرة بشأن االعتداء املادي 

  املعايير القضائية املعتمدة للحد من االعتداء املادي اإلداري : 

 2.30الحكم بنقل امللكية العقارية املعتدى عليها ينبغي أن يتم وفقا للقانون رقم  .0

امللكية الجبري ال يتم إال في إطار املسطرة القانونية املنصوص اعتبرت محكمة النقض أن نقل ملكية عقار إلى اإلدارة في إطار نزع 

املتعلق بنزع امللكية من أجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت، استنادا إلى أحكام الدستور التي تقض ي  2.30عليها في القانون رقم 

حينما تقوم باالستيالء على ملك الغير خارج بأن حق امللكية مضمون، وأن القانون وحده هو الذي يحد من مداه، وأن اإلدارة 

اإلطار القانوني املشروع، فإن عملها هذا يشكل اعتداء ماديا ال يمكن للقضاء أن يكرسه ويضفي املشروعية عليه وذلك بنقل 

لك إال إذا ائدة املاملكية العقار املستولى عليه إلى اإلدارة املسؤولة عن هذا العمل املادي على إثر الحكم بالتعويض عن الرقبة لف

 تم ذلك وفقا للمسطرة واإلجراءات القانونية الجاري بها العمل

كما أن الغرفة اإلدارية باملجلس األعلى لم تخول اإلدارة املعتدية على امللكية العقارية االستفادة من نقل امللكية إليها مقابل 

ر نزع امللكية الجبري ال يتم إال في إطار املسطرة القانونية املنصوص أن نقل ملكية عقار إلى اإلدارة في إطا” تعويض، حيث اعتبرت: 

عليها في القانون املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت استنادا إلى أحكام الدستور التي تقض ي بأن حق 

وم باالستيالء على ملك الغير خارج اإلطار القانوني امللكية مضمون وأن القانون وحده هو الذي يحد من مداه وأن اإلدارة حينما تق
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املشروع فإن عملها هذا يشكل اعتداء ماديا ال يمكن للقضاء أن يكرسه ويضفي املشروعية عليه وذلك من خالل نقل ملكية 

 دة املالكالعقار املستولى عليه إلى اإلدارة املسؤولة عن هذا العمل املادي على إثر الحكم بالتعويض عن الرقبة لفائ

وحيث يستنتج مما ذكر أن الحيازة املادية للعقار موضوع النزاع قد انتقلت إلى ” كما اعتبرت الغرفة اإلدارية باملجلس األعلى أنه:

اإلدارة املستأنفة بفعل اعتدائها املادي عليه وأصبحت تملكه فعليا بعد أن أنشأت مرفقا عموميا عليه، إال أنه ال يمكن الحكم 

ملكيته إليها مقابل التعويض عن الرقبة املحكوم به لفائدة مالك العقار إال إذا تم ذلك وفقا للمسطرة واإلجراءات  لها بنقل

القانونية الجاري بها العمل واملشار إليها أعاله، وأن املحكمة اإلدارية حينما لم تلتفت للطلب االحتياطي املقدم من قبل اإلدارة 

 خبرة تكون وكأنها سارت في هذا االتجاه بصفة ضمنية، مما يجعل السبب غير جدير باالعتباراملستأنفة في مذكرتها بعد ال

 وجوب تصحيح اإلجراءات القانونية من قبل اإلدارة لنقل امللكية العقارية لصالحها : 

 ش يء يمنع اإلدارة من إذا كان االعتداء املادي على امللكية العقارية ينشأ عن عدم سلوك اإلدارة للمسطرة القانونية، فإنه ال 

، وهو ما سارت عليه الغرفة اإلدارية حيث جاء في [56]تصحيح تصرفها املخالف للقانون لكي ينسجم مع قواعد املشروعية

يها للكن حيث إن نقل ملكية عقار إلى اإلدارة في إطار نزع امللكية الجبري ال يتم إال في إطار املسطرة القانونية املنصوص ع” قرارها: 

املتعلق بنزع امللكية من أجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت استنادا إلى أحكام الدستور التي تقض ي بأن  2.30في القانون رقم 

حق امللكية مضمون وأن القانون وحده هو الذي يحد من مداه، وأن اإلدارة حينما تقوم باالستيالء على ملك الغير خارج اإلطار 

ع، فإن عملها هذا يشكل اعتداء ماديا ال يمكن للقضاء أن يكرسه ويضفي املشروعية عليه، وذلك من خالل نقل القانوني املشرو 

ملكية العقار املستولى عليه إلى اإلدارة املسؤولة عن هذا العمل املادي على إثر الحكم بالتعويض عن الرقبة لفائدة املالك، الذي 

د أن خرج من حيازته القانونية وانتقل إلى اإلدارة التي أصبحت تملك فقط حيازته هو في األصل تعويض عن فقدانه لعقاره بع

املادية والفعلية.. وحيث يستنتج مما ذكر أن الحيازة املادية للعقار موضوع النزاع قد انتقلت إلى اإلدارة املستأنفة بفعل اعتدائها 

عليه، إال أنه ال يمكن الحكم لها بنقل ملكيته إليها مقابل املادي عليه وأصبحت تملكه فعليا بعد أن أنشأت مرفقا عموميا 

التعويض عن الرقبة املحكوم به لفائدة مالك العقار إال إذا تم ذلك وفقا للمسطرة واإلجراءات القانونية الجاري بها العمل واملشار 

ة تكون اإلدارة املستأنفة في مذكرتها بعد الخبر  إليها أعاله، وأن املحكمة اإلدارية حينما لم تلتفت للطلب االحتياطي املقدم من قبل

