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 ةكلمة افتتاحي
 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 .إلى القارئ الكريم

م العدَد الواحد 
َ
 ; ،”ليةالدو  واألعمالالقانون “ من مجلة واألربعون ببالغ املوّدة واالعتزاز، يسّر أن تضع بين يدْيك

حركة البحث العلمي، مما يسهم في اكتشاف وتطوير ودعم النشر العلمي من خالله املجلة في والذي تساهم 

 ر كداعم لنش ”القانون واألعمال الدولية ةمجل“ جاءتالعلمي للبحوث املتخصصة. ومن هذا املنطلق  اإلنتاج

ي الرقي من املجلة ف ، كما يكمــن الهــدفلقانونيةالعلوم ا األبحاث العلمية الرصينـة ذات العــالقــة بميـدان

 في الحقل القانوني.بمستوى املجــالت 

جلة م“ ولتكريس قواعد البحث األكاديمّي الرصين، واستقطاب الكفاءات والطاقات العلمّية الواعدة، تفتح

 املجاَل واسعا، وترّحب بجميع الباحثين واملهتّمين من داخل الوطن وخارجه. ”القانون واألعمال الدولية

سبيل االرتقاء بمجاالت البحث األكاديمّي في جامعاتنا وعبر هذه  فيجميعا هذا، ونأمل أن تتضافر جهودنا 

 .الفسح العلمّية، التي هي قنوات تفاعل وحواٍر مّنا وإليكم

 ل الدوليةعماواألإدارة مجلة القانون 
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من املعلومايت وتحديات الذكاء االصطناعيحامية الحياة الخاصة يف الز   

Protecting private life in digital era and the challenges of artificial intelligence 

 : عبد املجيد كوزي الدكتور 
 كلية العلوم القانونية االقتصادية واالجتامعية بفاس -مساعد أستاذ التعليم العايل 

 

       ملخص:

اة الخاصة من بين املواضيع التي عرفت نقاشا قانونيا و تشريعيا كبيرا من طرف مختلف املنظمات اإلقليمية تعتبر الحي 

في  الوطنية، لكن الصعوبات التي عرفتها الحياة الخاصة ر والدساتيوالدولية، وساهم التشريع الوطني في تكريسها في القوانين 

 هرة.وللحد من تفاقم واستفحال الظا االنكبابرضت على املشرع عبر العالم املجال املعلوماتي وسهول انتهاكها للخصوصية ف

برمجيات  خالل تطوير  الرقمية منغير أن التوجه الجديد الذي عرفه العالم املعاصر واملتعلق االستعمال املفرط للتكنولوجية     

الها ألغراض قد تكون غير مشروعة، فرض عبر الذكاء االصطناعي وإحداث تطبيقات ذكية و تخزين املعطيات وإعادة استعم

ضرورة تدخل املشرع، الذي أبان عن محدوديته في تقنين هذا املجال من جهة وإعمال سلطة أخالقيات االستعمال الجيد 

 ةللذكاء االصطناعي كآلية لخلق ذاك التوازن، بشكل يستمر الذكاء االصطناعي في لعب أدواره في التنمية االجتماعية واالقتصادي

 والتنموية وتتم أيضا حماية الخصوصية قدر اإلمكان.

 ، االنترنت.BIG DATAالكلمات املفتاح  : الخصوصية، الذكاء االصطناعي، الحريات، 

 

Abstract 

        Private life is an issue that has witnessed a great legal and legislative debate by various regional and 

international organizations. However, the new trend that the contemporary world has known and related to the 

excessive use of digital technology through the development of software through artificial intelligence , the 

creation of smart applications and the storage and reuse of data for purposes that may be illegal, imposed the 

necessity of the intervention of the legislator, who showed his limitations in legalizing this field on the one hand 

and implementing The authority of the ethics of good use of artificial intelligence I as a mechanism for creating that 

balance, in a way that artificial intelligence continues to play its roles in social, economic and developmental 

development and privacy is also protected as much as possible. 

 

 

 

 

 

 

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


    

15 

  ISSN:2509-0291  2022 غشت/شتنبر  41 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –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 :  

 مقدمــــــــة:

حياة الخاصة من بين املواضيع التي عرفت أهمية بالغة ونقاشا فقهيا وقانونيا لدى املشرع الوطني والدولي، تعتبر ال

الخاصة تعني في اعتقادنا حرية اإلنسان في تدبير  فالحياة األساسية،نظرا الرتباطها الوثيق بقضايا حقوق اإلنسان وحرياته 

لفضوليين وكتم أسراره ومراسالته وصوره ومحادثاته بغض النظر عن واختيار أسلوب حياته الشخصية، بعيد عن أعين ا

دعامتها، وعدم نشرها بدون موافقته ورضائه وأن املس بالحياة الخاصة يترتب عنها الجزاء ومعاقب على استباحتها في القوانين 

 واألعراف ذات الصلة ما لم يقرر القانون خالف ذلك بنص صريح .

بالدائرة  السرية التي يترك فيها الفرد وشأنه دون تدخل من أحد سلطة  » Carbonnierني وقد عرفها العميد كاربو  

، على اعتبار أن اإلنسان من االعتداءات 2، فقد عرفت الحياة  الخاصة نقاشا كبيرا استأثر باهتمام املشرع الحديث1وأفرادا"

 .3من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 09لدولي في املادة واالنتهاكات  وحمايته  هو جوهر حقوق اإلنسان كما أقرها املشرع ا

ولقد شهد العالم خالل نهاية العقد األخير من القرن املاض ي، وبداية األلفية الثالثة وبشكل غير مسبوق في تاريخ 

لجماعات ، ألفراد واالبشرية، تقدما تقنيا وعلميا في مجال التكنولوجي الرقمية ، حيث أصبح من اليسير تداول املعلومات بين ا

بسرعة كسرت معها القيود التقليدية للحدود الجغرافية ،بفضل الفتوحات العلمية الجبارة التي تم تحقيقها في هذا امليدان، 

بفضل الحوسبة السحابية كطريقة جديدة إلدارة املعلومات ذات الصلة بالحياة الخاصة ومعالجتها وانتشارها على نطاق واسع، 

، وقد ازداد األمر حدة من تطور مسارات الذكاء االصطناعي تطورا كبيرا بفضل 4وانحصار املعالجة اليدويةمقابل تراجع 

االستعماالت املتعددة التي وفرتها الشبكة العاملية للمعلومات " االنترنت " خاصة قدرة الذكاء االصطناعي في االستعمال املكثف 

والقدرة على التنبؤات العالية الدقة مما دفع املجتمعات املتقدمة  MACHINE Learningللخوارزميات من خالل التعلم اآللي 

للمض ي قدما وبكل إسرار نحو تطوير املبرمجات واالنتفاع من مزايا الذكاء االصطناعي في التشخيص والتتبع ملختلف املجاالت 

تي املعلومات واملعطيات والبيانات املعالجة والالحياتية، وإظهار التطورات املستقبلية بدقة متناهية، والتي تتغذى من مجموع 

يتم تجميعها ومراقبة أدق تفاصيلها من خالل قدر البشر على تطوير تطبيقات وبرمجيات فعالة تتقلص من خاللها الحياة 

ياة حالخاصة مع كل تطور محتمل، مما طرح معه إشكالية ذات الصلة باآلثار التي يخلفها الذكاء االصطناعي في مواجهة ال

الخاصة في مختلف األبعاد، من حيث طبيعة محددات الحماية القانونية والتحديات املطروحة لكسب رهانات الذكاء 

وبالتالي فإن موضوع ضمان التوازن بين الحق في الحياة الخاصة والذكاء االصطناعي يكتس ي االصطناعي على الحياة الخاصة، 

 عليه تتأرجح أهمية املوضوع من ناحية علمية وأخرى عملية.أهمية بالغة وتنطوي عليه إشكاالت صعبة، و 

الذي عرفه العالم بفضل املجال املعلوماتي واالكتساح للعام للشبكة الدولية للمعلومات"  والتكنولوجيولعل التقدم التقني 

ناعي تسارعت االصطاالنترنت" ساهم بشكل كبير في تيسير إمكانية جمع وترتيب وتصنيف مختلف املعطيات، وبفضل الذكاء 

                                                           

1 Jean Carbonnier(J), « le droit à être laissé tranquille »,  

  2عمان األردن. 9100أبريل  91/90قة عمل مقدمة إلى منتدى العمل االلكتروني اتحاد املصارف العربية يونس عرب: ور   

3  Résolution 217 A(III) de l’assemblée générale des nations unies, Adoptée le 10décembre 1948à Paris par l’Assemblée Générale 

des Nations Unies ,la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ,bien quelle ne présente pas a priori de caractère 

contraignant, est considérée comme une référence internationale fondamentale dans le domaine des droits de l’homme. 

" ال يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو أنه : من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على  09حيث نصت املادة  

 مراسالته أو لحمالت على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل التدخل أو تلك الحمالت ".

روحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، ـ عبد املجيد كوزي، الحماية القانونية للبيانات واملعطيات ذات الطابع الشخص ي باملغرب، أط  4

 .  2، ص  9102/9107جامعة سيدي محمد بن عبد هللا كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية فاس، السنة الجامعية 

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


    

16 

  ISSN:2509-0291  2022 غشت/شتنبر  41 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –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 :  

وتنوعت مجاالت تدخله، مما صعب حماية سرية األشخاص واملعلومات الخاصة بهم، في ظل االستعمال املكثف للروبوت أو 

 التطبيقات الذكية كوسيلة ناجعة   للحصول على املعلومات بشكل قد يمس الحياة الخاصة.

االصطناعي ،املركز االستراتيجي في خطط التنمية ،ومادة ملشاريع حيث أضحت تكنولوجيا املعلومات عبر تطبيقات الذكاء       

ذلك أن الثورة الرقمية نقلت املجتمعات البشرية من مرحلة الثورة الصناعية واإلنتاج ،إلى مجتمع ،5االستثمارات الحيوية

ت بين األفراد والجماعات بسرعة من اليسير تداول املعلوما ، إذ بات"BIG DATA 6 بيغ داتا  املعرفة القائم على املعلومات "

هائلة كسرت معها القيود التقليدية للحدود الجغرافية عبر الشبكة العاملية للمعلومات "االنترنت" والتي تحتوي على أكبر قاعدة 

 .GAFA 7 للبيانات، تتحكم فيها الشركات الكبرى العاملية

ن الحق في الحياة الخاصة فإن اإلشكالية املحورية التي بالنظر إلى األهمية التي يطرحها املوضوع واملتمثلة في ضما

يمكن طرحها هي: مدى ضمان التوازن بين حماية الحياة الخاصة واإلعمال املسموح به في الذكاء االصطناعي؟ وبصيغة أخرى : 

التحديات التي تطرحها إلى أي حد استطاع املشرع املغربي إقرار توازن من شأنه حماية  الحياة الخاصة وما طبيعة الرهانات و 

 خوارزميات الذكاء االصطناعي في تناغم وتوازن مع طبيعة أخالقيات املهن في هذا املجال ؟ 

 :  ومن أجل الوصول إلى األهداف املرجوة من البحث سنعالج موضوعنا عبر مبحثين رئيسيين 

 ن الرقمي   طبيعة محددات الحماية القانونية للحياة الخاصة في الزماملبحث األول:    

 املبحث الثاني : التحديات والرهانات املطروحة في إعمال الذكاء االصطناعي وحماية الحياة الخاصة.

 في الزمن الرقمي طبيعة محددات الحماية القانونية للحياة الخاصة املبحث األول:

ن والحريات العامة، يعد الحق في حرمة الحياة الخاصة عصب الحرية الشخصية، وركيزة أساسية لحقوق اإلنسا

وتبعا لذلك يقتض ي هذا الحق االحترام من قبل السلطة واألفراد، كما يقتض ي في الوقت ذاته أن تكفل له السلطات الحماية 

الدستورية والقانونية ضد االنتهاك غير املشروع، إال أن الحق في حرمة الحياة الخاصة ليس حقا مطلقا بل تقيده اعتبارات 

 متى كانت مصلحة املجتمع أولى بالرعاية من حق الفرد في الخصوصية. املصلحة العامة،

تطورها العلمي واملعرفي ومؤشرات نموها االقتصادي  اإلنسانية، تقيسلقد أصبح العالم الحديث ومن خالله املجتمعات 

جديدة من األعمال ،التي  ،بمدى تطور آلياتها التكنولوجية ،في ضوء ما يشهده العالم من ثورة تقنية وظهور أنواع وأنماط

 . 8تستخدم فيها وسائل التكنولوجية الرقمية مثل الحواسيب وقواعد البيانات والشبكات العاملية للمعلومات )االنترنت(

                                                           

لعربي للمعلومات،دمشق يونس عرب،ورقة مقدمة أمام الندوة العلمية الخامسة حول التوثيق واملعلومات في بناء املجتمع العربي،النادي ا 9 

9112  

 6   , que l'on traduit souvent par « données massives ».  big data On parle depuis quelques années du phénomène de:  BIG DATA

années, la production de  Avec le développement des nouvelles technologies, d'internet et des réseaux sociaux ces vingt dernières

données numériques a été de plus en plus nombreuse : textes, photos, vidéos, etc. 

: Estimation du volume de données numérique créées ou répliquées par an dans le monde en zettaoctets(  Le Big Bang du Big Data

nt à mille milliards de gigaoctets )un zettaoctet équivale 

 

se compose des initiales des quatre géants du web que sont Google, Apple, Facebook et Amazon. GAFA Le terme 7 

بحثية يرها من املعاهد ال"في البداية كانت هذه الشبكة عبارة عن شبكة محدودة للتشارك في املعلومات بين جامعات التكنولوجيا املتقدمة و غ  8

عندما تحولت الشبكة ، التي كانت حتى ذلك الوقت مكرسة للبحث األكاديمي ، إلى  0222و مارس  0222حدثت انطالقة االنترنت بين سبتمبر 

من  ، الذي وصف في القسم التجاري (Mosaic)شبكة الشبكات و أصبحت متاحة للجميع. في غضون ذلك أدى توافر برنامج االستعراض 
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ومواكبة للتحديات التي أصبحت تطرحها التكنولوجية الرقمية في مجال املعامالت التجارية والصناعية واالتصاالت، التي        

لى نظم املعلومات بشكل متواتر والروبوتات املتعددة الخصائص،حيث ظهرت العديد من اآلثار السلبية على الحقوق تعتمد ع

والحريات ومساسا بالحياة الشخصية، حيث أصبحت التكنولوجيا الحديثة  بمختلف مكوناتها  بما فيها تلك املرتبطة بالذكاء 

ي تعد من الحقوق الدستورية املالزمة للشخص الطبيعي كأصل عام  وبالتالي االصطناعي متهمة بانتهاك الحياة الشخصية ،الت

نشوء أنواع جديدة من الجرائم ،التي تقع على حقوق الغير ،وعلى املجتمع مما يستلزم تدخل القضاء كسلطة رقابية لضمان 

من خالل ) املطلب األول(  والطبيعة و التدقيق االصطالحي  الحماية ومن تم معرفة تمظهرات حماية الخاصة في املجال الرقمي

 القانونية للحياة الخاصة في املجال املعلوماتي  ) املطلب الثاني (.

 املطلب األول : تمظهرات الحياة الخاصة في املجال الرقمي والتدقيق االصطالحي 

القانون الالتيني ،بالحق في ،ذلك أن هذا الحق يعرف في 9مفهوم قديم قدم البشرية أو الحياة الخاصة الخصوصية         

تي ولعل التطورات الالحياة الخاصة ،في حين نجد هذا التعريف في النظام األنجلوساكسوني  يعرف بالحق في الخصوصية، 

عرفتها اإلنسانية في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصال فسحت املجال لشبكة االنترنيت إلعادة تشكيل فهمنا ملاهية الحياة 

،وأيضا االتجاهات الفقهية املؤطرة للحياة من حيث التأصيل للطبيعة القانونية للحق في الحياة الخاصة، وإن 10الخاصة

اختلفا في تحديد املفهوم إال أنهما اعتبراه حقا محصنا يلزم الحماية وأيضا من حيث الطبيعة القانونية للحياة الخاصة في 

 .التكنولوجية الحديثة املبنية وفق برمجيات وتطبيقات الذكاء االصطناعي  املجال املعلوماتي كمكون جديد فرضته التطورات

منذ البداية يذكر صراحة الحق في الحياة الخاصة ،ويمتعها بالحماية القانونية دون أن  الفرنس ي، فنجدهأما التشريع        

تنتهي الحياة الخاصة وأين تبدأ الحياة  من الصعب معرفة أين وحاسما ألنهيحدد معناه ،ولم يعطها معيارا قانونيا دقيقا 

العامة ،ومن ثمة ترك املشرع الفرنس ي البت في املوضوع وتدبيره لفقه القضاء فرغم كل املحاوالت لحماية الحق في الحياة 

ا فالخاصة في القوانين السابق ذكرها، حيث بقي الغموض يكتنف هذا الحق إلى حد أننا كباحثين في املجال ال نجد له تعري

 موحدا .

كرة ف ذاتها فهيهذا الغموض على مستوى املفهوم، متعلقا بفكرة الحياة الخاصة في حد  للموضوع، نعتبر وفي تقديرنا        

 .11تختلف وتتطور حسب املجتمعات وكذا األشخاص  بحسب درجة تكتمهم على حقهم في الحياة الخاصة

عريف دقيق  للحق في الحياة الخاصة وطبيعته القانونية، فالعميد "كاربوني" لذلك نجد تنوعا في االجتهادات الفقهية في تحديد ت

يعتبر الحياة الخاصة للفرد" الدائرة السرية التي يكون من حقه أن يبتعد فيها عن الغير،وأن يترك هادئا بعيدا عن الفضول 

 القيم التي يحميها الحق في الخصوصية، وأمام صعوبة وضع تعريف للحياة الخاصة ،ذهب الفقه الفرنس ي لوضع قائمة من 12"

                                                           

بأنه "النافذة األولى على الفضاء الرمزي ، إلى جذب املستخدمين ، الذين كانوا في هذا الوقت  0222في ديسمبر  New York Timesصحيفة 

 يسمون "رواد البرمجيات".