 .وكأنها سارت في هذا االتجاه بصفة ضمنية، مما يجعل السبب غير جدير باالعتبار

احترام اإلدارة نازعة امللكية لكل اإلجراءات القانونية املتعلقة بمسطرة نزع امللكية يجعل طلبها “كما اعتبرت محكمة النقض بأن 

لكية العقار موضوع مقرر التخلي سليما ومرتكزا على أساس وال يحول االستجابة له سبق الحكم للمنزوعة الرامي إلى نقل م

ملكيته بالتعويض عن قيمة العقار في إطار دعوى االعتداء املادي الختالف الدعويين من حيث املوضوع والسبب، واملحكمة ملا 

دارة احتلت العقار وشيدت عليه مرفقا عموميا قبل سلوك مسطرة نزع قضت برفض دعوى املستأنفة بنقل امللكية بعلة كون اإل 

 امللكية لم تجعل لقضائها من أساس وخرقت املقتضيات القانونية املنصوص عليها في

 عدم استفادة اإلدارة من املساهمة املجانية على احتالل األراض ي املجاورة للطريق العام 

املتعلق بالتعميرعلى أن الجماعة تقوم بتملك العقارات الواقعة في  109.21ن رقم من القانو  22ينص البند األول من املادة 

مساحة الطرق العامة الجماعية، وذلك إما برض ى مالكها وإما بنزع ملكيتها منهم، ويكون مالك كل بقعة أرضية مجاورة للطريق 

غاية مبلغ يساوي قيمة جزء من أرضه يعادل مستطيال العامة الجماعية املقرر إحداثها ملزما باملساهمة مجانا في إنجازها إلى 

يكون عرضه عشرة أمتار وطوله مساويا لطول واجهة األرض الواقعة على الطريق املراد إحداثها على أن ال تتعدى هذه املساهمة 

 .قيمة ربع البقعة األرضية

 22ة املاد تفادة اإلدارة املعتدية من مقتضيات وفي هذا اإلطار أكدت محكمة النقض في جل القرارات الصادرة عنها استحالة اس

 9113مارس  7من قانون التعمير عندما يتعلق األمر باعتداء مادي على امللكية العقارية، حيث جاء في حيثيات قرارها الصاد في 

 لى احتالل األراض يمن القانون املحتج بخرقه )قانون التعمير( الذي يفرض املساهمة املجانية ع 22أن تطبيق مقتضيات الفصل 
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التي تصير مجاورة للطريق العام يتطلب إما العمل على استمالك األرض عن طريق التراض ي أو نزع ملكيتها طبق القانون وبالتالي 

 ”يبقى االعتداء املادي غير مشمول باملقتض ى املذكور وهو ما طبقته املحكمة عن صواب مما يجعل ما أثير مرتكز على أساس

أن املعتدى على عقاره اعتداء ماديا غير معني باملساهمة املجانية في الطريق العمومية  9111يوليوز  01ها الصادر في وجاء في قرار 

أن األمر يتعلق باعتداء مادي صرف وبالتالي ال يمكن “املتعلق بالتعمير حيث اعتبرت:  21.09من قانون  22التي تقررها املادة 

من قانون التعمير بشأن املساهمة اإلجبارية ألرباب األراض ي  22الستفادة من مقتضيات املادة للجهة اإلدارية املستأنف عليها ا

املجاورة، الش يء الذي يتعين معه تعويض مالك العقار تعويضا كامال عن املساحة املقتطعة من عقاره، وأن املحكمة اإلدارية 

اإلجمالية وهو ما يدخل في املساهمة اإلجبارية املفروضة على  عندما اعتبرت أن املساحة املستولى عليها تقل عن ربع املساحة

 أصحاب األراض ي املجاورة فاقدا ألساسه القانوني فكان ما قض ى به الحكم املستأنف غير مؤسس وواجب اإللغاء

  عادلة أثناء الحكم بالتعويض للحد من االعتداء املادي اعتماد معايير 

من تاريخ االعتداء املادي على امللكية  ير منصفة عند الحكم بالتعويض من خالل تحديده دأب القضاء اإلداري على اعتماد معاي

 العقارية وليس من تاريخ نزع امللكية 

 الحكم بالتعويض من تاريخ االعتداء املادي على امللكية العقارية وليس من تاريخ نزع امللكية 0

يتضح من تقرير الخبرة أن الخبير عاين األرض وأشار إلى أهميتها، حيث إنه ”أكدت محكمة النقض هذا التوجه حيث اعتبرت أنه:

إذ صرح أنها تقع بموقع مهم بالنسبة ملنطقة تازة العليا، وأن املحكمة اعتبارا منها للمنفعة العامة خفضت قيمة املتر املربع، 

ع االعتداء املادي، وأن الدولة لم تسلك مصرحة أنه وقع إنشاء مدرستين فوق األرض موضوع النزاع، علما أن النازلة تكتس ي طاب

مسطرة نزع امللكية حتى يمكن القول باألخذ بالثمن بتاريخ نزع امللكية، وبذلك تكون قد عللت حكمها تعليال كافيا يبرر ما انتهت 

 إليه

 الحكم بالتعويض بناء على خبرة قضائية وليس بناء على السلطة التقديرية للقاض ي -9

املحكمة اإلدارية استبعدت هذا التقرير على أساس أنه لم ” رية باملجلس األعلى هذا املنحى حيث اعتبرت أن: أكدت الغرفة اإلدا

يعتمد عند تحديد قيمة العقار معطيات مادية موضوعية، وحددت هي التعويض على أساس ثمن الهكتار الواحد انطالقا من 

رية غير مجهزة من غير أن تبين من أين استخلصت العناصر املذكورة، سلطتها التقديرية، وعلى أساس أن األمر يتعلق بأرض عا

 ”أو تسوق لذلك علال مقبولة تبرر ما انتهت إليه، فجاء حكمها فاسد التعليل املوازي النعدامه