، 207 الم املعرفة، العددآسا بريغز بيتربورك ، "التاريخ االجتماعي للوسائط من غتنبرغ إلى االنترنت "، ترجمة مصطفى محمد قاسم، سلسلة ع 

 .221-232،  ص9117مايو 

الخصوصية وحماية البيانات في العصر  –القانون وتقنية املعلومات يونس عرب،نشوء وتطور الخصوصية :انظر الكتاب الثاني من موسوعة  0 

 http://www.privacyinternational.org . 9119 –منشورات  اتحاد املصارف العربية  –الرقمي 

 . 0229ظر كذلك  محمد عبد املحسن املقاطع ، حماية الحياة الخاصة لألفراد وضماناتها في مواجهة الحاسب االلي ، جامعة الكويت ، أن

  9.10يونس عرب،املرجع السابق،ص  

  2211أنظر حسام الدين كامل األهواني: مرجع سابق ،ص: 

12 Carbonnier (J),  Le Droit à être laissé tranquille, Droit civile, tome1, 8 éme éd.1969,p :239 
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،عوضا عن البحث عن تعريف للحياة الخاصة، إذ تعتبر األمور العائلية ،من زواج وطالق وبنوة وحياة عاطفية وذمة مالية 

،وصورة فوتوغرافية ،وحرمة املسكن، وسرية املراسالت ،والحالة الصحية ،واملعتقدات الدينية واآلراء الفكرية والسياسية 

 ميعها تدخل في نطاق الخصوصية.ج

،من خالل مؤتمر استوكهولم 0212وقد استمر الجدل القانوني مطروحا أمام لجنة حقوق اإلنسان باملجلس األوربي سنة        

،الذي أقر الحق في حماية الحياة الخاصة لألفراد والجماعات ،وحق املرء في أن يعيش حياته حياة مستقلة بدون تدخل خارجي 

توصلت اللجنة إلى " أنه ال يوجد تعريف عام متفق بشأنه للحياة الخاصة ،سواء في التشريع أو القضاء أو الفقه في  ،كما

املجالين الدولي أو الوطني" ورغم ذلك عمد املؤتمر لوضع الئحة باألفعال التي تعتبر انتهاكا للحق في الخصوصية وحدد فكرة 

 ،كالتالي:13للسلطات العامة، من شأنها املس بالحياة الخاصة الحياة الخاصة ومدى التدخل املسموح به

 التدخل في الخصوصية العائلية أو املنزلية. - 

 املساس بالراحة العقلية أو البدنية أو التدخل في الحرية األخالقية والذهنية.-

 التعرض للشرف أو السمعة. -

 نشر معلومات حقيقية بدون استخدام اسم الشخص أو هويته. -

 املراقبة و التنصت وانتهاك سرية املراسالت. -

 تحريف االتصاالت الشفهية ،أو الكتابية ،أو استغالل املعلومات ونشرها . -

حيث تم تكريس  2011أما في املغرب ،فلم يكن التنصيص على الحق في الحياة الخاصة في الدساتير السابقة لدستور         

،مع اإلقرار الصريح للحق في الحياة والسالمة الشخصية 14هو متعارف عليه عامليا  تشبث هذا األخير ،بحقوق اإلنسان كما

من الدستور في فقرته األولى : " لكل شخص الحق في  92لألفراد والقول الصريح بالحق في حماية الحياة الخاصة ،في املادة 

خاصة ،أنه :" ال تنتهك حرمة املنزل وال يمكن حماية حياته الخاصة " وأضاف املشرع فقرة توضيحية ملدلول ومعنى الحياة ال

القيام بأي تفتيش إال وفق الشروط و اإلجراءات التي ينص عليها القانون ،ال تنتهك سرية االتصاالت الشخصية كيفما كان 

وفق ،و  شكلها وال يمكن الترخيص باإلطالع على مضمونها أو نشرها ،كال أو بعضا أو استعمالها ضد أي كان إال بأمر قضائي

 الشروط و الكيفيات التي ينص عليها القانون ".

 القانونية للحياة الخاصة في املجال املعلوماتي الثاني: الطبيعةاملطلب 

،في ديباجته أن 0223دجنبر 01لقد أقر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،الصادر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة في        

أصيلة ،وحقوقا متساوية وثابتة ،تشكل أساس الحرية والعدل والسالم في العالم،  كما أن مادته األولى لجميع بني البشر كرامة 

نصت على أنه:" يولد جميع الناس أحرارا ،ومتساوين في الكرامة والحقوق..." وأكدت املادة الثانية حق كل إنسان في أن يتمتع 

لمي لحقوق اإلنسان ،دون تمييز ،بسبب العنصر أو الدين ،أو الجنس ،أو بكافة الحقوق والحريات التي جاء بها اإلعالن العا

 .15الرأي...بينما أقرت مادته الثالثة وأكدت على حق كل فرد في الحياة والحرية وفي األمان في شخصه

سة ،في كباقي الحقوق املنصوص عليها دوليا حيث نجدها مجسدة ومكر  الخاصة، بالحمايةوقد حظي الحق في الحياة       

منه والتي ينص على أنه :" ال يجوز تعريض أحد  09،من خالل أحكام املادة 0223صلب اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة 

                                                           

  03213محمود خليل بحر، مرجع سابق ص:  

  14مكرر  7212( بتنفيذ نص الدستور، ج.ر.عدد9100يوليوز  92) 0229شعبان 92صادر في  0-00-20ظهير شريف رقم  

  215-9،ص:0222حقوق اإلنسان مجموعة صكوك دولية األمم املتحدة،نيويورك،  
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لتدخل تعسفي في حياته الخاصة ،أو شؤون أسرته ،أو مسكنه أو مراسالته ،وال لحمالت تمس شرفه وسمعته ،ولكل شخص 

 .16التدخل ،أو تلك الحمالت " الحق في أن يحميه القانون من مثل ذلك

على أنه "ال يجوز تعريض أي شخص  0211العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية لسنة  ، من02كذلك نصت املادة        

على نحو تعسفي أو غير قانوني ،لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته ،أو بيئته أو مراسالته ،وال ألي حمالت غير قانونية تمس 

 .17و سمعته، من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو املساس "شرفه أ

نالحظ من خالل املعايير العاملية لحماية الخصوصية ،واملجسدة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص       

 على الحماية القانونية ،طبعا مع ناذر االستثناءاتللحقوق املدنية والسياسية: أن  التعريفين األخيرين متشابهان لتأكيدهما 

،التي نقدرها من منظورنا الخاص باملهمة ،التي  تشكل بعض عناصر االختالف بين التعريفين املذكورين ،فالتعريف الوارد في 

وص وع، وبخصاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يحمي فقط من التدخل التعسفي في الحياة الخاصة وليس التدخل غير املشر 

مسألة السمة والشرف، فالعهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية يقتصر دوره في الحماية من الهجمات املحظورة ،في حين 

نجد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،يكفل الحق في الحماية من املساس بكل الهجمات ،ومن ثم يمنح حماية أكبر من حيث 

 طبيعة الحماية املقررة.

،من الحقوق املدنية والسياسية ،أن  02وقد علقت اللجنة الدولية لحقوق اإلنسان ،التابعة لألمم املتحدة على املادة       

الحق في الخصوصية يشمل الحق في الحماية " ضد كل تلك التدخالت واالعتداءات ، سواء كانت صادرة عن سلطات الدولة 

"هذا التعليق العام حاول أن يقدم تعريفا بسيطا ملصطلحين أثارا نقاشا قانونيا 18،أو من األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين 

بين أعضاء اللجنة ،هما مصطلح" التعسف "ومصطلح "الخصوصية"، فبخصوص املصطلح األول:ذكرت اللجنة أن التدخل 

قا ألحكام وأهداف وأغراض املنصوص عليه في القانون يمكن أن يكون تعسفيا ومن تم " وجب أن تكون كل هذه التدخالت وف

 .19العهد وأن تكون معقولة في أي حال وفي ظروف محددة "

أما املصطلح الثاني املتعلق بالخصوصية: فقد تبين للجنة ،أن بعض مضامين الخصوصية قد تتعارض مع أغراض العهد        

اآلراء على محتوى الحق في الخصوصية  الدولي للحقوق املدنية والسياسية ،واتضح أيضا أنه من الصعب ،تحقيق توافق في

،الش يء الذي أعطى 20وإن كان يحمل في جوهره مفهوما محددا للحق في عدم التعرض للحياة الخاصة من أي تعرض خارجي

 في منظورنا تعريفات متباينة ملوضوع الحياة الخاصة  كما أسلفنا سابقا في تعريف ماهية الحياة الخاصة.

الحياة الخاصة ،عقب اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية  وقد تبلور الحق في      

والسياسية ،منذ ستينيات القرن املاض ي ،حيث شرع االهتمام الدولي و اإلقليمي ،بمسألة الحياة الخاصة في املجال املعلوماتي 

لشخصية، وظهرت أنماط جديدة من خالل التطور التقني ،بعد أن تفاقمت عملية الجمع واملعالجة اآللية للمعطيات ا

واملعلوماتي زكتها تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ،وظهور الكومبيوتر وارتباطه بالشبكة العاملية للمعلومات)االنترنت( وبنوك 

املعالجة اآللية املعلومات وتوظيف الذكاء االصطناعي للمس بالحياة الخاصة،الش يء الذي أدى إلى خلق مخاطر جديدة، من 

                                                           

  022316لمي لحقوق االنسان لسنة اإلعالن العا 

  021117العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية لسنة  

غشت  2( اعتمد بتاريخ 02، الحق في احترام الخصوصية واألسرة واملسكن واملراسالت وحماية الشرف والسمعة) املادة 01التعليق العام رقم  0

  . 0الفقرة  0233

  219املرجع السابق، الفقرة  

  0120املرجع السابق الفقرة  
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للبيانات واملعطيات املهددة للحرية الشخصية أيضا ،هذه التحوالت عكست أهمية التنظيم القانوني الذي فرض نفسه، بعد 

 أن تعالت األصوات منادية بضرورة تقنين وحماية املواطنين ،وأسرارهم من هول االعتداء على البيانات ..

،الذي تقدم بقرار مهم على خلفية الدراسة 21ألة الخصوصية ،في املجال املعلوماتيوقد اهتم مجلس أوربا بدوره بمس       

والتي صادفت نتائج التقدم التكنولوجي   0222التي أعدت على مدى عقد من الزمن ،دخلت حيز التنفيذ مع مطلع سنة 

 ن.   ي أطاحت بالرئيس األمريكي نيكسواستخداماته السيئة في املجال السياس ي نذكر منها ما عرف آنذاك بقضية "واترغيت" الت

،حيث نجد املادة األولى منها 22املتعلقة بحماية األفراد من معالجة املعلومات الخاصة بهم013فمن خالل االتفاقية األوربية

ض غ،قدمت الهدف من هذه االتفاقية ،وتتجلى في حماية األفراد وحياتهم الخاصة فيما يتعلق باملعالجة اآللية للمعطيات  ب

النظر عن أصولهم ،أو جنسياتهم، أما املادة الثانية من االتفاقية ،فقد وضحت معاني املصطلحات املستعملة في االتفاقية مثل 

املعلومة ذات الطابع الشخص ي ،واملتعلقة بالشخص املعني باملعالجة ،كما ركزت االتفاقية على الجهة املكلفة باملراقبة والحماية 

 .23مي للبلدوفقا للقانون التنظي

،و تبنته الجمعية العمومية 0221ومن خالل دليل األمم املتحدة الذي أصدرته املفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان سنة  

،مستندة على املادة )العاشرة( من ميثاق األمم املتحدة بشأن تقديم توصيات للدول األعضاء ،تلزمهم بتنفيذها من خالل 

 التوصية األممية نفس املبادئ املعتمدة  في اتفاقية ستراسبورغ دون تغيير يذكر.قوانينهم الوطنية وتتضمن 

مدى تأثير املعلوماتية ،أمام زخم التطور التكنولوجي ،وارتباطه  الدولي، و لم تكن الدول العربية غائبة عن هذا الحراك          

ل العربية ،في إعداد العدة القانونية ملواكبة العالم ،شرعت الدو 021324الوثيق باالقتصاد الرقمي ،فمنذ مؤتمر طهران سنة 

ومعها الوطن العربي  جميعهم مستهلكين للتكنولوجيا الحديثة وغير منتجين لها  افأوروباملرتبط بالثورة املعلوماتية ، 25الجديد

26. 

ية ملكافحة جرائم تقنية و رغم ذلك فإن العالم العربي ،لم يقف مكتوف األيدي بل بادر لسن االتفاقية العرب         

،وأيضا تشريعات قانونية ملواجهة املخاطر التي نتجت عن االستعمال املفرط للتكنولوجيا ومن بينها :" قانون 27املعلومات

،نص على " إرساء وتخزين املعلومات على  9112نموذجي حول جرائم االنترنت " صادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب سنة 

ها ،وكذا املواد املنافية لألخالق والنظام العام ،والتي تتناقض مع مبادئ الدين واألسرة يعاقب عليها بالحبس االنترنت وإرسال

  28حتى وإن ارتكبت هذه الجرائم من خارج الوطن العربي ."

                                                           

1 Jean Spreutels :La responsabilité Pénale découlant des atteintes aux applications de l’informatique ,in informatique et droit en 

Europe ,Université Libre de bruxelles , bruylant ,1985,p :72 et suivant.   

وتتضمن سبعة فصول الغاية منها على الخصوص الحفاظ على املعطيات الشخصية ،وكل ما له عالقة  0230لسنة تعود  013اتفاقية  0 

 بالحياة الخاصة

  9723،ص:9101محروس نصار غايب،الجريمة املعلوماتية ،بدون دار للنشر،سنة  

  021324املؤتمر األمم املتحدة األول لحقوق اإلنسان بطهران سنة  

  9112ر من التشريعات املنظمة لالنترنت في بعض الدول العربية ،مداخلة في ندوة دولية بسلطة عمان سنة علي كريمي ،عناص9

  26بباريس 9109دردشة شخصية مع السينتور "أليكس تيرك" أثناء استقبالي  باللجنة الوطنية للمعلومية والحريات بفرنسا ربيع  

دجنبر  90مات : هي اتفاقية تم التوقيع عليها من طرف وزراء الداخلية العرب بالقاهرة بتاريخ االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلو  

  27مادة وقسمت إلى خمسة فصول. 22،تضمنت هذه االتفاقية  9101

لعربية املصرفية ايونس عرب : التشريعات والقوانين املتعلقة باالنترنت في الدول العربية،ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر ومعرض التكنولوجيا  7

  عمان ،األردن. 9119تشرين األول   92-93والدولية،اتحاد املصاريف العربية 
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لة املؤطرة ،كما طرح  مجموعة من األسئ 9110وقد استلهم املشرع العربي خصوصيات بنوده من اتفاقية بودابيست لسنة       

للوضع الجديد ،واملتعلقة  أساسا بإبرام العقود اإللكترونية ،و اجراءات توقيعها ،القيمة القانونية للرسائل االلكترونية 

،االعتداء على األموال واألشخاص في العالم االفتراض ي كما طرحت للمناقشة والتحليل وإعداد القوانين الالزمة لحماية 

 ياة الخاصة من كل متطفل دون تصريح أو إذن مسبق.املعطيات الشخصية ،والح

وقد كان الهدف من وضع التشريعات القانونية في الوطن العربي ملواجهة الجرائم املستحدثة عبر الشبكة العاملية        

عربية لإلعالم لللمعلومات)االنترنت(،للضبط والتقنين والتحكم في املواقع عبرها ،فمن خالل التقرير الذي تقدمت به الشبكة ا

،غدا حجب املواقع أمرا عاديا ،ويتم اللجوء إليه بشكل متواتر في كل الدول العربية بما فيها تلك  9111وحقوق اإلنسان سنة 

 .29التي تدعي أنها أكثر انفتاحا كلبنان واملغرب

تي أصبحت تهدد أمن الدول الداخلي كما عملت جل الدول العربية ،على إصدار قوانين ملكافحة الجرائم املعلوماتية ،وال      

والخارجي عبر شبكة االنترنت، لسد الفراغ التشريعي الحاصل في القوانين الجنائية العربية ،املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات 

صية خ،حيث بات االعتداء بفعل الثورة املعلوماتية ،واالنتشار الواسع لالنترنت ،أمرا ملموسا على حقوق وحريات األفراد الش

فكان لزاما على الدول التي تسعى ملواكبة التحوالت االقتصادية العاملية ،أن تواكبه قانونيا من خالل خلق لجن ،أو هيئات أو 

مؤسسات تعنى بحماية املعطيات الشخصية ،فرغم التحوالت التي شهدها العالم عموما ،والعالم العربي بالخصوص في مجال 

كنولوجي ،فإن التشريعات العربية في مجال حماية الحياة الخاصة في ظل تطورات وتطبيقات الذكاء القوانين املواكبة للتطور الت

االصطناعي بقيت محصورة في بلدان عربية قليلة جدا بالنظر لتخلفها جلها عن الركب الدولي البين في مجاالت ومسارات الذكاء 

تخدامها لألنترت وللمعطيات الشخصية وسيلة للحد من الحماية االصطناعي وبنياته الجديدة التي طبعت عاملنا املعاصر واس

 .30املقررة للحياة الخاصة، باعتبارها مستهلة للتكنولوجية ولست منتجة لها مع وجود بعض االستثناءات

 

 املبحث الثاني : التحديات والرهانات املطروحة في إعمال الذكاء االصطناعي وحماية الحياة الخاصة

 

لجميع أصبح يتحدث عن الذكاء االصطناعي و ما بات يطرحه من نقاش عمومي في مختلف املحافل الوطنية ا             

والدولية، بشكل مقلق ملختلف املتدخلين في املجال فاعلين سياسيين أو مجتمع مدني،أمام التحديات التي يعرفها التطور املفرط 

االصطناعي بشكل يهدد استمرارية العنصر البشري، وقد أطلق العديد  للتكنولوجيا من خالل مسارات وتجليات استعمال الذكاء

في االستعمال املفرط للذكاء االصطناعي في املجال   Yaval Noah Harariمن املفكرين ناقوس الخطر في هذا الشأن، من بينهم 

 والحقيقة املؤكدة والتي ال يختلف البيولوجي بنفس حدة خطورة الحرب  النووية أو الخطورة املترتبة عن التحوالت املناخية،

بشأنها فردان، أن الذكاء االصطناعي في جانبه السيئ  سوف يغير العالم املقبل رأسا على عقب، وبشكل مخيف ملا هو عليه 

 العصر الحديث ومعطياته الراهنة.

ملجتمعات اإلنسانية لكنها تضرب فالذكاء االصطناعي يوظف التكنولوجية الجديدة كآلية جديدة ومبتكرة لتطوير ا           

عرض الحائط كل القوانين الضامنة لعدم املس بالحقوق والحريات وفي مقدمتها حماية الحياة الخاصة انطالقا من عمليات 

جمع املعطيات الوقود األساس ي إلنعاش الذكاء االصطناعي عبر خوارزميات وتطبيقات ذكية، حيث تقوم بعض الدول الرائدة 

                                                           

  0729علي كريمي ، عناصر من التشريعات املنظمة لالنترنت في بعض الدول العربية ،مرجع سابق ص:  

تم بالذكاء االصطناعي والصناعات التكنولوجية في في شمال إفريقيا بعض دول الخليج تحديدا والتي تحولت لدول صناعية وتجارية كبيرة ته 

  30املجاالت الدقيقة   
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جال على تجميع كل الكتابات عبر مختلف وسائل التواصل االجتماعي للتجسس على املعارضين للنظام من جهة وأن في هذا امل

، وأيضا قدرتها على التعرف على الوجوه من خالل لوغاريتمات 31تكون لها القدرة التنبؤية في مواجهة التظاهرات قبل انطالقها

حت مهددة يشكل كبير وفي كل وقت وحين من خالل االستعمال املكثف رقمية للتعرف، مما يعني أن حياتنا الخاصة أصب

للهواتف الذكية والتطبيقات املختلفة التي تتصيد املعطيات الشخصية لألفراد والجماعات عبر مختلف وسائل التواصل 

بين حماية الحياة ومن تم خلق نوع من املوازنة ما  االجتماعي التي تستخدم الذكاء االصطناعي في مختلف مجاالت البحث

الخاصة واالستعمال الرصين واملشروع ملسارات وتطبيقات الذكاء االصطناعي) املطلب األول ( وكذلك التحديات والرهانات 

 .املطوحة وطنيا ودوليا في )املطلب الثاني (

 أهمية املوازنة بين حماية الحياة الخاصة  و تطور الذكاء االصطناعي   االول:املطلب 

صعوبة التوفيق في املوازنة بين الحق في حماية الحياة الخاصة ومواكبة التطورات العلمية الحديثة خاصة في مجاالت  إن      

مرتبطة بالذكاء االصطناعي، تعود لعدة أسباب يمكن اختزالها في أهمية املوازنة إذ لم يكن املشرع الدولي ومعه املشرع 

باملجال املعلوماتي يتجاهل تلك الحدود التي تقتضيها الحياة االقتصادية داخليا  املغربي،عند إحداثهما للقوانين ذات الصلة

وخارجيا من خالل االستعمال التكنولوجي، بل كان عليه أن يخلق توازنا مطلوبا يمكن تصنيفه إلى مبررات قانونية وأخرى 

مارات الداخلية والخارجية في مجاالت واقعية ملزمة حماية للحياة الخاصة من جهة  ومن جهة أخرى ضمانا لجلب االستث

 .13/12التجارة االليكترونية وترحيل الخدمات كما حددها القانون اإلطار الخاص بحماية املعطيات ذات الطابع الشخص ي 

نحصر تإن املبررات القانونية لتحقيق التوازن بين حماية الحياة الخاصة ومتطلبات التطورات التكنولوجية الحديثة، ال           

في سياسة دولة معينة نحو تكريس حق الحماية املقررة وغيرها من الحقوق وإنما مسايرة لتطور حقوق اإلنسان نتيجة 

ومواصلة في نفس هذا السياق نحو تكريس حماية مقررة بقوانين واتفاقيات دولية ملزمة  ،التطورات التكنولوجية الحديثة

أن تكريس حماية الحياة الخاصة في املجال املعلوماتي والزمن االستعمال املكثف للذكاء منذ نهاية الحرب العاملية الثانية، إال 

االصطناعي، كان عليه أن ال يحجب عنا ضرورة األخذ بناصية العلم ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة ، والثقة الرقمية 

 كإستراتيجية وطنية ودولية حملها العالم الرقمي املعولم . 

ونظرا للتطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة ،بات من الضروري مواكبة ومسايرة هذا النسق السريع باإلحاطة         

بمختلف التطورات ،مما يجعل مفهوم حقوق اإلنسان في تطور دائم إال أن تكريس الحق في املعلومة والحق في العلم 

 ال يتماش ى مع الحق في حماية الخصوصية  أحيانا أخرى، الصطناعي قداوالتكنولوجيا  واالستعمال املشروع ملسارات الذكاء 

ن التطورات التكنولوجية الحديثة ،وما تخطوه من خطى متسارعة في التطور واالنتشار بالعالم جعلت من ضرورة ذلك أ

بحاث العلمية مواكبتها أمرا أساسيا ،حيث أصبحت دول العالم في سياق محموم ملواكبة هذه التطورات ، وأصبحت األ 

والتطورات التكنولوجية ،املعيار األساس ي للتنمية والنهضة للشعوب ،حيث لم تعد قوة الشعوب تقاس كما في املاض ي ،بثرواتها 

الطبيعية أو بوزنها الديمغرافي ،بل أصبحت تقاس اليوم بامتالك املعرفة ،والتحكم في التكنولوجيا الحديثة ،والسيطرة على 

لغة العصر تقاس على تداول الصوت والصورة واملعلومة ،عبر املسالك اإللكترونية املتنوعة والتي يسر الذكاء مكوناتها وأصبحت 

 االصطناعي عملية جمعها وتنظمها بغض النظر عن طبيعة شرعيتها من عدمه.

صوصية، ألنه أصبح في ظل ويمكن القول أن هذا التطور العلمي ،والتقني ،ال يستطيع أحد إنكار تأثيره على حماية الخ       

املعلومات، من الصعب الحفاظ على املعطيات الشخصية وحمايتها من  والتواصل وتبادلهذه الوسائل الحديثة لالتصال 

املعالجة غير الشرعية خاصة تحقيق االنسجام بين التطور العلمي وحماية املعطيات الشخصية والحياة الخاصة، فالسؤال 

                                                           

  31الصين نموذجا 
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دلة الصعبة هو كيف سعى املشرع املغربي إلى تكريس الحق في حماية املعطيات الشخصية مع مواكبة املطروح أمام هذه املعا

 التطورات العلمية. 

لقد جاء موقف املشرع املغربي، واضحا في مواكبة الثورة املعلوماتية وذلك في األخذ بناصية العلم والتكنولوجيا،         

اإللكترونية واعتماد اآلليات املتطورة والتقنيات الحديثة في مجال االتصال واإلعالمية واالستفادة من التطور السريع للوسائل 

من أجل تحقيق االزدهار والنماء، نظرا ألن حياة اإلنسان كلها كتلة من املعلومات والسيطرة عليها لصالحه هي الطريق والحل 

ضروري مسايرة التطور باالنخراط في املجتمع املعلومات، اإليجابي و بمراعاة الحق في حماية املعطيات الشخصية أصبح من ال

ونظرا لتعارض حماية الحياة الخاصة مع خصوصيات التطورات التكنولوجية الحديثة حاول املشرع املغربي أثناء تنظيم لهذا 

أراده  ، لذلكالحق، التوفيق قدر اإلمكان بين متطلبات الحماية من جهة وخصوصيات التطور التكنولوجي وضرورة مواكبته

املشرع املغربي من أجل إعطاء ضمانات إضافية للمستثمرين والفاعلين االقتصاديين، أن يكون هذا القانون متماشيا مع 

التطورات العلمية والتكنولوجية وليس حجر عثرة أمام التوجه االقتصادي والتنموي الذي اختارته الدولة املغربية في 

 .32لالستثمار الوطني والدوليإستراتجيتها املختلفة الداعمة 

إال أن السؤال املطروح في هذا الشأن، يتعلق بواجب احترام مبدأ الغاية في املعالجة واحترام أمر سرية املعطيات، فقد         

، ن قام املشرع بإعادة التذكير بهذه الواجبات على الرغم من أنه قام بالتنصيص عليها في إطار الفصول األولى من هذا القانو 

وبذلك تتبين رغبة املشرع في تسهيل عملية معالجة املعطيات الشخصية ألغراض علمية على حساب الحق في حماية املعطيات 

،إذ نجد هذا الحق ينحصر ويتقلص متى تعلق األمر بالقيام بأبحاث علمية ،ألن املشرع يؤكد فقط على ضرورة جعل املعطيات 

سم أو مشفرة وربما يكون ذلك رغبة منه في مسايرة التطور التكنولوجي والتشجيع على املتعلقة باملجاالت الثالث مجهولة اال 

البحث العلمي ،وبذلك يكون للتطورات التكنولوجية تأثير على القانون ،فإن هذا األخير يتفاعل معها و يؤطرها ويضع الضوابط 

ت والحقوق ،لجميع األطراف املعنية ،تحقيقا للجدوى الالزمة لها ،حتى يتم استغاللها على الوجه األمثل ،وبضبط االلتزاما

من القانون للجنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات ذات الطابع الشخص ي بصفتها  22وضمانا لها ،لذلك أوكل املشرع في املادة 

 شخص ي ".ووصفها بالجهة " املؤهلة لإلدالء برأيها بخصوص الطابع التاريخي واإلحصائي للمعطيات ذات الطابع ال

انطالقا تصريح تورنتو، حيث  9103فالتوجيهات اإلرشادية  في مجال الذكاء االصطناعي عرفت بدايتها الفعلية منذ           

املطالبة بتقنين تغول الذكاء االصطناعي وتهديده لألمم والشعوب عبر تطوير أدوار املجتمع املدني الذي عليه أن يحسن من 

ت مسارات الذكاء االصطناعي والترافع من أجل حمايتها وتعزيزها، عوض االهتمام بالقوانين الحمائية معرفته بخبايا  وأخالقيا

 فقط والتي أصبحت متجاوزة أحيانا .

اليوم نعاين هاته التحوالت العاملية، في جو مفحم بالتسابق التكنولوجي مابين الواليات املتحدة األمريكية رائدة الذكاء  

ولة الصين الشعبية وبعض الدول األوربية، غايته ليس الحد من التطور التكنولوجي بل إحاطة التطور االصطناعي ومعها د

العلمي واملعرفي بمزيد من الضمانات حتى ال تؤدى البشرية من تعسفات الذكاء االصطناعي وقد صرح الرئيس الروس ي فالدمير 

ل ليس فقط بالنسبة إلى روسيا بل لإلنسانية جمعاء، من سيقود بوتن  في إحدى خطبه : "  أن الذكاء االصطناعي هو املستقب

 .33هذا املجال سيحكم العالم "

                                                           

  910232سعيد إهراي رئيس اللجنة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية ،املنتدى العالمي لحقوق اإلنسان مراكش  

  33من خطب رئيس دولة روسيا فالدمير بوتن  
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وتجدر اإلشارة أن هناك سياسة واضحة لدول االتحاد األوربي اتجاه الشركات التي تجمع أو تستغل املعطيات والبيانات          

ودخول القانون الجديد حيز التنفيذ للنظام األوربي العام  9103وقد تمس بالحياة الخاصة للمواطن األوربي أينما وجد منذ 

  .لحماية الخصوصية، يضمن لألشخاص جملة من الحقوق  وتفرض على الشركات املخلة بتطبيق هذا القانون غرامات ضخمة

ثاق شرف أخالقي في وقي هذا االتجاه حاولت الشركات العاملية العاملة في مجاالت الذكاء االصطناعي أخذ املبادرة إقرار مي

لخلق مجاالت الثقة في مسارات الذكاء  la RGPDتطويرها ملجاالت الذكاء االصطناعي، خاصة في أوربا من خالل ملحق 

االصطناعي وجعلها أداة لتعزيز الحريات األساسية وليس املس بمضامينها من خالل إعداد معايير دولية متفق بشأنها أخالقيا 

لصلة بالسياسات العمومية واملمارسات الفضلى في مجاالت الذكاء االصطناعي واملعرفة به بما يعود على وتحيين القوانين ذات ا

 .34اإلنسانية بالخير، تقودها األمم املتحدة في شخص مقرر خاص لحرية التعبير

ال يستطيع  رهيب وحقيقة في هذه املحطة املفصلية من تاريخ البشرية يتبادر للذهن أن الذكاء االصطناعي هو واقع يتطور بشكل

القانون مجاراتها في كل األحوال وجمعيات املجتمع املدني على قلتها وعلتها املعرفية بمجاالت وتعدد مظاهر ومسارات الذكاء 

االصطناعي، ليست مؤهلة بالشكل الكافي في هذه املواجهة الغير متكافئة بين حماية الحياة الخاصة والذكاء االصطناعي، حيث 

ا نتحدث اليوم عن االنترنت الخفي أو األسود والذي أصبح جزئا من حياتنا من خالل هواتفنا الذكية التي تتضمن أصبحن

معطياتنا، حتى أصبحت خصوصيتنا التي عرفناها في املاض ي عمال مباحا اليوم ولم يعد األمر في دائرة الكتمان، بل مخترقة منذ 

رقميا يمكن أن يكون وسيلة النتهاك حياتنا الخاصة، فاإلشكال املطروح إذن ليس زمن بعيد، فكل ما يمكن أن يترك لنا أثرا 

فالتكنولوجيا لكونها مجرد أداة تساعد على التطور والتنمية لكن االستعمال السيئ للتكنولوجيا الرقمية عبر مسارات الذكاء 

  االصطناعي وليس في التكنولوجيا في حد ذاتها.

حياة الخاصة ،تتشكل منذ بداية اللجوء إلى املعالجة اليدوية للمعلومات والبيانات الشخصية أخذت املخاطر على ال      

،وإدراجها في ملفات يدوية ووثائق ومستندات ورقية على  أنه بظهور النظام املعلوماتي وارتباطه باالنترنت ،ازدادت خطورة 

يات بشبكة العالم االفتراض ي ،نظرا لصعوبة التحكم والسيطرة االعتداء على األشخاص كلما ارتبطت هذه املعالجة اآللية للمعط

على الشبكة العاملية للمعلومات،حتى وإن استطاعت هذه الشبكة ربط العالم ،بعضه البعض ،وتحويله إلى قرية كونية صغيرة 

تصفح هى من ذلك ،هو أن املفإنها باملقابل خلقت عاملا افتراضيا وفضاء يسهل من خالله انتهاك الحقوق واملس بالحريات و األد

،من خالل تعقب مساره وآثاره اإلليكترونية عبر الشبكة تكتشف منها معطياته 35لشبكة االنترنيت يتعرض هو اآلخر ملخاطر

 وتتقلص حياته الخاصة ،وقد تصبح معطياته  وسيلة لالستغالل التجاري باستخدام الذكاء االصطناعي .    36الشخصية

دة هي الحكومات التي تستخدم تحليل البيانات باستخدام الذكاء االصطناعي في معالجة املعلومات أيضا فالعدي         

واملعطيات املتوفرة لديها بتنسيق مع شركات االتصاالت املتحكم فيها من قبل الحكومات والشركات الفاعلة في صناعة األجهزة 

ليات املمكنة املساعدة لتحيق التتبع املراد رصده ووضعه تحت والتطبيقات الذكية لتتبع األفراد والجماعات عبر مختلف اآل

املراقبة، خاصة جمعيات املجتمع املدني وغيرها مما يهدد حرية التعبير ويمس بالحياة الخاصة ألفراد والجماعات بمعالجات 

خاللها  ت التي يستعمل منفالقوانين حاولت أن تتطرق أيضا للحاال  غير مشروعة وبغير ترخيص مسبق من املعنيين باملعالجة،

تقنيات ذكية ومسارات متقدمة في مجاالت الذكاء االصطناعي، يمكن استعمالها أغراض علمية أو أمنية وفق شروط املشروعية 

                                                           

  34تحدة املكلف بحرية التعبير سابقاديفيد كاي املقرر الخاص لألمم امل 

35 Denis Duclos ,La vie privée Traquée par les technologies ,Lemonde diplomatique ,Aout 1999,P16 

36 Marie Pierre-Fenoll -Trousseau, Gerard Haas ,Internet et protection des données personnelles ,Edition Litec,P :169  
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مادامت هذه التطبيقات ال تضمن الحماية التقنية الكافية من االختراق مما قد يؤدي  إلى تعريض الحياة الخاصة  للخطر ذلك 

 د أنظمة املراقبة والتتبع  وقت األزمات قد تتحول من طبيعتها االستثنائية واملؤقتة لتصبح بشكل دائم . أن اعتما

ذلك أن االستخدام الجيد للتكنولوجيا والذكاء االصطناعي ودوره في تحقيق التطور والتنمية املنشودة من الدول واملؤسسات،  

وبة علمية دقيقة داخل مختبرات وشركات تقنية بشكل يتجاوز الذكاء البشري للمساهمة في توفير الجهد وربح الوقت وتقديم أج

بل يعتبر هذا األخير قاصرا متخلفا أمام التطورات الهائلة واملستمرة للذكاء االصطناعي كما عشناه من خالل األزمة الصحية 

ن االحتياطات والقرارات لحماية الدول ، وكيف واكبنا مساراته عبر العالم ساعدت على اتخاذ مجموعة م02العاملية كوفيد 

والشعوب ،ويعود الفضل في ذلك لالستعمال الجيد للذكاء االصطناعي رغم ما واكب العملية من انتهاكات للحياة الخاصة 

 لألفراد والجماعات رفعت أصوات مخالة لهذا االختيار رغم قيمته الحياتية للدول .