التقييم،  ةاملحكمة اكتفت بتخفيض التعويض دون إبراز العناصر املوضوعية املعتمدة في عملي“كما ذهبت الغرفة اإلدارية إلى أن: 

وكان عليها حين استبعادها ضمنيا الخبرة املنجزة، إجراء خبرة ثانية، خاصة وأن الجماعة الحضرية سبق أن التمست األمر بإجراء 

 ”خبرة مضادة، فيكون حكمها قد جاء في غير محله

 : الحكم بالتعويض الكامل عن الضرر املادي واملعنوي الناتج عن االعتداء املادي اإلداري -2

اعتبارا ملا يلحق مالكي العقارات املعتدى عليها ماديا من ضرر، فإنهم ال يترددون في رفع دعاوى في هذا الشأن لعرض األمر على 

القضاء، هذا األخير أصبح يتشدد أكثر في مواجهة اإلدارة ويحملها املسؤولية عن الضرر الناتج عن فعلها، مع ما يستتبعه ذلك 

ملتضررين تعويضا كامال، وهو ما يضر باملال العام بالنظر إلى ضخامة املبالغ املالية التي يحكم بها ضد من إلزامها على تعويض ا

 اإلدارة باملقارنة مع ما تؤديه الدولة في حالة سلوك مسطرة نزع امللكية

كامال، حيث جاء في أحد  وفي هذا اإلطار فإن التعويض عن الضرر املعنوي الناتج عن االعتداء املادي اإلداري ينبغي أن يكون 

قرارات الغرفة اإلدارية باملجلس األعلى أن التعويض عن الضرر املعنوي على غرار التعويض عن الضرر املادي، يجب أن يكون 

كامال ال رمزيا، وحيث إن قضاة االستئناف عندما اقتصروا على منح درهم رمزي للطاعن على أساس أن التعويض عن الضرر 

من قانون االلتزامات والعقود وعرضوا قرارهم  22غاية منه النفع املادي يكونوا قد خرقوا مقتضيات الفصل املعنوي ليس ال

 للنقض
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 استنتاجات

املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت يخول ألشخاص القانون العام نزع امللك العقاري  7.81إن القانون رقم 

ذات املنفعة العامة، إال أن بطء مسطرة نزع امللكية، وتعقيد إجراءاتها اإلدارية، وطول األجال املرتبطة بهدف تشييد املشاريع 

بنزع امللكية، أثر بشكل سلبي على تشييد املنشآت العمومية في الوقت القانوني املحدد لها، مما ساهم في تنامي ظاهرة االعتداء 

 :حد من ممارسة االعتداء املادي على امللكية العقارية يقترح مايلياملادي اإلداري على األمالك العقارية، ولل

املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت، وذلك من خالل تبسيط املسطرة  2.30تعديل القانون رقم  –

القاض ي  جراءات اإلدارية املرتبطة باملقرر القضائية املرتبطة بالحكم بنقل امللكية لفائدة اإلدارة، وتقليص اآلجال املتعلقة باإل 

 بإعالن املنفعة العامة؛

تعديل املرسوم املتعلق بالصفقات العمومية، وذلك بالتنصيص على وجوب التسوية املسبقة للوضعية القانونية للعقار  –

 املخصص للمشروع قبل إبرام أي صفقة عمومية بشأنه؛

عامة للمملكة من تسوية الوضعية القانونية للعقار املراد تشييد مرفق عمومي به، وجوب تأكد املصالح املختصة بالخزينة ال –

 .وذلك قبل التأشيرعلى الصفقات العمومية
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 البطالن واإلبطال يف  تقرير حول الحلقة الخامسة من سلسلة شذرات فكرية رمضانية تحت عنوان
 االجتهاد القضايئ

 الرحيم شنكاوالطالب الباحث بسلك الدكتوراه: عبداعداد 

 مستشار بمحكمة االستئناف بفاس  لألستاذ: مصطفى عالوي 

 وتقديم الدكتور: مصطفى الفوركي

 
 

كما اعتبر أنه البد من تعريف  .شائكا موضوعا واعتبره بل وشساعته، واإلبطال البطالن موضوع صعوبة على البداية في املتدخل أكد

 ات القضائية املتعلقة بهما.البطالن واإلبطال قبل املرور إلى االجتهاد

 املحور األول: في مفهوم البطالن واإلبطال 

 أوال: مفهوم البطالن

 .انعدام التصرف القانوني بقوة القانون، ويثار تلقائيا من طرف املحاكم ويدفع به وال يخضع للتقادموقد عرف البطالن على أنه 

 العام النظام من ويعتبر البطالن .حتاج إلى إجازته وال إلى إبطالهيهم البطالن العقد الذي فقد ركنا من أركانه وال يكما 

وسبب مشروع  لاللتزام، محال يكون  ألن يصلح وش يء اإلرادة، عن صحيح وتعبير األهلية، هي للعقد الالزمة وأكد على أن األركان   

 العام النظام من التي تعتبر اإلسالمية شريعةلل مخالف هو مما وليس الحميدة، ولألخالق العام للنظام مخالفا يكون  يتوجب أن ال

جريمة  تعد التي والتصرفات التعامل، كاألفعال دائرة في تدخل ال التي والحقوق  األفعال املغرب. وكذلك يجب أن ال يكون من في

 .تي تكون تحت يد إدارة الجمارككاألشياء التي ليس لها سند كتلك الأو  .ش يء ألي وال إلجازة تحتاج ال مطلقا، بطالنا باطلة تعد فهي

ويكون االلتزام له.  تنفيذا حق بغير دفع ما استرداد إال أثر أي ينتج أن يمكن ال القانون  بقوة الباطل االلتزام -كما أكد املشرع على   