 ات الصلة بالذكاء االصطناعي وحماية الحياة الخاصةاملطلب الثاني : التحديات والرهانات  ذ

لقد تفطن املشرع األوربي لهذا امللف من خالل مختلف التحديات التي يطحرها الذكاء االصطناعي في مختلف املناعي        

 ت واالنتهاكاتومجاالت البحث العلمي والضرورات املجتمعية الضرورية واآلنية، وحاول أن يجد أجوبة عملية لتلك التجاوزا

التي يخلفها نظام ومسارات الذكاء االصطناعي على الحقوق والحريات من خالل برتوكول تعديلي للوائح األوربية لحماية املعطيات 

آخذين بعين االعتبار التوجيه األوربي الجديد الذي أخل ألول  9101أبريل  92والصادرة في  9101/122الشخصية تحت عدد 

تكييف مبادئ حماية املعطيات والبيانات مع األدوات الجديدة واملمارسات املستجدة الذكاء االصطناعي و  مرة توصية تتعلق ب

، ودخول النظام  9107خاصة بعد فشل اتفاقية املالذ اآلمن بين أوربا وأمريكا وتوقفها نهائيا سنة من بينها الذكاء االصطناعي، 

هناك سياسة واضحة لدول االتحاد األوربي اتجاه الشركات التي تجمع ،وبالتالي  9103ماي  97األوربي الجديد حيز التنفيذ منذ 

أو تستغل املعطيات والبيانات وقد تمس بالحياة الخاصة للمواطنين األوربيين  أينما وجدوا، مع دخول القانون الجديد حيز 

 وق  وتفرض على الشركات املخلة بتطبيقالتنفيذ للنظام األوربي العام لحماية الخصوصية، يضمن لألشخاص جملة من الحق

 هذا القانون غرامات ضخمة .

 

الفاعلين الصناعيين واالقتصاديين العاملين في مجاالت ومسارات الذكاء االصطناعي خاصة في مجاالت التعلم اآللي        

، لم يعودوا خارج القانون واملساءلة ومعالجة اللغات الطبيعية والبيانات الضخمة  " بيغ داتا " 37وكفاءاتها التنبؤية العالية

، بل أصبحوا ملزمين باحترام واستحضار التحديات القانونية التي تطرحها عملية الجمع واملعالجة 9103القضائية منذ 

للمعلومات والبيانات عبر تطبيقات تستعمل الذكاء االصطناعي لتحقيق األهداف النفعية والربحية، غايته فحماية الخصوصية 

لفضاء األوربي وجعله فضاء مميزا نحو ذكاء اصطناعي تحترم فيه الحقوق والحريات وتقديم حلول وتدقيقات قانونية في ا

لتجاوز التحديات ذات الصلة بالذكاء االصطناعي على مستوى املنظومة  01/122لحماية الخصوصية كما حددها القانون 

مسؤولية الشركات العاملة في مجاالت الذكاء االصطناعي من خالل طرح املعلوماتية واملرتبطة بأمن  وحرية األشخاص، وتحدد 

 موضوع مشروعية القانونية للمعالجة .

وأيضا على مستوى الحمایة التقنیة واملسؤولیة القانونیة، من خالل مالئمة عملھا مع النظام األوربي الجدید والتأكد         

لخرائطي للمعطیات املستعملة وتیسير ضمانات مراقبة اللجنة الوطنیة لحمایة من سالمة املعطیات ومسارھا من خالل التتبع ا

                                                           

الهادي السهلي، تطورات الذكاء االصطناعي ومقتضيات حماية الحقوق والحريات األساسية، منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم  ذ محمد 

  37. 2والثقافة،" اإليسيسكو" ص: 
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املعطیات الشخصیة في أي وقت وحين، وذلك منذ اللحظة األولى لوضع الوسائل املستخدمة في املعالجة، وفق قاعدة البیانات 

خصیة و یتعلق األمر بتوفير حمایة املعطیات الش أو البرمجیات  اللوجاريتمية الدقیقة للجمع، وتوفير الحماية انطالقا من املصدر،

انطالقا من املصدر داخل مؤسسات اإلنتاج أو فضاءات الذكاء االصطناعي، وھذا یعني أن یقوم املسؤول عن معالجة املعطیات 

دابير الجة، باتخاذ تانطالقا من جملة من الضوابط املؤطر لعملیة الجمع واملعالجة، من بینھا الكلفة والغایة أو الغایات من املع

 وإجراءات تقنیة وتنظیمیة، والقانونية  تسمح باحترام املقتضیات املتعلقة بحمایة الحياة الخاصة.

كما عمد املشرع األوربي من خالل القانون الحمایة إضافية في مجال الذكاء االصطناعي من خالل اتخاذ الحیطة و الحذر،  

إلجراءات التقنیة، ال تسمح إال بمعالجة املعطیات الضروریة لتحقیق الغایات املعلن وتقلیل املخاطر، وباتخاذ مجموعة من ا

عنھا والتي استوجبت تلك املعالجة؛ وھو تحول جدید من حیث املسؤولیة من طبیعتھا اإلداریة، إلى املسؤولیة التقنیة، 

وتجميع املعلومات املعالجة عبر تطبيقات  فاملسؤول عن املعالجة لدى الشركة املعنية ملزم بتوفير سجالت عن عملية جمع

الذكاء االصطناعي وإتاحة الفرصة لإللزام بالحقوق املشروعة لألشخاص املعنيين باملعالجة وحقهم في التصحيح والتعرض 

صطناعي واملحو أحيانا، وتتبع مسارات املعلومات في حالة تحويلها لشركة أخرى أو إحدى شركات املناولة لها اهتمام بالذكاء اال 

مما يلزم املسؤول عن املعالجة بالقيام بمجموعة من اإلجراءات اإلستباقية  واإلشراف على عملية تشفير املعلومات املتداولة 

 حماية لنفسه وضمانا الحترام القانون األوربي الجديد .

 

اصة، باعتباره املسؤول عن حمایتھا، و لقد أقر النظام األوربي الجديد إلزامية تعيين  مندوب مكلف بحماية الحياة الخ       

املخاطب املباشر للمؤسسة مع لجنة املراقبة، والقیام باملالئمة املطلوبة للقانون األوربي، كما یشرف على تقدیم النصیحة 

طناعي، صالقانونیة، و التوفر على سجل املعطیات واملعلومات املعالجة بواسطة التطبيقات الذكية وآلليات ومسارات الذكاء اال 

 و مآل سيرانھا داخل و خارج التراب األوربي.

ولعل أهم الرهانات التي تبناها املشرع األوربي، اقتراحه سن مدونات السلوك لدى املقاوالت واملؤسسات خاصة تلك العامل في 

 في وقت محدد لذلك ر مجال الذكاء االصطناعي والتي ترجمها بروتوكول طورنطو، واحترام شهادة املعالجة للمعلومات واإلخبا

   ساعة كل الثغرات أو االختراقات األمنية املعلوماتي. 29وفي زمن ال يتعدى 

فالقوانين الدولية تتحدث في مقتضياتها املختلفة واملتنوعة على االستثناءات في تطبيق القانون، كنظريات الظروف          

من العهد،  2من خالل املادة  38ي الخاص بالحقوق املدنية والسياسيةاالستثنائية أو القوة القاهرة،  نجدها في العهد الدول

منها تتحدث عن االستثناءات املمكنة التي تقع على تقييد  07كذلك نجد االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان من خالل املادة 

ملحكمة األوربية لحقوق اإلنسان والتي من طرف املجلس أوربي وا 9102دجنبر  20حرية املواطنين وهي املادة التي تم تحيينها في 

 نصت على  التدابير التي تقتضيها الظروف االستثنائية.

لقد أقر القانون وبشكل صريح أيضا، مسؤولیة الشركة في مالئمة إجراءاتھا مع القانون األوربي الجدید، مع األخذ بعين   

تتبع األثر املعلوماتي ومدى احترام القانون املطبق، و احترام االعتبار أثناء عملیة الجمع واملعالجة، دراسة الجدوى وقياس و 

الحریات و الحقوق الشخصیة وفق الوسائل املتاحة، و الوسائل املمكنة لتقدیم مزید من ضمانات الحمایة الغایات الفضلى 

                                                           

تي تهدد حياة األمة، : " في حاالت الطوارئ االستثنائية المن العهد 2العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية من خالل املادة  

 واملعلن قيامها رسميا، يجوز للدول األطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير ال تتقيد بااللتزامات

وعدم  الدولي املترتبة عليها بمقتض ى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير لاللتزامات األخرى املترتبة عليها بمقتض ى القانون 

  38انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة، أو الدين أو األصل االجتماعي "
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اء عيم أخالقيات الذكة نحو تدلحماية الحياة الخاصة من هول الذكاء االصطناعي، لكن  ملاذا سارت التوجيهات اإلرشادية الدولي

 .االصطناعي ؟

 خاتمة : 

لقد أجمع الكل أن القانون وحده ال ولن يكون وازعا وال رادعا لالستعمال املفرط للذكاء االصطناعي املتنامي بشكل مستمر        

اصيلها، حي املعرفة وفي أدق تفوبال هوادة، فالعالم الحديث بات اليوم رهين مسارات وتطبيقات الذكاء االصطناعي في مختلف منا

حيث أثبتت كل القوانين بما فيها األكثر تقدما عن محدوديتها في مسايرة كل استعماالت الذكاء االصطناعي واإلحاطة بها، وحتى 

 معرفتها وزمن تواجدها في الواقع العملي واالفتراض ي على حد سواء، فهذه الصناعة الحديثة تبقى لدى مختلف الدول والشعوب

 مرتبطة باألمن االستراتيجي واملعلوماتي للدولة قد يدخل في باب أسرار الدولة الداخلية واملشمولة بالحماية الضرورية أيضا  .

 

البد إذن من تضافر جهود الجميع، فاعلين سياسيين وحقوقيين وصناع القرار وعاملين في مجاالت ومسارات الذكاء         

خالل إيجاد حلول توافقية ، من جهة اإلسراع في املواكبة القانونية لورش  املدني منتمع االصطناعي ومعهم جمعيات املج

الذكاء االصطناعي عبر العالم، ومن جهة أخرى في طرح قواعد للسلوك العام في استعماالت الذكاء االصطناعي، وألجل تحقيق 

ناعي أن تسترشد بثالث أمور أساسية أقرتها  منظمة العالم هذا الغرض النبيل مجتمعيا وقانونيا، ال بد ألخالقيات الذكاء االصط

 اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة ) األيسيسكو( في   :

 ضرورة التفاعل البناء والنقدي بدل االنفعال وإبداء القلق تجاه التقنية. -أوال 

 الذكاء االصطناعي .إيجاد قواعد وقيم أخالقية صلبة كفيلة بضمان سالمة استخدامات أنظمة  -ثانيا 

 العمل على بناء الثقة العامة لدى املجتمع عبر اإلشراف والرقابة املؤسساتية واملستقلة  -ثالثا 

   املراجع واملصادر
 

، كونية حقوق اإلنسان، منشورات مجمع األطرش للكتاب املتخصص، املطبعة املغاربية لطباعة وإشهار الكتاب، فريد بن جحا

 9102الطبعة األولى

وضياء علي أحمد نعمان، موسوعة التشريعات االلكترونية املدنية والجنائية، مطبعة الوطنية مراكش،  عبد الرحيم بن بوعيدة

 . 9وج0ج 9101الطبعة األولى 

، الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب اآللي وشبكة االنترنت دراسة مقارنة، دار النهضة العربية القاهرة أحمد حسام طه

9111 . 

، الحماية القانونية للحياة الشخصية في املجال املعلوماتي، دراسة مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقية، بولين أنطونيوس أيوب

 . 9112طبعة 

، الحماية القانونية لحياة العامل الخاصة في مواجهة بعض مظاهر التكنولوجبا الحديثة، منشورات الحلبي محمد حسن قاسم

 9100الحقوقية طبعة 

 .0229، حماية الحياة الخاصة لألفراد وضماناتها في مواجهة الحاسب االلي ، جامعة الكويت ،  محمد عبد املحسن املقاطع

، الحق في احترام الحياة الخاصة، الحق في الخصوصية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، حسام الدين كامل األهواني 

 0232طبعة 
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 9100ياة الخاصة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الطبعة األولى حماية الحممدوح خليل بحر،  

 9101الجريمة املعلوماتية ،بدون دار للنشر،سنة محروس نصار  

، تطورات الذكاء االصطناعي ومقتضيات حماية الحقوق والحريات األساسية، منظمة العالم اإلسالمي محمد الهادي السهلي 

  والعلوم والثقافة،" اإليسيسكو .للتربية 

، "التاريخ االجتماعي للوسائط من غتنبرغ إلى االنترنت "، ترجمة مصطفى محمد قاسم، سلسلة عالم  آسا بريغز بيتربورك

 .9117، مايو 207املعرفة، العدد 

  األطروحات  والرسائل 

ابع الشخص ي باملغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون ، الحماية القانونية للبيانات واملعطيات ذات الطعبد املجيد كوزي  

 9102/9107الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية فاس، السنة الجامعية 

. 

 املقاالت 

 عمان األردن.  9100أبريل  91/90ورقة عمل مقدمة إلى منتدى العمل االلكتروني اتحاد املصارف العربية  يونس عرب:  

 . 9112،عناصر من التشريعات املنظمة لالنترنت في بعض الدول العربية ،مداخلة في ندوة دولية بسلطة عمان سنة  علي كريمي

 وثائق دولية ونصوص قانونية : 

  8381اإلعالن العاملي لحقوق االنسان لسنة 

  8311سنة العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ل 

( اعتمد 02، الحق في احترام الخصوصية،واألسرة واملسكن واملراسالت وحماية الشرف والسمعة) املادة 81التعليق العام رقم 

  . 0الفقرة  0233غشت  2بتاريخ 

وتتضمن سبعة فصول الغاية منها على الخصوص الحفاظ على املعطيات الشخصية ،وكل  0230تعود لسنة  801اتفاقية   

 له عالقة بالحياة الخاصة ما

  8311املؤتمر األمم املتحدة األول لحقوق اإلنسان بطهران سنة  

   RGPDالنظام األوربي الجديد لحماية املعطيات الشخصية 

 حماية املعطيات ذات الطابع الشخص ي لألشخاص الذاتيين  01/03لقانون ا

  8377ك،حقوق اإلنسان،مجموعة صكوك دولية،األمم املتحدة،نيويور   

) عبد املجيد كوزي ( مع السينتور "أليكس تيرك" أثناء استقبالي  باللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات  دردشة شخصية 

  بباريس 9109بفرنسا ربيع 

رة ه: هي اتفاقية تم التوقيع عليها من طرف وزراء الداخلية العرب بالقا االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات 

  مادة وقسمت إلى خمسة فصول. 22،تضمنت هذه االتفاقية  9101دجنبر  90بتاريخ 

Jean Spreutels :La responsabilité Pénale découlant des atteintes aux applications de l’informatique ,in 

informatique et droit en Europe ,Université Libre de bruxelles , bruylant 1985.  

 Denis Duclos ,La vie privée Traquée par les technologies ,Lemonde diplomatique ,Aout 1999 

Marie Pierre-Fenoll -Trousseau, Gerard Haas ,Internet et protection des données personnelles ,Edition Litec   

1 Carbonnier (J),  Le Droit à être laissé tranquille, Droit civile, tome1, 8 éme éd.1969. 
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 -دراسة مقارنة- خصوصيات إبرام عقد العمل عن بعد

Peculiarities of concluding a work-remotely contract  - Comparative study- 

: سعاد الزروايل الدكتورة 

 جامعة ظفار سلطنة عامن -  أستاذ مساعد بكلية القانون

 ملخص البحث

شار نمط العمل عن بعد بشكل متزايد في كل أنحاء العالم، ملا يحققه من إيجابيات أدت الثورة الرقمية التي يعرفها العالم إلى انت

 لطرفي العقد سواء صاحب العمل أو العامل. 

وموضوع الدراسة يتناول عقد العمل عن بعد من خالل تسليط الضوء على خصوصيات إبرامه بتحليل عناصر هذا العقد 

األمور عن عقد العمل التقليدي و باقي العقود األخرى، ثم بمعالجة مظاهر  بدءا ببحث مفهومه الذي يختلف في العديد من

خصوصيات إبرام عقد العمل حيث سنبحث خصوصية عنصر التراض ي لألطراف، و ندرس بعد ذلك عنصر التبعية في عقد 

أيضا ملا يمكن أن العمل عن بعد سيما و أن الحضور ال يكون في مقر العمل بل في مكان غير مكان تواجد صاحب العمل و 

تطرحه التبعية عن بعد من مساس بخصوصية العامل، لنصل في األخير لعنصر مقر العمل الذي أفرزت املمارسة العملية عدة 

 إشكاالت بشأنه.

 

Abstract 

The digital revolution that the world is experiencing has led to an increasing spread of work-remotely, due to the 

benefits it brings to both parties of the contract, be it the employer or the worker. 