 نهباطال بقوة القانون إذا كان ينقصه أحد األركان الالزمة لقيامه، أو إذا قرر القانون في حالة خاصة ببطال 

 ثانيا: مفهوم اإلبطال

يطالب  لذي مصلحة أنويكون  .أما بالنسبة لإلبطال فإنه يطال تصرفا، إذ أنه قد يقع صحيحا إال أنه يوصف بأنه قابل لإلبطال

 كالغلط واإلكراه بأي وسلة من الوسائلوقد يكون من األسباب املفضية للمطالبة باإلبطال توفر أحد عيوب الرض ى،  .بإبطاله
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من قانون االلتزامات والعقود إلى هذه العيوب، حيث جاء  22وقد نص الفصل  .واإلجازة في اإلبطال ممكنة عكس البطالنكانت، 

 فيه: " يكون قابال لإلبطال الرض ى الصادر عن غلط، أو الناتج عن تدليس، أو املنتزع بإكراه. 

على أن الغلط  11العيوب وضوابطها، حيث أكد الفصل وقد بين املشرع من خالل الفصول املوالية لهذا الفصل أحكام هذه   

على أن اإلكراه يخول اإلبطال إذا كان هو السبب الدافع إليه، أو إذا قام  12في القانون يخول إبطال االلتزام، كما أكد الفصل 

على أن التدليس  79 79صل على وقائع من طبيعتها أن تحدث ملن وقعت عليه أما أملا جسميا أو اضطرابا نفسا...الخ. كما نص الف

على أن الغبن قد يوجب اإلبطال إذا ما قترن بتدليس أو حتى إن لم يقترن به في حالة إذا  71يخول اإلبطال، بينما أكد الفصل 

 كان املغبون قاصرا أو ناقص األهليه.

  201 كما تم التنصيص على ذلك في الفصل ونتيجة إبطال االلتزام هو أن يعود املتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد

من قانون االلتزامات والعقود الذي أكد على أنه: " يترتب على إبطال االلتزام وجوب إعادة املتعاقدين إلى نفس ومثل الحالة التي 

 كانا عليها وقت نشأته.

 املتعلقة بالبطالن واإلبطال املحور الثاني: االجتهادات القضائية

 تدخل بمجموعة من االجتهادات القضائية لفي مجال البطالن واإلبطال: لقد استشهد امل

 من قانون املسطرة املدنية، 019 الفصل في وردت التي اإللزامية البيانات من الخالي االستئنافي إن املقال االستئناف: املقال صحة -

 .باطال تجعله االستئناف وأسباب بالوقائع واملتعلقة

  االستئناف أجل الطعن املقدم خارج -

 للشريك استدعاء للشركة دون  اإلداري  االجتماع محضر بطالن

من  009اعتبر القضاء  أن االلتزام املعلق على محض  إرادة امللتزم وهو ما تم التنصيص عليه في الفصل  االلتزام :  بطالن  -

  قانون االلتزامات والعقود.

 ديد األجل إلرادة املدينبطالن االلتزام في الحالة التي يترك فيها تح -

 . املدنية املسطرة قانون  479 الفصل بالسدس الزيادة العلني باملزاد البيع -

 .للتقادم يخضع فإنه لإلبطال القابل للعقد بالنسبة -

لتزام بطالن جزء من االلتزام مستقل بذاته ال يبطل االلتزام كله إذا صح هذا العقد دون هذا الجزء من اال 2231وفي قرار عدد 

 من قانون االلتزامات والعقود. 213أو هذا الشرط إن أمكن قيامه بدونه، وهو ما أكد عليه الفصل 

 بالنسبة للعقود التي تتضمن شرط الفائدة لكنه مستقل عن العقد، فإنه يبطل شرط الفائدة. -

 فإذا ورد في .زم الغيرأكد القضاء على نسبية العقود حيث اعتبر العقد أنه يلزم طرفيه وال يل 722في القرار  -

 .عقد التزام يلزم الغير فهو باطل بطالنا مطلقا

 التصرفات فإن وعموما .عنهم الحجر رفع يوم من التقادم سريان فيبدأ األهلية وناقص ي املحجرين بين التصرفات -

 كامال أثرها وتنتج باطلة تعتبر ال فهي الضارة غير أما باطلة، تعتبر التي فهي ضرر  له يكون  التي

 باطلة تكون  التي هي بالغير والضارة عليه املحجوز  يجريها التي التصرفات -

من قانون املسطرة الجناية وهي  217للشروط املنصوص عليها في الفصل  تستجيب أن يجب الجنائية القرارت -

 ل ملقتضيات الفص باطلة، كما أنه وفي الحالة التي ال تستجيب فيها القرارات واألحكام الجنائية اعتبرت وإال شرطا 02

 فإن الحكم يضحي باطال، كحالة عدم العلنية وغياب تاريخ النطق بالحكم أو التوقيعات أو غيرها. 221

العينية  الحقوق  مدونة من 4 واملادة والعقود االلتزامات قانون  من 489 للفصل تخضع أن يجب العقارية البيوع -

 وإال اعتبرت باطلة.