The subject of the study focuses on the distance employment contract by highlighting the particularities of its 

conclusion and analyzing the elements of this contract, starting with the study of its concept, which differs in many 

points from the contract of traditional employment and the rest of the other contracts. 

 Then addressing the particularities aspects of the conclusion of the employment contract, where we will examine 

the specificity of the consensual element of the parties, afterwards we will study the element of dependence or 

subordination in work-remotely contract, especially since the present is not in the workplace, but in a place other 

than that of the employer. In addition, the research discussed what distance dependency could affect the privacy 

of the worker. Finally reaching the element of the workplace that the practice has raised several issues. 
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 مقدمة

ساهم التقدم العلمي و التكنولوجي الذي يعرفه العالم  في النمو االقتصادي و في ازدياد حركة التبادل التجاري إذ أفرز ثورة في 

العديد من امليادين كالطب والزراعة والتعليم ...الش يء الذي  أدى إلى التأثير بشكل ملموس على حياة اإلنسان وعالقاته ونمط 

وفرت له نوعا من الرفاهية في العيش، إال أن هذا االكتساح الرقمي بدأ في العقود األخيرة يسير بوتيرة سريعة عيشه  وتفكيره و 

ومتواصلة أضحت تهدد حقوق وحريات االفراد وجعلت املفاهيم التقليدية للقانون متجاوزة و غير قادرة على استيعاب هذا 

خل بإصدار تشريعات ملواكبة التغييرات الناجمة عن استعمال التكنولوجيا التحول الحاصل مما دفع العديد من الدول إلى التد

 ثم ملواجهة ما يصاحبها من مخاطر تحقيقا لوظيفة القانون املتمثلة في االستقرار واالمن القانوني.

ديدة من عقود إذ أظهرت صورة ج 39ومما ال شك فيه أن الثورة الرقمية أثرت على كل فروع القانون بما في ذلك قانون العمل

العمل تسمى ب "عقود العمل عن بعد" والتي تتم بدون حضور العامل ملقر عمله التقليدي مستعينا في تنفيذه بوسائل التواصل 

بالعمل  القيام العامل على تفرض والتي الكالسيكية، صورته في عقد العمل الحديثة وبشبكات االنترنت، مما يجعله مختلفا عن

 .40قبل هذا األخير من محددة أوقات وفي العمل، رّب  رقابة وتحت داخل مكان عمله، العمل لعقد وفقا املوكول إليه

الذي نرى أنه شكل نقلة نوعية حقيقية  02وزاد االقبال على عقود العمل عن بعد في اآلونة األخيرة بعد انتشار فيروس كوفيد 

عالم، ويعد عن حق بداية تأقلم العمال وأصحاب العمل على في انتشار هذه العقود على نطاق واسع وشامل في جميع أنحاء ال

اللجوء إليه بشكل طبيعي ومألوف خاصة مع فرض الحكومات في كل الدول لسياسة الحجر الصحي باملنازل وإلزام االفراد 

قطاعين في ال بالتباعد االجتماعي قصد تقليل اإلصابة بالوباء. وتفعيال لذلك صدرت قرارات بضرورة اللجوء للعمل عن بعد

 العام والخاص.

االنتقال إلى  نفقات وجعله يتفادى عمله أداء في واملكان الزمان قيود ولعل أهم مزايا عقد العمل عن بعد أنه حرر العامل من

 من واملكاتب، الش يء الذي نجم عنه التخفيف العمل مقرات كما وفر على أرباب العمل مصاريف إعداد وتهيئة مقر شغله،

  .41البيئي تلوثال أضرار

                                                           

حيث كان محصورا في البداية في نطاق الصناعة إال إنه بعد امتداد  بالتشريع الصناعيسمي قانون العمل بعد انفصاله عن القانون املدني   39

ه الذي تم انتقاد هذ بقانون العمالل ليشمل فئات أخرى تعمل في مجاالت التجارة والزراعة وخدم املنازل ذهب الفقهاء إلى تسميته قانون العم

تماعي االجالتسمية لكونها تقتصر على العمال وحدهم والحال أنه ينظم العالقات بينهم وبين أصحاب العمل.  وفضل البعض مصطلح القانون 

سمية واسعة وغامضة وذلك الن جميع القوانين اجتماعية بالقدر الذي تحكم فيه الروابط الناشئة عن العيش في املجتمع وألنه إال إن هذه الت

األخرى   إذا كانت االعتبارات االجتماعية هي التي أملت تشريع قوانين العمل فان هذه االعتبارات نفسها هي األساس في تشريع كثير من القوانين

قة لها بالعمل كقوانين التأمينات االجتماعية وقوانين التعاون مثال  لذا يمكن القول بان تسمية هي األكثر انسجاما مع حقيقة هذا التي ال عال

 القانون ومدلولها.

سوم وأخذت العديد من الدول بهذا املصطلح: "قانون العمل" مثل دول مجلس التعاون الخليجي )قانون العمل العماني الصادر بموجب املر 

قانون العمل و التونس ي واملصري و 0 221أفريل 01واملؤرخ في  21-00قانون العمل ( وكذا املشرع الجزائري بمقتض ى 27/9112السلطاني عدد 

 0-12-022الشريف رقم  الصادرة بموجب الظهير مدونة الشغلفي حين فضل املشرع املغربي تسمية الشغل بموجب  0223لسنة  20العراقي رقم 

الصادرة  5167 املتعلق بمدونة الشغل واملنشور بالجريدة الرسمية رقم 65-99 ( بتنفيذ القانون رقم9112سبتمبر  00) 0292من رجب  02 صادر في

 2003 دجنبر 3بتاريخ 

 

 رنة، املجلداملقا القانونية الدراسات مقال منشور بمجلة-و الخصوصية املفهوم-العمل لتنظيم حديث كأسلوب بعد عن رقية سكيل و العمل  40

  0230ص   2002 -01 العدد ،07

تم تصفحه بتاريخ  /https://www.egreen.frللمزيد من االيضاح حول دور العمل عن بعد في الحفاظ على البيئة االطالع على الرابط االتي:  41 

 9199فاتح مارس 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://www.egreen.fr/


    

31 

  ISSN:2509-0291  2022 غشت/شتنبر  41 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –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 :  

وفكرة العمل عن بعد أي من املنزل ظهرت في بداية الثورة الصناعية، حيث مارس العمال على نطاق واسع االعمال املنزلية، 

إال أن التأصيل التاريخي لظهور عقد العمل عن بعد تباينت حوله اآلراء  ."42التي أطلق عليها كارل ماركس اسم "التصنيع املشتت

بشكل  بعضها مع وربطها الحديثة والتكنولوجيا االتصال لوسائل1967 عام األملانية في ميونخ إلى استعمال مدينةبين من أرجعها 

املتخصص في الهندسة االلكترونية   NORBERT Winnerاالمريكي وبين من رجح نشأته إلى املهندس 43العالم مع التواصل يسهل

 على اإلشراف حيث كانت مهمته تتمثل في في الخمسينات من القرن املاض ي باأورو  في يقيم وأنظمة التحكم عن بعد، وعندما كان

االتصال إذ تعد أعماله خطوة قوية  وسائل مستخدما في تتبعه لعمله الّتنقل، بدون  األمريكية املتحدة الواليات في عقارات بناء

 .44نحو ارهاصات الذكاء االصطناعي

عام أحد  األزمة النفطية أثناء بعد عن العمل عقد استخدم نيلس هو أول من جاك مريكياأل  الفيزيائي العالم فيما اعتبر آخرون أن

 كان بعد عن العمل لعقد تعريفه إن حيث و أحد أبرز املنظرين لفكرة العمل اإللكتروني في سبعينيات القرن املاض ي،1970

ا
ً
 الهاتف واستخدام ومرؤوسيك برؤسائك صالواالت العمل يمكنك للعمل، يوم كل من أن تذهب بدل أنه وهو للغاية؛ بسيط

 بسهولة. 

كاليفورنيا  جامعة في الصواريخ دفع في فريق متخصص قام عندما 0222 سنة رسميا ظهر بعد عن العمل بأن عقد ويرى اتجاه رابع

 .45أعمالهم في باعتماده

زت وجي و ازدهار التجارة االلكترونية التي غبفعل التطور التكنول-ويمكن القول أن التحوالت الحاصلة في املجتمعات في العالم 

أثرت على طبيعة عالقات العمل وأفرزت للوجود صيغة جديدة هي عقد العمل عن بعد، وإن تباينت التشريعات -أسواق العالم

بخصوص تنظيمه بين دول قررت إدخال تغييرات تشريعية لتقنين هذا العقد و دول فضلت فقط أن تعالجه بشكل عرض ي 

الذي ألزم اللجوء لهذا النظام في العمل أو تلبية ملتطلبات ملتطلبات التجارة  02ة لحاالت القوة القاهرة كوباء كوفيد استجاب

 خاصة مع ظهور شركات عمالقة كأمازون و إيباي و علي اكسبريس.....

التقليدية الخاصة بمنظومة وعقد العمل عن بعد يطرح العديد من اإلشكاليات التي تتمحور أساسا حول مدى كفاية القواعد 

العمل في استيعاب أحكامه سيما أمام الخصوصيات التي ينفرد بها، ثم ماهي طبيعة االلتزامات التي يكلف بها كل طرف وحدود 

 الحماية القانونية املقررة لهما.

ظاهر خصوصياته؟ ما وتتفرع عن هذه اإلشكاليات عدة تساؤالت تدور حول ما هو مفهوم عقد العمل عن بعد؟ أين تتجلى م

هي طبيعته القانونية؟ وما هي معايير تمييزه عن بعض العقود املشابهة؟ هل يقتصر هذا العقد علة العالقات الخاصة التي 

 ينظمها قانون العمل أم تمتد إلى تشريعات الوظيفة العمومية أو الخدمة املدنية؟ 

الوصفي حيث سنستعرض النصوص القانونية املنظمة للعقد ونحللها ولتناول الجزئيات التي يطرحها املوضوع اعتمدنا املنهج 

وسنستعين أيضا باملنهج املقارن ملعرفة أوجه القصور والقوة في القوانين أو الدالئل املنظمة له، على أن نوظف املقاربة التاريخية 

 لرصد التأصيل التاريخي لعض جزئيات املوضوع كلما تطلب االمر ذلك.

ق ولإلجابة عما يثار من تساؤالت، ارتأينا معالجة املوضوع بتحليل خصوصيات إبرام عقد العمل عن بعد وعلى ضوء ما سب

حيث سنتطرق للتعريف التشريعي و الفقهي لخصوصيات مفهوم عقد العمل عن بعد وذلك في مبحثين نخصص األول منها 

إبرام  مظاهر خصوصياتاملبحث الثاني  فسنتناول فيه  )مطلب أول( ثم تمييزه عن غيره من العقود املشابهة )مطلب ثاني( أما

                                                           

 9199يناير 02اطلع عليه بناريخ   - Touteleurope.euالعمل عن بعد في أوروبا انظر في ذلك:42

     029ا ص كورون جائحة في ظل العمل ورب العامل لحق والحماية الخصوصية فلسفة بين بعد عن العمل املاجد، عقد العزيز عبد يوسف بشاير  43

 9199يناير  07اطلع على املوقع في   (wikipedia.org)ويكيبيديا، املوسوعة الحرة -نوربرت وينر انظر في ذلك:  44

  دورية ،1 الجزائر جامعة حوليات واملمارسة، التشريع في نقص بعد عن العمل إستراتيجية فاطمة في مقالهما : " بوشريعة فتحي و  أوردها بكار 45

  .59 1ص  ، 2020 جويلية ، 19 -كوفيد وجائحة القانون  خاص، عدد ، 34 املجلد خدة، بن جامعة يوسف عن سنويا، تصدر محكمة دولية

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://www.touteleurope.eu/economie-et-social/le-teletravail-en-europe/
https://www.touteleurope.eu/economie-et-social/le-teletravail-en-europe/
https://en.wikipedia.org/wiki/Norbert_Wiener
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بدءا بعنصر التراض ي)مطلب أول( ثم عنصر التبعية في عقد العمل عن بعد سيما و أن الحضور ال يكون في مقر  عقد العمل

لذي مل االعمل بل في مكان بعيد عن رقابة وإشراف صاحب العمل أو الرئيس املباشر)مطلب ثاني(، لنصل إلى عنصر مقر الع

 يطرح عدة تساؤالت قانونية و إشكاالت عملية في غاية االهمية )مطلب ثالث(.

 

 املبحث األول: مظاهر خصوصية مفهوم إبرام عقد العمل عن بعد 

عقد العمل عن بعد يتميز بمجموعة من الخصائص التي تميزه عن عقد العمل التقليدي منذ إبرامه واملتعلقة أساسا بكيفية 

يعة االجر و الوسائل التي يتم االتفاق عليها في العقد من أجل أداء العمل باعتبارها كلها عناصر أساسية في التعاقد، انعقاده وطب

كما أن العامل يؤدي عمله دون ضرورة الحضور ملقر العمل، ويجدر بنا في البداية أن نعالج التعريف الفقهي و التشريعي للعقد 

 من العقود املشابهة له )مطلب ثاني()مطلب أول(،  ثم تمييزه عن غيره 

 

 املطلب األول: التعريف التشريعي والفقهي 

 الفقرة األولى: : التعريف التشريعي

  العمل فيه يؤدى عمل نظام" :بأنه الدولية العمل منظمة عرفته
ً
 العامل يكون  اإلنتاج، حيث مواقع أو الرئيس ي املكتب عن بعيدا

 عملية تسهيل خالل بتعويض من العزلة هذه لالتصال الحديثة التكنولوجية الوسائل وتقوم ،العمال باقي مع االتصال عن بمعزل 

 بينهم". االتصال

 الشخص الذي يؤديه هو:" العمل املنزل  في أن العمل نصت على الدولية املنزل  في العمل اتفاقية من األولى املادة كما أنه بموجب

  طبق خدمة أو إنتاج مقابل يؤدي أجر نظير العمل صاحب عمل ألماكن مغايرة أماكن في أو املنزل  في
ً
 التي للشروط واملواصفات ا

 هذا يتمتع لم ما املستخدمة، واملواد واملعدات اآلالت سائر تقديم على تقوم التي الجهة عن النظر بغض العمل، صاحب يحددها

  العتباره االقتصادية وخاصة االستقاللية من بدرجة الفرد
ً
  عامال

ً
 .46املحاكم أو أحكام الوطنية اللوائح أو القوانين بمقتض ى مستقال

هذا العقد، فجاء  9101وعلى مستوى القارة االمريكية وبالواليات املتحدة، نظم قانون تحسين العمل عن بعد األمريكي لسنة 

 وجميع عمله ات ومسؤولياتواجب املوظف بموجبها يؤدي بحيث العمل، في التي تنص على انه: "مرونة 1710بتعريف له في املادة 

". ويقصد به أداء املوظف 47املوظف لعمل املحدد غير املوقع آخر موقع وهو مختلف، عمل موقع له من املوكولة األخرى  األنشطة

لواجباته الوظيفية في غير مكان العمل املعهود، باستخدام وسائل االتصاالت وتقنية املعلومات، كأحد خيارات العمل البديلة 

تضمن استمرار تأدية العمل وتقديم الخدمات املنوطة باملوظف، ويكون التواصل بين املوظف وجهة عمله إلكترونيا أي التي 

من خالل استعمال األنظمة اإللكترونية املوضوعة رهن إشارته، مع إلزام املوظف بالتوجيهات الصادرة من إدارة املوارد البشرية 

 0222مشروعا تجريبيا وطنيا ، خالل السنوات من  (EPA) وكالة حماية البيئة االمريكية تو طور .48وتقنية املعلومات بهذا الشأن

                                                           

  (ilo.org) 0221اتفاقية العمل في املنزل، ني للمنظمة : انظر في ذلك على املوقع االلكترو  0221لسنة   022اتفاقية العمل في املنزل الدولية رقم   46

 9199فبراير  2تم االطالع عليه بتاريخ 

47 The official definition of "telework" can be found in the Telework Enhancement Act of 2010: "[t]he term ‘telework’ or‘teleworking’ 

refers to a work flexibility arrangement under which an employee performs the duties and responsibilities of such employee’s 

position and other authorized activities، from an approved worksite other than the location from which the employee would 

otherwise work" 

ملزيد من التفاصيل ، يمكن الرجوع إلى النص عبر  9101 قانون تحسين " العمل عن بعد " األمريكي الصادر في ديسمبر عام .انظر

 . http://www.chcoc.gov/transmittals/TransmittalDetails.aspx?TransmittalID=3246 :نترنتاإل 

   (moj.gov.sa)العمل عن بعد -وزارة العدل دليل العمل عن بعد، وزارة العمل السعودية متاح على الرابط االتي:  48  

mailto:MFORKi22@Gmail.com
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https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/WCMS_C177_AR/lang--ar/index.htm
http://www.chcoc.gov/transmittals/TransmittalDetails.aspx?TransmittalID=3246
https://moj.gov.sa/ar/ministry/pages/remoteapps.aspx
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، يهدف إلى تعزيز تنفيذ العمل عن بعد في الشركات ، املوجودة في خمس مدن رئيسية )دنفر  ecommute ، يسمى 9112إلى 

ورنيا وماريالند وأوريغون( قوانين لتعزيز تنفيذ وقد سنت بعض الواليات )كاليف  وهيوستن ولوس أنجلوس وفيالدلفيا وواشنطن(

 .49العمل عن بعد و فعلت والية مينيسوتا الش يء نفسه في محاولة لتنشيط املناطق الريفية 

في كندا، كانت الحكومة الفيدرالية مثل املقاطعات مترددة في تنظيم العمل عن بعد بشكل قانوني، حيث وضعت ترتيبات غير 

ثال تعترف مقاطعتا كولومبيا البريطانية وأونتاريو بوضع العمل عن بعد لجميع املوظفين الذين ينتجون دقيقة، على سبيل امل

سلعا صناعية، مما يستبعد فعليا بعض الحرف التي يمكن القيام بها عن بعد، ولكن مهامهم ال تؤدي إلى تحقيق منتج مثل 

بشأن العمل املنزلي على وجه الخصوص، دون أن تؤدي إلى اعتماد املهن اإلدارية. وأثيرت مناقشات حول الرغبة في التشريع 

قانون. فعلى سبيل املثال، قادت مقاطعتا نيو برونزويك وكيبيك نقاشا للتشريع بشأن العمل املنزلي أو العمل عن بعد، وال سيما 

 لحماية وضع املرأة .