 إال في حالة الرهان. .واملقامرة الفائدة عقود إبطال -
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  مطلقا بطالنا باطل فهو مثال قمار محل لتسيير كعقد جربمة تعتبر التي للتصرفات بالنسبة -

املنع القانوني الذي يطال متصرفو البلديات واملؤسسات العامة واألوصياء وغيرهم الذي هم   131وقد ختم بالحديث عن الفصل 

والبطالن سواء من حيث اإلجازة أو من حيث  اإلبطال بين كما قام بالتمييز  عنهم.حيث ال يكن لهم اكتساب أموال من ينوبون 

 مدة التقادم وغيرهما.
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ة تسوية البنايات غري القانونية بني متالزم : من سلسلة شذرات فكرية رمضانية 96الحلقة تقرير حول  
 الضبط الترشيعي واالنضباط التطبيقي 

 ن الطالب الباحث زين االسم الحسي

 محمد اطار عالي االستاذ الزكراوي املحاضر : 

 وتقديم  الحلقة الدكتور: الدكتور مصطفى الفوركي

  

افتتح الجلسة الدكتور مصطفى الفوركي الذي رحب بضيفه الكريم ثم أكد على السياق التاريخي ملوضوع تسوية البنايات غير 

انية مبنية على سياسة التمايز بين املغرب النافع واملغرب غير النافع القانونية مبرزا ان املغرب ورث بعد االستقالل أزمة عمر 

حيث وجدت االدارة نفسها امام تحديات حاولت تجاوزها من خالل برنامج التنمية واملخططات االقتصادية واالصالحات االدارية 

التعمير مع التركيز على االسكان ضمن  نجد غيابا واضحا لسياسة 0212التي لم تفي كلها بالغرض املحدد لها، فإلى حدود سنة 

قد ركز على مشكل السكن عبر نهج السكن لألكثرية، وعلى نفس املنوال سار  0272_0273ماملخططات ،إذ ان املخطط االول 

مليون درهم سنويا كميزانية لالسكان 71والذي خصص به الدولة  مبلغ 0211_0211املخطط  الثاني بعده وهو املخطط الخماس ي 

من ذوي السكن غير السائق سنويا . ومراقبة  011111مسكن تمكن من استقبال حوالي  211111ع هدف وبناء وتمويل ووض

كمؤسسة عمومي متخصصة في االنعاش العقاري ، كما تم اصدار مرسوم  0211هذه السياسة تم تأسيس الشركة العقارية سنة 

بشأن التكتالت القروية وهو اول  0211يونيو 97املشرع املغربي ظهير ، باإلضافة إلى اصدار  0211حول السكن االقتصادي سنة 

نص يصدر في مجال التعمير بعد االستقالل وبالخصوص التجمعات القروية فيسري الظهير على املناطق التي ال يشملها ظهير 

حمولة ية والبناء باملنطقة املحيث نص على وثيقة تعميرية هي تصميم التنمية، كما تضمن مقتنيات همت التجزئات العقار  0279

بتصميم التهيئة. هذه فقط كرونولوجيا ملسار التعمير باملغرب منذ االستقالل ، فهذه اإلجراءات التشريعية واكبتها عدم االستقرار  
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ستندة على م على مستوى البنيات االدارية التكلفة بالتعمير ، فقد طالبت وزارة الداخلية باستعادة الصالحيات في ميدان التعمير 

القطيعة املوجوده بين دراسة  تصاميم التهيئة التي تقوم بها وزارة االشغال العمومية  وتنفيذ هذه الوثيقة التي تقوم بها سلطات 

الجماعات املحلية. باإلضافة إلى أن تمويل عملية التعمير يعود للجماعات املحلية التي توجد تحت وصاية وزارة الداخلية  مما 

حيث ان القرار املحدث لهذه  0212غشت 3االخيرة  الى إحداث مديرية العداد التراب الوطني بارادتها املنفردة  بتاريخ  أدى بهذه

املديرية لم يتم نشره  بالجريدة الرسمية االمر الذي رافقه العديد من االنتقادات، إال ان مرسوم ملكيا قد أقر هذه الوضعية 

وتحويلها الى مديرية التعمير والسكنى.  ولقد كانت هده التعديالت واالصالحات ترمي الى ضمان  0212نونبر 01وتدارك  االمر بتاريخ 

تنفيذ سياسة عمرانية  منسجمة  بتكليف من وزارة  متمتعة  بالسلطة الكافية تفرض االحترام من قبل السلطات العمومية او 

ات غير القانونية تعود ملجموعة من االسباب منها القانونية ومنها القطاع الخاص.  كما اكد الدكتور مصطفى الفوركي ان البناي

الواقعية اذ ان مجال التعمير يعيش فوض ى رغم ان املغرب مر بمراحل طويلة ملحاربة البناء العشوائي عبر اقتراح مجموعة من 

 البدائل في محاولة منها الى رسم مالمح املجال العمراني 

   مداخلة االستاذ الزكراوي 

تناول األستاذ محمد الزكراوي مداخلته مؤكدا في البداية على ان تقاطع السياسات العمومية في تدبير مجال التعمير جعله       

يطرح مجموعة من التساؤالت من قبيل هل منظومة التعمير تستجيب حاليا الى متطلبات الحكامة الجيدة؟ هل هذه املنظومة 

االستثمار؟ وهل هذه املنظومة تستوجب نطاق تطبيقها ربط املسؤولية باملحاسبة؟   ساهمت في تحقيق االمن العقاري وجلب

هذه االشكاالت االساسية التي تشكل صلب املداخلة لكن قبل ذلك حاول االستاذ ا عطاء تعريف ملفهوم تسوية البنايات واعتبره 

 التي تستجيب فيها شروط التسوية ومن بعدها تظل تدبير انتقالي اجرائي  يهدف املشرع من ورائه الى تسوية وضعية البنايات

املتابعات القضائية غير موقوفة التنفيذ متسائال عما اذا كان العمل بالصلح في مجال البناء غير القانوني ينهي تلك العقوبات  

ات غير القانونية  من املقررة  ام يسقط تلك الدعاوى املتعلقة بمنازعات التعمير.  كما خلص الى ان التسوية هو نقل البناي

الالمشروعية  الى بنايات تستجيب للضوابط واملعايير املعمول بها قانونا في مجال التعمير ، هذه التسوية حدد املشرع كيفية 