املفروضة على العمل عن بعد، على سبيل املثال عن  وفي كيبيك، تدخلت عدة بلديات أيضا لتقديم بعض التوضيحات والقيود

طريق الحد من املساحة املخصصة للعمل من املنزل ملنع العمل من غزو املنزل بأكمله، ، و تبذل جهود ملنع النساء من أن 

 .50يجدن أنفسهن في املنزل، ومن ثم ينزلن خارج سوق العمل املرئي

ال في كندا، فإن اإلطار القانوني بشأن هذا املوضوع ضعيف التطور، ولكن العناصر باختصار، في الواليات املتحدة كما هو الح

  األساسية املتعلقة بعالقة العمل عن بعد موجودة وهي رابطة التبعية الفعلية، ووجود عقد يحدد مكان العمل في املنزل.

 العمل من النمط هذا مفهوم تناول  من أول   2002يوليو  25في املؤرخ األوروبي النموذجي االتفاق وعلى املستوى األوربي، يعد

 االتصال وسائل باستخدام املستقل أو التابع العامل يؤديه الذي العمل" :بأنه الثانية املادة في عرفه إذ51القانوني  وتنظيمه

منتظم  بشكل رجهوخا العمل داخل إنجاز العمل أيضا ويمكن العمل، لهذا أساسية بصفة ونظم املعلومات الالسلكية أو السلكية

" 

، 52أعده سيمون نورا و آالن مينك عن حوسبة املجتمع تقرير في 0223في فرنسا، ظهر مفهوم العمل عن بعد ألول مرة في عام 

قبل بضع سنوات في مقال نشر في صحيفة واشنطن  TELEWORK   "العمل عن بعد" قدم إلى رئيس الجمهورية. وقد ذكر مفهوم

العمل عن بعد من بداية الثمانينات من القرن املاض ي، إذ قدم معهد السمعي البصري واالتصاالت  وتطور تعريف مفهوم .بوست

( تعريفا للعمل عن بعد على أنه "عمل تقوم به وحدة غير ممركزة، أي منفصلة عن IDATEالسلكية والالسلكية في أوروبا )

 االت السلكية والالسلكية". مؤسستها االصلية، ويتطلب إعداده االستخدام املكثف لوسائل االتص

إلى مدونة الشغل الفرنسية  L1222-9 أضيفت املادة 910953وبمقتض ى قانون تبسيط القانون وتخفيف اإلجراءات اإلدارية سنة

التي عرفت عقد الشغل عن بعد بكونه: "كل شكل من أشكال تنظيم العمل من خالله يتم تنفيذ كل عمل ممكن التنفيذ في 

                                                           

i00ZWExLWI2YjUtZDJiMmNiY2E3Mzgw~http://www.telework.gov/#xd_co_f=NDMwODVlZDYtMzczZ 49  

واملوقع  /http://www.jugements.qc.ca ملتابعة التطورات الفقهية في كيبيك والرجوع إلى قرارات املحاكم بشأن العمل عن بعد االطالع على:50 

  /؛http://soquij.qc.ca.acces.bibl.ulaval.ca  وللتحليالت القانونية:  JSOQUIالشبكي لجمعية املعلومات الكيبيكية للقانون 

 http://biblio.uottawa.ca/html/Page?node=ftx-online-azimut&lang=fr 

 

محمد عبد الحفيظ املناصر، النظام القانوني لعقد العمل عن بعد دراسة في القانون املقارن، بحث منشور في مجلة دراسات عموم الشريعة    51

 .921، الجامعة األردنية، ص9102،0، العدد 21والقانون، املجمد 

publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/154000252.pdf-https://www.vie  52  

53 La loi 2012-387 du 22 mars 2012, art. 46, JO du 23 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches 

administratives (loi 2012-387 du 22 mars 2012, art. 46, JO du 23) 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com
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http://www.jugements.qc.ca/
http://soquij.qc.ca.acces.bibl.ulaval.ca/؛
http://biblio.uottawa.ca/html/Page?node=ftx-online-azimut&lang=fr
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/154000252.pdf
https://revuefiduciaire.grouperf.com/lien_spad/?base=JORF&orig=REVUE_RF_FH&date=2012-03-22&numero=2012-387%20&etat_initial=JORFTEXT000025553296&etat_maj=LEGITEXT000025554994
https://revuefiduciaire.grouperf.com/lien_spad/?base=JORF&orig=REVUE_RF_FH&date=2012-03-22&numero=2012-387%20&etat_initial=JORFTEXT000025553296&etat_maj=LEGITEXT000025554994
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، وتم تمديد العمل 54وار هذه األخيرة، من طرف أجير بشكل إرادي مستعمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال"املؤسسة خارج أس

 .919155مايو  7عن بعد في القطاع العام بموجب املرسوم املؤرخ 

 :بين نوعين من العمل عن بعد وبالنسبة لبلجيكا تميز

الجماعية للعمل في بلجيكا والخاصة بعقد العمل عن بعد اعتبرت من االتفاقية  9عقد العمل عن بعد الهيكلي: إذ أن املادة -

أن عقد العمل عن بعد هو شكل لتنظيم و / أو لتنفيذ العمل باستخدام تكنولوجيا املعلومات في إطار عقد العمل بأداء عمل 

 56ينجز خارج هذا املقر بصفة منتظمة وغير عرضية-كان سيم تنفيذه في مقر عمل صاحب العمل –

شكل من أشكال تنظيم و/أو أداء العمل في إطار عقد عمل، باستخدام تكنولوجيا املعلومات، " عن بعد من حين آلخر، أي ملالع-

 .حيث يتم تنفيذ األنشطة، التي يمكن أيضا القيام بها في مقر صاحب العمل، خارج هذه املباني على أساس عرض ي وغير منتظم

" 

 أحد الشكلين: عن بعد فيتخذ العمل 57أما في أملانيا

( من قانون مكان العمل 2الفقرة) 9( على النحو املنصوص عليه في املادة Telearbeitعن بعد ) العمل -

(Arbeitsstättentverordnung حيث يتم العمل من املنزل على أساس املدى الطويل، بشكل منتظم وفي أوقات محددة. وهو )

ملوظف الخاص وتوفير صاحب العمل لألثاث واملعدات الالزمة بما في ذلك وسائل ينطوي على التثبيت الدائم للحاسوب في منزل ا

كاملوقع، أو املدة مثال وكتابته في عقد عمل املوظف أو كجزء من اتفاقية  االتصال مع إضفاء الطابع الرسمي على شروط العمل

 ; (Tarifvertrag( أو اتفاقية جماعية )Betriebsvereinbarungالشركة )

الذي،  Telearbeit هذا شكل من أشكال العمل عن بعد أقل تنظيما من الناحية القانونية من مل املتنقل" )موبيل أربيت(."الع -

ال يحكمه قانون مكان العمل. باإلضافة إلى االتفاق الفردي بين صاحب العمل واملوظف، فإنه ال يتطلب  ، telearbeitعلى عكس 

د. ويلجأ إلى العمل املتنقل في حالة السفر املتكرر أو عند إعداد العمل من املنزل لفترة إضفاء الطابع الرسمي الكتابي املحد

 قصيرة مؤقتا، وال يتطلب تركيب الكمبيوتر بصفة ثابتة.

 بين طريقتين للعمل عن بعد: 919158سبتمبر  99وفي إسبانيا يميز املرسوم الصادر في 

نظيم أو تنفيذ العمل املنجز في منزل العامل أو في املكان الذي يختاره هذا (: "شكل تtrabajo a distancia) عن بعد العمل -

 األخير، خالل كل أو جزء من يوم عمله، على أساس منتظم".

                                                           

54 I. – … le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté 

dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de 

l’information et de la communication.” 

55 Décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de 

mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2020/05/06/0111 

 لنظر في ذلك: 9190يوليوز  02وقد تم تمديد العمل عن بعد لثالث وظائف عمومية بموجب االتفاق االطار املؤخ في 

L’accord-cadre relatif à la mise en œuvre du télétravail dans les trois fonctions publiques  signé le 13 juillet 2021 fixe les modalités 

.2022 avril le 3 Journal officiel de mise en place du télétravail dans les différents services administratifs. Il a été publié au 

56 Convention collective de travail n° 85 du 9 novembre 2005 concernant le télétravail, modifiée par la convention collective de 

travail n° 85 bis du 27 février 2008 

und-auswirkungen-corona-nach-und-vor-tschrift/homeofficezei-https://www.ifo.de/publikationen/2020/aufsatz 57  

، دعت الحكومة أرباب العمل ونقابات األغلبية إلى التفاوض على  إسبانيا ، لم يكن العمل عن بعد منتشرا على نطاق واسع في 9191حتى عام  58

، 9191سبتمبر  99ر من املفاوضات، اعتمد مجلس الوزراء، في إطار جديد بشأن حقوق والتزامات العاملين عن بعد والشركات. بعد ثالثة أشه

mailto:MFORKi22@Gmail.com
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الذي يضطلع به االستخدام الحصري أو السائد لوسائل وأنظمة  بعد (: "العمل عنteletrabajoالعمل عن بعد االلكتروني ) -

 « بعد واالتصاالت السلكية والالسلكيةالحاسوب واالتصاالت عن 

وفيما يخص األقطار العربية، فقد تم تنظيم العقد بإصدار دالئل تحدد مفهومه و التزامات األطراف دون أن يرقى االمر إلى 

ن قبل م تقنينه في تشريع مستقل أو بإضافته في قوانين العمل، مثال في دولة االمارات العربية املتحدة نظم عقد العمل عن بعد

املستجد  كورونا فيروس بسبب انتشار أصدرته  الذي الدليل خالل من اإلمارات  دولة بحكومة البشرية للموارد اإلدارية الهيئة 

 جزئي، أو دائم، بشكل عن املكتب بعيدا الخدمات، وتقديم األعمال، استمرار تضمن التي البديلة العمل خيارات واعتبرته:" كأحد

ف بين ما االتصال يكون  ثحي الطلب؛ حسب أو
ّ
 وااللكترونية الذكية، األنظمة استخدام من خالل أي الكترونيا؛ عمله وجهة املوظ

 الطارئة الحاالت في الشأن، بهذا املختصة الجهات من الصادرة بالتوجيهات م املوظف التزا مع التابعة لها ، أو االدارية، الحكومة في

ب التي
ّ
 وفق بعد عن العمل يعني وال العمل، مكاتب من جزئيا أو كلّيا التواجد عن عوضا العمل، مقّر  من خارج األعمال تأدية تتطل

ه نوع لهذا املفهوم
ّ
 فيها. املصرح االجازات أنواع من بأن

 فبرنامج العمل عن بعد" أحد املبادرات الوطنية املهمة التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية االجتماعية بهد"وفي السعودية يعد 

تجسير الفجوة بين أصحاب األعمال والباحثين عنها، الذين تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل املناسبة 

وعرف الدليل الخاص بالعمل   .910259دجنبر  7هـ املوافق ل  09/9/0221الصادر بتاريخ  229وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 

  "العمل طرفي بين الفعلي للتواجد ضرورة بدون  واالتصال املعلومات تقنية باستخدام تتم التي نوع من األعمال"عن بعد بأنه: 

يخص املوظفين العموميين فقط و يقوم نظام العمل عن 60أما في املغرب فقد تم االقتصار على إعداد دليل للعمل عن بعد 

بشكل جزئي أو بشكل كامل، من مواقع مختلفة بعد على منح املوظف أو املستخدم إمكانية تأدية واجباته الوظيفية سواء 

وبعيدة عن مقرات عملهم املعتادة، وهو بذلك يعتبر أحد خيارات العمل البديلة التي تضمن استمرارية املرفق العام من خالل 

أدية طلب تتأدية األعمال واملهام املرتبطة بتقديم الخدمات العمومية، ويمكن اعتماده من طرف اإلدارة في الحاالت التي تت

األعمال وإنجاز املهام من خارج مقر العمل عوضا عن التواجد كليا أو جزئيا في مقرات العمل، دون أن يعتبر ذلك نوعا من أنواع 

 اإلجازات.

حول  61وبالنسبة لتونس أيضا فقد كانت عملية تنظيم عقد العمل عن بعد استجابة للوباء الذي يعرفه العالم إذ صدر أمر رئاس ي

ننظام ا
ّ
العون العمومي من أداء مهامه وواجباته املهنية خارج مقر  لعمل عن بعد، حيث عبر عنه بأنه ذلك النظام الذي يمك

أو  والتي يمكن االنتفاع بها بطلب من املعني باألمر  عمله األصلي املعين به، باستخدام الوسائل الحديثة لالتصال واملعلومات،

 .ات محددة مع مراعاة السلطة التقديرية لإلدارة وضمان استمرارية املرفق العامببادرة من اإلدارة وفق شروط وإجراء

 

 

 

 

 

                                                           

. ووفقا لوزيرة العمل، 9191أكتوبر  07مرسوما بقانون بشأن العمل عن بعد. تم التصديق على هذا النص دون تعديل من قبل مجلس النواب في 

 األوروبية بشأن العمل عن بعد". يوالندا دياز، فإن هذا اإلطار املعياري الجديد "يضع إسبانيا في طليعة التشريعات

 9199يناير  2اطلع عليه في   (tawzif.sa)العمل عن بعدانظر في ذلك 59 

 ميين بالقطاع العمو دليل العمل عن بعد باملغرب والذي اصدرته وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة قطاع إصالح اإلدارة. لفائدة املوظف 60

  9191في أبريل 

ألعوان الدولة  املتعلق بتنظيم العمل عن بعد 9199أبريل  09الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ  201األمر الرئاس ي عدد  61

 والجماعات املحلية واملؤسسات واملنشآت والهيئات العمومية
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 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

 

 الفقرة الثانية: التعريف الفقهي

بأنه: "نشاط منهي يضطلع به كليا أو جزئيا خارج مباني صاحب العمل ويستخدم تكنولوجيات املعلومات  62عرفه بعض الفقه

 63به عن بعد وعن طريق تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت "الجديدة"العمل الذي يضطلع »أو هو: . واالتصاالت"

  املنجز أشكال العمل من بأنه:" شكل الباحثين كذلك اعتبره بعض
ً
 أدوات باستخدام وذلك لإلنتاج، االعتيادي املكان عن بعيدا

 64بتخفيض التكاليف" للمؤسسة يسمح الخ مما الحاسوب، الفاكس، بعد كالهاتف، عن االتصال

تعريفهم للعمل عن بعد بثالثة عناصر رئيسية موقع العمل عن بعد )على مسافة من الشركة(، وزمان  65و يربط فقهاء أخرين

وتبنى باحثين تعريفا واسعا جدا  .للعمل عن بعد )بدوام كامل أو بدوام جزئي( واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

عن بعد عن العمل عن بعد غير الرسمي املرتبط إلى حد ما بعمل إضافي غير مدرج في للعمل عن بعد وميزوا بين العمل الرسمي 

 .66وقت العمل املعتاد أو باالضطرار إلى إنهاء ملف أو مشروع

كما كيفه جانب آخر بكونه ذلك النوع من العمل الذي يتواجد فيه صاحب العمل في موقع جغرافي معين، بينما منفذه في موقع 

، أو أنه 67الطرفين على وسائل التكنولوجيا الحديثة تمدين في التواصل وتنفيذ التعليمات واالنجاز وحقوق جغرافي آخر، مع

أسلوب أداء العمل، حيث ينفذ العمل بشكل كامل، أو جزء كبير منه، من موقع مفصول ماديا عن موقع صاحب العمل والذي 

 عن . أو هو العمل68مات في االدارة، والتشغيل والتنفيذ والتواصلغالبا ما يكون منزل العامل، مع استخدام تكنولوجيا املعلو 

  عمله العامل مهام فيه يبتعد مأجور  تابع عمل هو بعد
ً
 تحت الحديثة، االتصال وسائل باستخدام العمل منشأة مقر عن بعيدا

  لقاء العمل صاحب وإشراف رقابة
ً
 .69نوعه كان أجر أيا

يكون عقد عمل وكل ما في االمر أنه يتميز بكونه تستعمل فيه وسائل وتقنيات حديثة وفي رأينا، فالعمل عن بعد ال يعدو أن 

لتنفيذه من جهة، ومن جهة أخرى يتم االداء في مكان غير مقر العمل الرئيس ي، إذ قد يكون منزل العامل أو أي مكان آخر، إذن 

 د العمل.فهو فقط تقنية أو طريقة ملمارسة عقد العمل أو لنقل هو مرحلة تطور لعق

 املطلب الثاني: تمييزه عن غيره من العقود املشابهة

يقترب مفهوم عقد العمل عن بعد مع بعص العقود املشابهة له كالعمل من املنزل وعقد املقاولة وعقد الشركة وعقد العمل 

احب العمل في أداء ، على اعتبار أنه يشترك معها في خاصية استقالل العامل نسبيا عن ص freelanceالحر أو ما يعرف ب

 .العمل، وسنحاول تحديد معايير التمييز بين عقد العمل عن بعد وكل عقد من العقود السالفة الذكر

                                                           

62 Korte W.B. and R. Wyne. Telework. Penetration, Potential and Practice in Europe. European Commission, 1996, DG XIII-8, Ios Pr 

Inc. 