ممارستها  وكيفية وضع هذه الطلبات امام االدارة  وكيفية  اإلحاطة بمجموعة من الشروط التي يجب ان تتوفر فيها  وحدد 

املتعلق  بتحديد اجراءات منح رخص  9/03/127دد موضوعها.         فاالنطاق خصصه املشرع  بموجب املرسوم  نطاقها  وح

الهدم  او التسوية او باقي الرخص ونطاقه ضمن النطاق الذي يستوجب الزامية االدالء برخص التعمير ماعداها فهي ال تدخل في 

 موضوع التسوية، اما موضوعه  فيتعلق بحالتين:

 _ حالة البنايات غير املرخص لها . 1          

 _ حالة منح رخص البناء  لكن االشغال التالئم الوثائق واملستندات التي على اساسها منحت الرخصة.    2        

ملرسوم املتعلق كما اكد على ان مسألة التسوية هل هي رقابة قبلية او رقابة بعدية  كانت في البداية قبل صدور ا                   

بتحديد االجراءات وكانت تسمى بشهادة املطابقة يصدرونها رؤساء املجالس الذين هم أصحاب االختصاص  في االصل في منح 

الرخص كما اضاف  ان اتيان املشرع بمنظومة التسوية جاءت  نتيجة الواقع الفوضوي الذي تشهده ربوع امالك اململكة  رغم 

نشورات والدوريات التي نشرت في مجال التعمير وذلك راجع اما لتقصير  او سهو املرتفقين او خرقهم  الترسانة القانونية وامل

للقوانين  والقواعد املعمول بها. علما على ان املشرع  أعطى حق املراقبة في مجال التعمير  للضباط الشرطة القضائية  لكن قبل 

الجماعات الترابية  لكن املشرع سحب هذه الصالحية ونقل سلطة يعطي هذه الصالحية لرؤوساء  09/11ذلك كان قانون 

االختصاص في املراقبة  واملعاينة والزجر  من السلطات املنتخبة الى السلطات املعينة وذلك راجع للخروقات التي كانت تخلقها 

ي ا موارد بشرية مختصة كالتقنيين  فقاعدة السياس ي واإلداري. مبرزا اشكالية املوارد البشرية اذ ان السلطات املحلية ليست له

متابعة اوراش البنايات  والتجزئات  وبالتالي كان هناك نقاش حول ما يسمى  بالوضع رهن االشارة  لفئات  بعض اعوان  الجماعات 
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د االن لم يصدر حالترابية  انهم سيشتغلون تحت امرة وكيل امللك  باملحكمة االبتدائية التي تقع فيها مخالفات التعمير  اال انه ل

اي قرار  ةلم تعرف من هي الجهة املعنية  فهذا الفراغ التشريعي ادى إلى تزايد البنايات غير القانونية وبالتالي فهناك غياب سياسة 

 عمومية في مجال التعمير وتم اخبار مدونة التعمير  ألسباب مجهولة.        

من  2التسوية محل شهادة املطابقة وكذلك املادة  شهادة التي تحل بموجبهمن املرسوم  77ثم تطرق االستاذ الشكالية املادة 

 املرسوم التي تضمن حسب رأيه  مقتض ى اقصائي اذ املشرع اشترط لالستفادة من التسوية شرطان : 

 _ البنايات التي حررت بشأنها متابعات  وهذه استثناها املشرع من التسوية. 0 

 ا متابعات وهي التي تستفيد من التسوية. البنايات التي لم تحرر بشأنه 9

كما طرح االستاذ عدد من االشكاليات التي تعترض مجال التعمير ومنها امكانية االدالء بوصل االيداع                                  

 عند تحديد نطاق التسويةودوره في سقوط الدعوى العمومية علما ان املرسوم ال يتضمن لجنة لفض املنازعات.   ثم ان املشرع  

اقتصر فقط على موضوع املخالفة التي هي البناية ولم ينتبه  الى القاعدة العقارية هل هي مسواة بطريقة قانونية او غير قانونية  

فهناك اشخاص يقطنون بممتلكات تابعة مللك الدولة الخاص او الجماعات الترابية  وهناك من لديهم عقود ادارية الستغالل 

كن الوظيفي فكيف يسوي املستفيد الوضعية هل بنفسه ام بموافقة الجهة االدارية الوصية؟ بطبيعة الحال يحتاج الى الس

موافقة الجهة االدارية.  كما ان هناك بعض العقارات موضوع نزاع لعدد من االطراف فلمن يؤول له االستحقاق في طلب التسوية  

التي تتثير  1/002من القانون  21ستجابة لطلب صاحب التسوية هنا نرجع للمادة وماذا اذا رفض رئيس املجلس الجماعي اال 

مسألة الحلول اي ان يحل العامل محل رؤوساء املجالس للقيام بمهام التسوية اذا كان املستفيد يتوفر على شروط التسوية  

ة رق الى اشكالية مهمة وهي حالة العقارات املجهولفإن العامل يوجه كتابا الى رئيس املجلس حول منح املعني باألمر الرخصة. ثم تط

 ر وابرز املسطرة الواجب اتباعها.                واخيرا دعى االستاذ املشرع إلى ضرورة إشراك الجهات املعنية العاملة في ميدان التعمي

منظومة التعمير وجمع شتات في مناقشة اعداد النصوص القانونية املسطرة ملوضوع التعمير . كما اكد على أهمية تحيين 

 النصوص القانونية املنظمة لسياسة التعمير.
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 من سلسلة شذرات فكرية رمضانية يف موسمها الثالث بعنوان:  99تقرير حول الحلقة 
 إبعاد األجانب يف إطار القانون الداخيل والقانون الدويل

 إعداد الطالب الباحث : الكبير سراج 

 مصطفى الفوركي مدير مجلة القانون واألعمال الدوليةإعداد و تقديم : الدكتور 

 محاضرة األستاذة : الدكتورة منى كامل تركي  

 

 
من سلسلة شذرات رمضانية فكرية، و التي انطلقت  02استهل الدكتور مصطفى، مدير مجلة االعمال الدولية، الحلقة رقم 

من سلسلة شذرات رمضانية فكرية،  02مساء أطوار الحلقة  01، على الساعة 9199أبريل  02كما كان مقررا لها، يوم األحد 

بالترحيب بضيفته الكريمة من دولة اإلمارات العربية الشقيقة الدكتورة منى كامل تركي، نائبة مدير مجلة القانون واألعمال 

اخلي والقانون الدولي، نبذة عن الدولية. و قد أعطى مقدم الحلقة التي دارت أطوارها حول : إبعاد األجانب في اطار القانون الد

مسار األستاذة املحاضرة، األكاديمي والبحثي، مستعرضا  أهم كتاباتها في موضوع القانون الدولي، و تطرق باملناسبة ألهمية 

املوضوع التصاله الوثيق بمجال حقوق االنسان، مما جعله يثير التساؤل عن مدى مالئمة القوانين الوطنية مع القوانين 

لية فيما يخص موضوع إبعاد األجانب. و تطرق األستاذ الفوركي كذلك، في توطئته للموضوع، إلى التعريف ببعض املفاهيم الدو 

رة بالقانون الدولي العام. و بعد ذلك نقل الكلمة 
َّ
من قبيل "األجنبي" و وضعيته القانونية، و كذا حقوق والتزامات األجنبي املؤط

 ي و التي تناولت الكلمة لتتصدى للموضوع في شقين إثنين، تتمثالن في :لضيفته الكريمة الدكتورة ترك

 

 و املرتكزات القانونية إلبعاد األجانب؛ األسس -

 اإلبعاد ) دولة اإلمارات نموذجا(.موقف التشريعات الوطنية والدولية من  -

 

ربت املوضوع في مداخلتها من زوايا و نظرا لشساعة املوضوع و ضيق الوقت فان تدخل األستاذة املحاضرة كان مقتضبا و قا

من الدستور اإلماراتي تنص على أن جميع األفراد  97نظر القانون الداخلي لدولة اإلمارات، والقانون الدولي، حيث املادة 
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سواسية أمام القانون، مما ُيستشف منه أن استعمال مفهوم "األفراد" على إطالقه يحيل على عدم التمييز بين مختلف 

د، سواء كانوا زائرين أو وافدين مقيمين، و نبهت االستاذة الى أن مصطلح األجنبي غير وارد في دولة اإلمارات حيث يعتبر األفرا

الكل سواسية و متساوين أمام القانون. أما مسألة إبعاد األجانب التي تطال بعض الفئات من الوافدين فهو يكون السباب و 

ل مخالفة للقانون، بحيث تحتفظ الدولة بحقها في الحفاض على سالمة و أمن ترابها، و وقائية، لقيامهم بأعما-دواعي أمنية

، 9191لسنة  07من القانون رقم  090ذلك بإبعاد كل شخص يرتكب جرائم ماسة بأمنها وسالمتها، وهو ما تحيل عليه املادة 

و اقتصادية أو إجتماعية، مما يُحول و كون مثل هؤالء األشخاص يشكل خطرا على الدولة، فهي تتدخل ألسباب سياسية أ

أنشطتهم دون تعطيل مصالح الدولة، أو حماية لليد العاملة داخل املجتمع، أو ألسباب صحية حرصا عل سالمة باقي األفراد، 

 أو بسبب انتهاء مدة اإلقامتهم.

 

تمييز ، محاولة الاإلبعادابه مع مفهوم إلى مفاهيم أخرى قريبة و تتش االبعاد،و تعرضت األستاذة الكريمة في بسطها ملوضوع  

" و الذي توقعه الدولة كجزاء جنائي أو سياس ي و ذلك بنفي الشخص إلى منطقة معينة ملدة محددة، علما أن النفيبينها؛ َك "

من كمفهوم قريب  من الدخول املنع" الدستور اإلماراتي ال ينص على إمكانية نفي املواطن اإلماراتي؛ ثم نجد هناك كذلك "

و هو إجراء قانوني يتصل بمصالح الدولة، كمحاولة الدخول غير املشروع الى التراب اإلماراتي، و هو ما تنص عليه املادة  اإلبعاد 

، بمعاقبة أي أجنبي يدخل البالد بصورة غير مشرو 0222لسنة  11، املعدل للقانون رقم 9102لسنة  02من القانون رقم   20

وقائية صرفة و ليست تعسفية، و تمتع األجنبي بكامل حقوقه -التي تنتجها االمارات هي لدواعي أمنيةمحعة، و أن هذه السياسة 

 يكون مشروطا بتواجده القانوني فوق التراب االماراتي. 