Le travail  », Les incidences du télétravail sur le travailleur dans les domaines professionnel, familial et social , Émilie. «Vayre 63

, p, vol. 82, no. 1, 2019humain  9 

 الجزائر، .( بسكرة، خيضر محمد جامعة وٕادارية، اقتصادية أبحاث مجلة في منشور  بحث بعد، عن للعمل االلكترونية املنظمة علوطي، ملين  64

 7 ص ، 2008 يونيو، الثالث، العدد

65 Gálvez, A., Martínez, M. J., & Pérez, : " Telework and work-life balance: Some dimensions for organisational change". Journal of 

Workplace Rights ,9109  16(3- 4-. doi: 10.2190/WR.16 

66 Taskin, L. (2003). Télétravail, les mythes d’une success story : entre autonomie et contrôle. Gestion 2000 , 2(3), 113 

 13ت العمال، دار الوائل للنشر، طبعة ثانية، صصفاء محمود، التشريعات التجارية وتشريعا  67

 142، ص9101ايهاب حسين اسماعيل، الوجيز في قانون العمل والتأمينات االجتماعية وعقد العمل الفردي، الطبعة الثانية  68

د والقانون، الشريعة معلو  ، دراسات،"املقارن  القانون  في دراسة" بعد عن العمل لعقد القانوني املناصير، النظام عبدالحفيظ محمد  69
ّ
 ، 46 املجل

 922ص  9102- 1 العدد 
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 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

يشتبه كال العقدين في كونهما يتم فيهما أداء العمل في غير مقر العمل الذي عادة  أوال: عقد العمل عن بعد والعمل من املنزل:

 ما يكون في املنزل .

التفرقة بينهما هو أنه في عقد العمل املنزلي ال يشترط فيه أن يكون باستعمال وسائل حديثة، إذ يكفي أن يقوم  ولكن معيار  

العامل أو املوظف بمعالجة ملف مثال أو إصالح آلة أو رسم تصميم مثال خارج مقر العمل، أما عقد العمل عن بعد فيلزم أن 

 ب بشبكة االنترنت وبمنصة صاحب العمل في أوقات متفق عليها بين الطرفين.يتم باستعمال وسائل التكنولوجيا وربط الحاسو 

وقد ميزت محكمة النقض الفرنسية في قرار لها الفرق بين العقدين في كون أنه في عقد العمل من املنزل يمكن للعامل أن يقوم 

خارج مقرات العمل الرئيسية  بعمل لصاحب عمل واحد أو متعددين سواء نفذه بنفسه أو من قبل وكيل ويجب أن يكون 

 . 70لصاحب العمل بخالف عقد العمل عن بعد الذي يتميز بطابعه الشخص ي في االداء

مثل  املهمات هو شرط أساس ي في عقد العمل عن بعد  وإنجاز التواصل في االلكترونية العامل عن بعد بالتقنيات فشرط إملام

 املعدة و الواتساب بنسخها  السكايب تيمز و املايكروسوفت ، فيوير يماالتصال كالت في متعددة تطبيقات استعمال كيفية 

 كآلية بعد عن العمل تفيد التي الخصائص من العديد فيها يوجد والتي الشخصية النسخة وليس business التجاري  لالستعمال

 وتسجيل املحادثات ونسخ باملستندات واالحتفاظ العمل رب ببرامج وعروض التعريف الشروحات وعرض االجتماعات تنسيق

 التعريفية األرقام استعمال وكيفية املعلومات لتخزين الشركة بيانات قواعد على ورفعها واملكاملات االجتماعات ودقائق املداوالت

 بالشركة. الخاصة الشبكات بالعمليات و استعمال املربوطة

 الخدمة لطالب خدمة أو مهمة قوم بموجبه املقاول بإتمامي عقد املقاولة هو عقد ثانيا: عقد العمل عن بعد وعقد املقاولة:

 يتميز بعد عن العمل عقد أن حين في املنجز بدون تبعية له وفي استقالل تام في ممارسته لعمله؛ العمل مع يتناسب لقاء أجر

يصل بالتالي يكون الفعقد يكون فيه العامل في تبعية قانونية أو اقتصادية على حسب النظام القانوني لصاحب العمل و  بأنه

 .71بين العقدين هو مدى توافر اإلشراف التام وخضوع العامل إلدارة صاحب العمل

 

الشركة "عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي،  ثالثا: عقد العمل عن بعد وعقد الشركة:

 ."ا املشروع من ربح أو من خسارةبتقديم حصة من مال أو من عمل، القتسام ما قد ينشأ عن هذ

                                                           

70 au regard des dispositions des articles 7412-1 et suivants du code du travail, est considéré comme « travailleur à domicile » le 

salarié qui exécute, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d'un ou plusieurs établissements, un travail confié soit 

directement par le donneur d'ouvrage, soit par son intermédiaire ; que ce travail peut être accompli seul mais doit être effectué en 

dehors des locaux appartenant au donneur d'ouvrage ou à son intermédiaire ; que les tâches sont préalablement définies par le 

donneur d'ouvrage, qui doit donner des directives précises au travailleur à domicile ; que sans préjudice de l'application des 

dispositions du code du travail protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail est quant à lui défini à l'article L. 1222-9 comme 

toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur 

est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la 

-27 janvier 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19c-communication dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui

 12.960 | Cour de cassation-Pourvoi n°19 -Décision 12.960  

  ". 

 2122/33في امللف االجتماعي رقم  0222ماي  02الصادرعن املجلس األعلى املغربي سابقا )محكمة النقض حاليا( في 221وقد أقر القرار رقم   71

التبعية. وملا تبين من خالل البحث أن الطالب سجل مقاولته التي يتعامل القاعدة التالية:" عقد الشغل يتميز عن عقد املقاولة بوجود عالقة 

قة الباسمها في السجل التجاري وكان ينجز عمله لدى الطرف اآلخر بواسطة غيره وتحت مسؤوليته فإن النتيجة التي رتبتها املحكمة على انتفاء ع

 رف األجير شخصيا تكون قد ركزت قضاءها على أساس صحيح.التبعية وعدم ارتباط الطرفين بعقد الشغل الذي يجب تنفيذه من ط
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https://www.courdecassation.fr/decision/6014273832362a5f136d78c4?search_api_fulltext=d%C3%A9finition+t%C3%A9l%C3%A9travail&op=Rechercher+sur+judilibre&date_du=&date_au=&judilibre_juridiction=all&page=2&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=9&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=1
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فالشركاء في عقد الشركة يساهم كل منهم في رأس مال الشركة بمال أو عمل. أما في عقد العمل عن بعد فيقوم على تكريس  

أيضا األطراف في عقد الشركة  .شخص لجهده في خدمة صاحب العمل حتى وإن كان بعيدا عن صاحب العمل مقابل أجر

الخسارة. أما األطراف في عقد العمل عن بعد فالعامل يتقاض ى أجرا مقابل جهده الذي يبذله لفائدة صاحب يقتسمون األرباح و 

كما أن الشركاء في الشركة يستطيعون أن يوكلوا غيرهم في إدارة الشركة.  العمل وال يقتسم معه الربح وال يتحمل معه الخسارة،

فويض غيره في القيام بالعمل وإنما يلتزم بالقيام بالعمل بنفسه وإن كان بخالف عقد العمل عن بعد حيث ال يستطيع العامل ت

 يمارس عمله بعيدا عن عين صاحب العمل. 

على الشكل املنهي الذي يسلكه الفرد ليكسب  الحر العمل : يطلقرابعا: عقد العمل عن بعد وعقد الفريالنس أو العمل الحر

 .املال دون تدخل شركة أو أفراد آخرين في عمله أو آليات تنفيذ ذلك العمل، وإنما يعتمد عمله عليه هو وليس على أحد غيره

ظيفية كالخصم أي أن العامل الحر يملك مهارات يقوم من خاللها بتقديم الخدمات لآلخرين مقابل املال، وذلك دون قيود و 

ا عامل كل عقد الفريالنس يكون  .على الغياب أو الطرد من العمل لسبب ما أدائه لعمله بطريقته وأسلوبه ألن ما يهم هو  في حرًّ

 العمل الذي نشاط طبيعة وأيضا االختالف يكمن في النتيجة أي تنفيذ العمل وتسليمه في الوقت املتفق عليه مع صاحب العمل

 لرقابته. خاضًعا يكون  معين وال  عمل إلنجاز مؤقًتا معه بالتعامل العمل رب يقوم بحيث لحربه العامل ا يقوم

فأوجه االختالف بين العقدين هو غياب عنصر التبعية في عقد الفريالنس ألن العامل يكون مستقال في أدائه لعمله رغم ارتباطه 

 بعقد عمل مع املشغل.

 مل عن بعداملبحث الثاني: خصوصيات عناصر عقد الع

عناصر عقد العمل تتمثل في العمل الذي يلتزم العامل بأدائه، واألجر الذي يدفعه صاحب العمل للعامل، وحالة التبعية التي 

يتواجد فيها العامل أثناء العمل من خالل اشراف رب العمل عليه بالتوجيه واملراقبة. وتتميز عناصر عقد العمل عن بعد 

 ي تختلف عن عقد العمل التقليدي سواء فيما يخص الرضائية ، التبعية ومقر العمل.بمجموعة من الخصوصيات الت

فعقد العمل عن بعد هو عقد رضائي يتم بالتراض ي بين العامل وصاحب العمل على اللجوء إلى تقنية العمل عن بعد بمعنى أن 

ل االتفاق عليه بين أطراف العالقة التعاقدية املرور من عقد العمل التقليدي الذي يتم في مقر العمل االعتيادي يتم من خال

املكونة له تجعله مختلفا عن عقد  قبل البدء في تنفيذه.  و عقد العمل عن بعد يتميز بمجموعة من الخصائص في العناصر

العمل التقليدي كعنصر الحضور ملقر العمل وما ينجم عن ذلك من تبعية و إشراف لصاحب العمل، عالوة على ذلك فهذا 

لعقد كما أشرنا في املقدمة هو جاء كنتيجة للتطور التكنولوجي إذ يتيح للعامل العمل من منزله أو أي مقر آخر غير مقر العمل ا

الرئيس ي باالستعانة بالتقنية الحديثة في إنجاز العمل وإرساله والتواصل مع املدير أو رب العمل مباشرة، ثم إن طبيعة مكان 

عن بعد تختلف عن مقر العمل في عقد العمل الكالسيكي ألنه يؤدى في مقر سكنى العامل مما  ممارسة العمل في عقد العمل

 يطرح إشكاالت بخصوص التوفيق بين الحياة الشخصية والحياة املهنية.

وعليه، سنعالج في هذا املطلب خصوصية التراض ي على نظام العمل عن بعد )فقرة أولى(، ثم خصوصية عنصر التبعية )فقرة 

 ية(، وأخيرا طبيعة مقر العمل في عقد العمل عن بعد )فقرة ثالثة(.ثان

 املطلب األول: التراض ي في اللجوء لنظام العمل عن بعد في عقد العمل

يقصد بالتراض ي اتفاق إرادتين على إحداث أثر قانوني بالتحقق من وجوده وصدوره عن إرادتين صحيحتين ووقوعه على املسائل 

دتي طرفيه، وفقا للقواعد العامة املقررة في القانون املدني التي تقتض ي مطابقة اإليجاب البات الصادر الجوهرية بتطابق إرا

 .عن صاحب العمل أو العامل بقبول الطرف األخر حول العمل واالجر واملدة

مل الرئيس ي ملوقع الععقد العمل عن بعد يمكن أن يكون في البداية عقد عمل تقليدي عادي أي يتم فيه إنجاز العمل في املقر 

املحدد في العقد، غير أنه لظروف طارئة قد يغير أسلوب أداء العمل وطريقة ممارسة بتحويله إلى عقد عمل عن بعد إما بناء 

على طلب العامل أو صاحب العمل أو بتعليمات خارجية من قبل الدولة. كما يمكن أن يتم أن يتفق األطراف على اللجوء إلى 
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التفاوض وفي املرحلة التمهيدية بمعنى يكون منذ األصل عقد عمل عن بعد سواء بدوام كلي أو بدوام جزئي مع هذا العقد عند 

 فرض حضور العامل للقيام بعمله داخل مقر العمل باقي الساعات األخرى وذلك على حسب ما جاء في العقد.

 دة منها كما يلي: ونميز بين الفرضيات الثالث مع بيان حكم االيجاب والقبول في كل واح 

 

 أوال: فرضية العمل عن بعد االضطراري بناء على حالة الظروف االستثنائية أو القوة القاهرة

مع ظهور فيروس كورونا أو في حالة القوة  9102في حالة وجود ظروف استثنائية، وال سيما خطر الوباء كما حدث مند نهاية 

أنه  72من مدونة العمل الفرنسية 00في الفقرة  0990صت على ذلك املادة القاهرة كعواصف ثلجية أو أمطار غزيرة، حيث ن

يمكن اعتبار تنفيذ العمل عن بعد بمثابة تعديل ملكان ممارسة العمل الالزم للسماح باستمرارية نشاط املقاولة وضمان حماية 

 العاملين. 

التالي يكون العامل مضطرا إلى القبول به، الش يء وفي هذه الحالة، فرفض قبول وظيفة عمل عن بعد ليس له ما يبرره هنا، وي

الذي يعد تجاوزا للمصلحة الخاصة على حساب املصلحة العامة ويتسم بإنكار ملبدأ الحرية العقدية ولسلطان اإلرادة الذي 

 يعد الركيزة االساسية في نظرية العقد.

 ثانيا: فرضية قرار صاحب العمل االخذ بنظام العمل عن بعد

كان صاحب العمل بإمكانه املرور إلى صيغة العمل عن بعد فقط باالتفاق مع  9102قبل صدور االمر املؤرخ في  في فرنسا،

العامل شريطة أن يكون منصوصا على ذلك في عقد العمل إذ تتم العملية من دون التفاوض حول اتفاقية جماعية في هذا 

احب العمل ملزما قبل اللجوء الى العمل عن بعد أن يحترم الضوابط الشأن مع النقابات، ولكن تغير االمر بعد ذلك إذ أصبح ص

 التالي:

تم إعداده على مستوى املقاولة أو الشركة وإخبار اللجنة االجتماعية  إما التنصيص على ذلك في اتفاق جماعي  -

 واالقتصادية بكيفية إعمال الترتيبات الالزمة لألخذ بهذا النظام في العمل.

وجود االتفاق الجماعي إعداد ميثاق من قبل صاحب العمل بشكل انفرادي بعد موافقة اللجنة أو يمكن عند عدم  -

 االجتماعية واالقتصادية بخصوص العمل عن بعد. 

وفي حالة تعذر وجود اتفاق جماعي أو ميثاق معد من قبل صاحب العمل، يجوز االتفاق بالتراض ي بين صاحب العمل  -

 بعد وتوثيق االتفاق كتابة بأي وسيلة سواء بالبريد االلكتروني أو عقد...  والعامل على نهج أسلوب العمل عن

وتجدر اإلشارة هنا أنه رغم كون العمل عن بعد تم التنصيص عليه في االتفاق الجماعي أو امليثاق فال يعني هذا إمكانية فرضه 

ائي الخاص لعقد العمل عن بعد في هذه الفرضية على العامل إال في الحاالت املتعلقة بالقوة القاهرة مما يفيد الطابع الرض

 الثانية.

وهذا يجرنا إلى التساؤل عن طبيعة عقد العمل عن بعد، سيما وأن ثمة تدخل من قبل االتفاق الجماعي أو امليثاق في العالقة 

أن  أو ميثاق فاملفروضالتعاقدية، وعن قيمة التراض ي بين العامل وصاحب العمل، في رأينا فسواء تعلق االمر باتفاق جماعي 

املشرع أوجد آليات تشاورية لحماية وتمثيل العامل خاصة النقابات في االتفاق الجماعي واللجنة االجتماعية واالقتصادية، ثم 

 إن هاتين الوسيلتين ال تعدالن مضمون العقد بل فقط تنص على إجراءات تنظيم العمل عن بعد.

                                                           

 de notamment exceptionnelles, circonstances de cas En :  « 11 du Code du travail  dispose d’ai l leurs-L.1221 72

 comme réeconsidé être peut télétravail du œuvre en mise la majeure, force de cas en ou d’épidémie, menace

 l ’entreprise de l ’activité de continuité la permettre pour nécessaire rendu travail de poste du aménagement un

» salariés. des protection la garanti r et 
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بعد ال يشكل سببا إلنهاء هذا األخير لعقد العمل ألنها ال تدخل في إطار األسباب  ثم إن رفض العامل لقرار صاحب العمل عن

 .73املوجبة إلنهائه وهذا ما أكده االجتهاد القضائي الفرنس ي

 ثالثا: فرضية اختيار العامل أو املوظف للعمل عن بعد 

ف نظرا ملرونته ولتخفيف عبء التنقل عليه أو وهي تلك الحالة التي يمكن فيها اختيار العمل عن بعد من قبل العامل أو املوظ

 لظروف صحية، ويشترط أن يعبر العامل أو املوظف عن رغبته في العمل عن بعد.

وقد يرفض صاحب العمل طلب العامل حيث يلزمه القانون بتبرير أسباب رفضه إذا كان نظام العمل عن بعد منصوص عليه 

 74ي أو حتى عند عدم توفره إذا تعلق االمر بعامل من ذوي االحتياجات الخاصةفي االتفاق أو امليثاق حسب القانون الفرنس 

 طبقا ملدونة العمل أو مساعد قريب كما هو مبين في قانون العمل االجتماعي واالسرة. 