 

أو  يةكجزاء أو عقوبة تكميل حظر اإلقامةو من جملة اإلجراءات كذلك املشابهة إلجراء اإلبعاد في القانون اإلماراتي، نجد هناك 

تبعية لكل من ارتكب جريمة معينة فوق التراب اإلماراتي و التي قد تطال الشخص األجنبي كما املواطن األصلي؛ نجد كذلك 

جزاء صادر عن السلطة القضائية املختصة امللزم لكل شخص مخالف بمغادرة التراب الوطني، وهو يعتبر  التكليف بالسفر 

 فهو إجراء ينسحب الى تسليم املجرمين. التسليموكه غير املستقيم؛ أما مفهوم بمثابة رفض لتجديد اإلقامة، بسبب سل

 

اد اإلبعأما فيما يتعلق بأنواع اإلبعاد، فإن الدكتورة منى كامل ميزت بين االبعاد القضائي و االبعاد اإلداري و تحدثت عن  

ناية أو جنحة، و يختلف فيه تقدير القضاء كجزاء يصدر بموجب حكم قضائي صادر بعقوبة مقيدة للحرية  بسبب جالقضائي 

بين الوجوب و اإلجازة، فمثال "جريمة السرقة"  يكون فيها اإلبعاد وجوبيا، أما "جريمة النصب واالحتيال" فيكون فيها اإلبعاد 

نتسابه للهيئة عليه هكذا ال  و يطلقاإلبعاد اإلداري حسب السلطة التقديرية للقاض ي، من خالل االعتماد على ملف الجاني؛ أما 

االدارية التي تصدرها و هي الهيئة اإلتحادية للهوية والجنسية و التي تصدره في مواجهة أي شخص أجنبي ارتكب مخالفة في حق 

 النظام العام بمختلف مكوناته، مع امكانية تقديم طلب االسترخاء من قبل الشخص املعني، حيث تنظر فيه الجهات املختصة.

 

السند القانوني الذي ترتكز عليه السلطات في قرار اإلبعاد، فهو أمر تتجاذبه اتجاهان فقهيان في القانون الدولي أما فيما يتعلق ب

: 

عبارة عن إلغاء سابق للتصريح بدخول التراب الوطني، و هو بمثابة إجراء قانوني اإلبعاد يرى بأن قرار  االتجاه األول : -

 صادر عن السلطة التنفيذية؛

 : يرى في إجراء اإلبعاد بأنه حق مطلق للدولة في اختيار األجنبي الذي يقيم فوق ترابها. نياالتجاه الثا -
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وتلكم هي آراء فقهية متضاربة من حيث األسباب القانونية التي تشكل سندا و تشرعن إلجراء اإلبعاد. أما فيما يخص املواثيق 

على حرية األشخاص في التنقل واإلقامة و  09، ينص في مادته 0213الدولية، فتجد أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة 

اللجوء إلى في دولة، أو مغادرتها في أي وقت ما شاء. إال أن األستاذة املحاضرة ترى في هذا األمر تناقضا على مستوى القانون 

لسيادة فوق ترابها الوطني، و هذه الدولي، الذي ينص في اآلن ذاته الحقوق السالفة الذكر لألفراد و يمنح كذلك للدولة حق ا

السيادة تخولها حق اختار من تريد أن يقيم فوق ترابها.  وبالتالي، فهي ترى بأن اإلعالن ال يمكن أن يصادر حق الدولة في 

ر اسيادتها على ترابها لصالح األفراد، حيث أكدت بأن الكلمة الفيصل في هذا الشأن تبقى للقانون الوطني لكل دولة، حيث تخت

من تراه االصلح من االشخاص األجانب للمكوث فوق ترابها الوطني، و ترى األستاذة بأن التوقيع و التصديق على املواثيق 

الدولية لحقوق اإلنسان تبقى ملزمة للدولة في حدود ما يتوافق تشريعاتها الداخلية رغم سمو هذه املواثيق. و في هذا الصدد، 

من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، التي تنص على أن لكل  02دها، و من خالل تطبيق املادة أشارت ضيفة الحلقة إلى أن بال 

شخص الحق في الشخصية القانونية أينما حل، تمنح للمواليد األجانب الشخصية القانونية الالزمة، كما ينالون حقوقهم 

ة أن تطبق  النصوص الحقوقية الدولية على اطالقها، كاملة في الصحة والتعليم، الفتة االنتباه إلى أنه ليس من شأن الدول

فمن هذه النصوص ما يطبق بشكل كامل وتلقائي دون أن يمس سيادة الدولة في ش يء، و منها ما يطبق بما يتماش ى و مصلحة 

 الدولة في سياستها الداخلية. 

 

التي وقعت على املواثيق الدولية لحقوق  لقد لفتت املحاضرة الكريمة اإلنتباه إلى أن جميع التشريعات الداخلية للدول 

االنسان، تلتزم بسمو هذه املواثيق في نظامها القانوني و تتبنى مقتضيات القانون الدولي و صراحة على أنه ال يجوز إبعاد 

 األشخاص، لكن هذه الدول تتعامل في نفس اآلن مع املوضوع بشكل من الحذر، بما يحفظ سمعتها الدولية و كذا سيادتها

، فهو مكلف ماديا و معنويا 
ً
الوطنية. و أشارت الدكتورة زكي الى ان هذا األمر فيه تاثير على الدولة و االشخاص محل اإلبعاد معا

ون تأثرا من هذه األخيرة على جميع املستويات. أما بالنسبة لعديمي الجنسية، فإن دولة 
 
للدولة؛  أما األشخاص فهم ال يقل

 عاملة خاصة شرط استقامتهم، والتزامهم بقانون البالد و إال فسيكونون  محل إبعاد.اإلمارات تتعامل معهم م

 

و ختاما، عرضت األستاذة زكي مجموعة من التوصيات، مشيدة في ذات الوقت بسياسة بالدها في التعامل مع اشكالية األجانب 

 ة االصطالح املتداول في القانوني املغربي نظير اإلبعاد و و السيما منهم محل إبعاد. و في النهاية، أورد األستاذ فوركي منسق الحلق

املتعلق بدخول وإقامة األجانب والهجرة غير الشرعية، و  19.12هو مصطلحا الطرد واالقتياد إلى الحكم كما جاء في القانون 

 الصلة. ذكر بجملة من الحقوق التي ساقها هذا القانون لصالح األجانب انسجاما مع املواثيق الدولية ذات

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


             

481 

  ISSN:2509-0291  2022 يونيو/يوليوز  40 اإلصدار
 

 املغرب – تسطا –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com