ق املتعل 9191ماي 7من مرسوم  2والقانون الفرنس ي حدد أيضا تدابير تقديم املوظف لطلب العمل عن بعد حيث أكدت املادة 

بشروط وتدابير إعمال العمل عن بعد للموظفين والقضاة أنه يتعين خروج لجنة لتفحص مدى مطابقة مكان العمل في املنزل 

للمواصفات املطلوبة لتنفيذ العمل قبل أن تمنح له املوافقة خالل أجل أقصاه شهر من تاريخ إيداعه، وعند الرفض يتعين 

أنه إذا تعلق االمر بموظف معاق فيمكن لها أن تيهئ فضاء عمله بمنزله وفق  7دة على اإلدارة تبرير ذلك. هذا وتضيف املا

 املواصفات املطلوبة.

فيما يتعلق بدليل العمل عن بعد في الوظيفة العمومية في املغرب فقد اعتبر فقط الوظائف ذات طبيعة قابلة للتجزئة 

يمكن إنجازها عن بعد من قبل املوظف بعد موافقة إدارته على والوظائف القابلة للتنفيذ بواسطة أنظمة إلكترونية هي التي 

أنه يشترط للتوظيف بآلية العمل عن بعد أن تكون  2ذلك. وهو تقريبا نفس توجه السعودية إذ أكدت في دليلها في املادة 

 طبيعة العمل يمكن تأديتها من خالل وسائل االتصال واملعلومات

 75بشأن نظام العمل عن بعد ملوظفي الحكومة 9191( لسنة 21ملجلس التنفيذي رقم )في حين في حكومة دبي فقد نص قرار ا

فين بالعمل عن ُبعد ضمن الوحدة التنظيمّية التي يتولون اإلشراف عليها، 
ّ
كل

ُ
فين امل

ّ
وظ

ُ
باِشر تحديد امل

ُ
على أن يتولى الرئيس امل

باِشر في ذلك تحقيق املصلحة العاّمة، 
ُ
فين بالعمعلى أن ُيراعي الرئيس امل

ّ
كل

ُ
فين امل

ّ
وظ

ُ
ل والحيادّية، وتحقيق العدالة في اختيار امل

 للّنظام والالئحة، الش يء الذي يبين أن املوظف ال يملك حق طلب اختيار العمل عن بعد بل االمر موكول لإلدارة 
ً
عن ُبعد وفقا

 في انتقاء من ترى أنه مؤهل لذلك.

 نظرفي الجهات الحكومية بإمارة أبوظبي، « العمل عن بعد»ابط أما إمارة أبو ظبي فقد قصر دليل إجراءات وضو 
ً
لما تقتضيه ا

فئات يشملهم  ، على ستلمقدمةت امادلخاية ارستمرالمحافظة على ابما يضمن ل وعمااألية ارستمرن الضماولعمل امصلحة 

 نظام العمل عن بعد وهم:

، 11فئة كبار املوظفين من الفئة العمرية فوق الـ   -0
ً
 عاما

 من الصف التاسع فما دون، وا  -9
ً
 ملوظفات ممن يعلن أطفاال

                                                           

21 septembre , BC V n° 196 ; cass. soc. 43592-04 , BC V n° 137 ; cass. soc. 31 mai 2006, n°47621-02 cass. soc. 13 avril 2005, n° 73

D). 18723-16 2017, n° 

من مدونة العمل االجتماعي واالسر بأن تحديد الشخص املعاق يكون بناء على تقييم لفريق متخصص من خالل  021/2نصت املادة   74

 مجموعة من املعايير والضوابط.

 9191للجريدة الرسمية لحكومة دبي ل  222نشر في العدد   75
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واملوظفون الذين يعانون من األمراض املزمنة )أمراض القلب، مرض السكري، أمراض الجهاز التنفس ي املزمنة،  -2

 األمراض التي تسبب نقص املناعة( على أن يثبت ذلك بموجب تقرير طبي، 

 .رير طبي(واملوظفات الحوامل )على أن يثبت ذلك بموجب تق -2

 وأصحاب الهمم،  -7

 واملوظفون ممن يشغلون وظائف ال تستدعي طبيعة عملهم تواجدهم في مقر العمل.   -1

 

ويطرح هنا سؤال يتعلق بحالة كون األطراف اتفقوا على ابرام عقد العمل عن بعد، ثم قرر صاحب العمل أن يرجع لنظام 

 مشغله؟  العمل التقليدي فهل يحق إلزام العامل باالمتثال لقرار 

يمكن القول هنا أن مبدأ الرضائية هو األصل في التعاقد، وبالتالي يتعين احترام إرادة العامل في حالة رفضه ألن االمر يتعلق 

بتغيير شرط جوهري في العقد وهو مكان مزاولة العمل ويتطلب موافقة الطرفين معا على ذلك، وقد قررت محكمة النقض 

 من حق العامل رفض العمل بصيغة عن بعد ملا يشكل ذلك من تعديل أساس ي في شروط العقد. لها أنه  76الفرنسية في قرار

  

وعالوة على ذلك، ال يمكن أن يكون تعديال للعقد ألن هذه القواعد الخارجية للعقد ال يمكن أن تعدل محتواه التعاقدي. على 

ب شروط االتفاقية أو امليثاق والتعليق أثناء تطبيقها، األكثر، يمكن االعتقاد بأن قبول املوظف يستلزم تنفيذ العقد بموج

والبنود املخالفة وغير املتوافقة. ويستتبع هذا االستنتاج، نتيجة لذلك، العودة إلى تطبيق البنود "املعلقة" في حالة اختفاء 

ي وظف نفسه في الوضع التعاقداالتفاق أو امليثاق. وبالتالي، في نهاية تطبيق واحد أو آخر من هذه املعايير، يجب أن يجد امل

 األصلي.

على سبيل املثال، إذا وافق املوظف على العمل ملدة ثالثة أيام )ميثاق أو اتفاق( بدال من يومين املنصوص عليهما تعاقديا )إذ 

مون ضفي هذه الفرضية تكون بنود مخالفة أو غير متوافقة مع العقد األصلي للعمل(، فيجب على هذا املوظف العودة إلى م

 التعاقد األول للعمل عن بعد أي يومين من العمل.

ويطرح إشكال هنا حول ما إذا كان للعامل في عقد العمل عن بعد حق مكتسب في االستمرار في العمل عن بعد و رفض العودة 

 الى النظام التقليدي للشغل ؟

عن بعد ألنها تعطي للعامل حق الرفض من غير  بالرجوع للقوانين والدالئل املقارنة نجد مثال فرنسا تكرس الحق في العمل

حاالت الطوارئ والقوة القاهرة و تلزم رب العمل عند عدم قبوله اختيار العامل لهذا النظام بتبرير االسباب التي دعته إلى 

 الرفض. 

صاحب العمل، العامل و  دل بينيتطلب االتفاق املتبا أما في في أملانيا، فال يوجد حق قانوني في العمل من املنزل للموظفين، وهذا

حيث يكون األخير قادرا على رفض طلب العامل كما قد ينتج ذلك عن طريقة التنظيم أيضا سواء في  اتفاقية شركة أوفي  

 اتفاقية جماعية.

ال السالف الذكر صراحة أن العمل عن ُبعد  9191( لسنة 21وأيضا في حكومة دبي حيث اعتبر قرار املجلس التنفيذي رقم ) 

ه في حال تعارَض تطبيُقه مع ُمقتضيات 
ُ
 على الدائرة، ويجوز إلغاؤه أو تعديل

ً
 ُملِزما

ً
ف أو استحقاقا

ّ
 للُموظ

ً
 ُمكتسبا

ً
يعد حقا

 .املصلحة العاّمة وُحسن سير العمل في الدائرة

                                                           

76 "Il en est de même lorsque les parties étaient convenues que le salarié travaillerait à son domicile, ce qu’il avait fait pendant douze 

années, le fait pour l’employeur de lui imposer de travailler désormais au siège de la société constituait une modification du contrat 

, 23051-12 D ; cass. soc.12 février 2014, n° 22360-11 salarié était en droit de refuser (cass. soc. 13 février 2013, n°de travail que le 

BC V n° 48). 
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 :لتين التاليتينأجاز املشرع امكانية اتخاذ قرار تبديل املوظفين للعمل عن بعد في الحا 77في قانون العمل الروس ي

  في حاالت استثنائية ، عندما يكون هناك تهديد للحياة أو من املحتمل أن يؤثر على الظروف املعيشية لكل أو جزء من

 السكان )الكوارث الطبيعية ، الحوادث الصناعية ، الزالزل ، األوبئة ، األوبئة ، إلخ( ؛

 .في حالة صدور أمر من سلطة حكومية أو بلدية 

شارة أن القانون الروس ي ينص على أنه في حالة انتقال املوظف بشكل استثنائي إلى العمل عن ُبعد ، ال يتم إجراء أي وتجدر اإل 

 ألن  تعديل على عقد العمل الخاص به
ً

في الحالتين املذكورتين أعاله، وإذا كان انتقال املوظف إلى العمل عن بعد مستحيال

من املستحيل تزويده باملعدات والبرامج وأدوات حماية البيانات الالزمة ، يتلقى  نشاطه غير مؤهل للعمل عن بعد ، أو ألنه

املوظف مزايا البطالة التي تساوي  ثلثي الراتب األساس ي للعامل و ال يشمل البدالت واملكافآت بحيث تكون هذه البدالت أقل 

 .78من الحد األدنى لألجور 

 ن بعداملطلب الثاني: عنصر التبعية في عقد العمل ع

 تمس والطاعة الخضوع من القانونية هي نوع تعتبر التبعية عنصرا أساسيا يميز عقد العمل عن غيره من العقود، فالتبعية

 مركز عمل في العامل تواجد يفترض العادي العمل العمل، فعقد صاحب العامل وتجعله يعمل تحت إشراف و توجيه باستقالل

 لصاحب تثبت السلطة من نوع قوامها أّن  العمل. كما له رب ألداء عمله لقاء أجر يدفعه امرواألو  التعليمات يعطيه لكي العمل رب

 79الجزاءات  أو أو التوجيهات األوامر في سواء العامل على العمل

 علىاي العامل  املتعاقدين أحد يحصل بها أن والتي يقصد االقتصادية وظهر في الفكر القانوني نوع آخر من التبعية وهو التبعية

 .80األخر املتعاقد لصالح عمله مقابل أداء عمل من دخله مصادر كل

 توافر وجوب على النص  290-1 تجاهلت املادة املنزل  من العامل على الحماية من مزيد إضفاء في الفرنس ي املشرع من ورغبة

 ينبغي ال لذلك مقابل أجر، املنشأة لصالح العمل يتم أن على بالنص اكتفاءً  املنزل، من العمل بصدد القانونية التبعية عنصر

 االقتصادية بصددهم. التبعية توافر ويكفي بعد عن العاملين بصدد عليه املتعارف باملعنى القانونية التبعية توافر

 امن أو اختياره من آخر مكان أي أو في  بيته في إما يعمل بعد فالوضع يبدو مختلفا بحكم أن العامل عن العمل عقد أما في حالة

دون حضوره ملقر العمل الرئيس ي مستعينا بحاسوب أو تطبيق مرتبط بقاعدة بيانات افتراضية موصولة  العمل رب اختيار

 أوقد يتواجد شركته مقر كأن يكون في مل لعا ا مكان عن مختلف ن في مكا يكون أيضا العمل بسحابة معلوماتية. كما أن رب

 خارج الدولة.

                                                           

FZ sur les modifications du Code du travail de la Fédération de Russie concernant la -407 Loi fédérale du 8/12/2020 n° 77

distance et le transfert temporaire d’un employé à un travail à distance, à l’initiative de l’employeur et réglementation du travail à 

dans des cas exceptionnels. 

tation La réglemen « ,Serebryakova Elenaللمزيد من االطالع حول موضوع عقد العمل عن بعد في القانون الروس ي الرجوع للمقال التالي:  78 

185.-2021, 182 | , 1Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale », du travail à distance 

 32 ص ، 2009 العربية، النهضة دار :االقاهرة الفردية، العمل عالقة نطاق في التبعية مبروك، محمد ممدوح  79

 211، ص 9110ربية، القاهرة أحمد حسن البرعي عقد العمل، دار النهضة الع  80
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 أشكال من شكل هو العقد هذا بأن منها الثالثة املادة بموجب بعد عن العمل لعقد الناظمة طاراال  االتفاقية االوربية وحددت

القيام  يمكن التي األعمال من فيها العمل يكون  عالقة أو عمل عقد ظل في املعلومات تكنولوجيا باستعمال للعمل ممارسة أو تنظيم

  رات رب العمل االعتيادية.مق عن  بعيدا تنفيذها يجري  والتي العمل رب مقر في بها

نرى أنه في عقد العمل عن بعد يمكن أن نتحدث عن التبعية اإللكترونية املتمثلة أساسا في استعمال وسائل املراقبة والتبعية 

االلكترونية حيث أن صاحب العمل يثبت برامج وتطبيقات تمكنه من تتبع عمل العامل وساعات اشتغاله ونسبة إنجازه ملا 

يه من مهام، حيث أن التكنولوجيا ساهمت في تطوير مفهوم الرقابة واالشراف ونقلته من التوجيه الواقعي إلى توجيه اتفقا عل

 افتراض ي.

ستخدم تقنيات املراقبة لتتبع ساعات تسجيل دخول املوظفين وحضورهم
ُ
يمكن لهذه التقنيات أيًضا تزويد أصحاب  .غالًبا ما ت

غير أنه ينبغي  .نتاجية وأداء الشبكة واالمتثال لسياسات صاحب العمل والقوانين املعمول بهاالعمل بمعلومات حول الكفاءة واإل 

عدم استعمال تقنيات املراقبة التي تمس الحياة الخاصة للعمال واملضمونة في أغلب الدساتير و املواثيق الدولية كبرامج 

التقاط الصور لعرض محتواها أو مراقبة ضغطات التجسس التي تسمح ألصحاب العمل باعتراض االتصاالت أو مسح أو 

 مفاتيح املوظفين أو االستماع سًرا للمكاملات الهاتفية بغير مبرر معقول و له عالقة مباشرة بالعمل.

عرضت عليه بخصوص مراقبة العامل في عقد العمل عن بعد بشأن  81وقد بين القضاء الكندي بإقليم الكيبيك في قضية  

حيث رفض رب العمل أدائها بحجة كونها غير قابلة للمراقبة فأكد القاض ي في حكمه أن رب العمل لم الساعات اإلضافية 

يعتمد أية وسيلة ملراقبة انجاز الساعات اإلضافية وعجز عن اثبات أن الساعات اإلضافية كانت غير قابلة للمراقبة أو صعبة 

يبيكي اعتبر أن التبعية في عقد العمل عن بعد تتطلب من العامل أن التتبع في النظام املعلوماتي. كما أن القضاء اإلداري الك

يوافي رب العمل بتقارير منتظمة حول تقدم االشغال املنوطة به وأن يقوم بالعمل املطلوب منه حسب معايير الجودة ومواصفات 

 . 82اإلنتاجية املتفق عليها

على ضرورة التزام املوظف بأخالقيات العمل املعتمدة في وقد نصت بعض الدالئل صراحة كدليل العمل عن بعد في املغرب 

 إدارته واستغالل وقت العمل عن بعد في إنجاز املهام املطلوبة منه مما يؤكد على تبعيته إلدارته.

 العمال الذي يضمنه القانون لكل شخص، فخسارة 83ولكن ممارسة التبعية االلكترونية رهينة باحترام الحق في الخصوصية

 حرمة لخرق  تعرضهم باستمرار ظل في للعامل الخاصة الحياة بيئة مع العمل بيئة تداخل بسبب الراحة أو الحر الوقت ملفهوم

 املدمجة االتحاد عمل اتفاقية األساسية بموجب والحريات املعلومات خصوصية موضوع األوروبي االتحاد قننت دول  املنزل. وقد

 املسكن إلى الدخول  حق العمل رب التي تمنح القوانين بعض فهناك .ملعلوماتا خصوصية حماية بخصوص التوجيهية والالئحة

 الحاسوب إبقاء العامل من الطلب من العمل تمكن رب قوانين وهناك بعد عن العامل خاللها من يعمل التي العمل بيئة من للتأكد

 األمور  من األمور  هذه وكل مضاءين. وامليكروفون  يراإبقاء الكام إلى باإلضافة االنترنت بشبكة متصل اللوحي أو الشخص ي أو املنزلي

 باحترام مطالب يكون  األحيان من الكثير في العامل كما أن .حرياته في عليه وتضيق بالخصوصية حقه من العامل تحرم التي

 حماية ون قان صدور  وبعد لذلك الخصوصيات هذه ال تحترم قد الشركة أن حين في العمل رب وعمالء زبائن بيانات خصوصية

                                                           

81 Poirier c. Société immobilière Campiz ltée, 2009 QCCQ 3278, juge Alain Breault 

82 Sansfaçon et Réseau Action femmes handicapées, 2012 QCCLP 5339, juge administratif Michèle Juteau 

الخاصة هو أمر ليس بالهين و السهل لشموليته و اختالفه من مكان وزمان ألخر، و قد إن تحديد مفهوم الحق في الخصوصية أو في الحياة   83

حق الفرد ” أن الحق في الخصوصية هو   NIZA الحق في أن يترك املرء وشأنه وذكر نيزا” الحياة الخاصة بأنها  cooley عرف القاض ي األمريكي كولي

يدا عن أنظار الناس وعن القيود االجتماعية، بمعنى أن من حق الشخص أال يكون منعزلة مجهولة فالشخص من حقه أن يعيش بع  في حياة

بقوله أن الحياة الخاصة هي قلب الحرية في الدول املتقدمة فهي ضرورية للفرد لحصانة مسكنه   westinفي نفس االطار ذهب    اجتماعيا".

 .9، الجزائر، ص 97/01/9112،  9مجلة النائب، العدد  مروك نصر الدين: الحق في الخصوصية،ومراسالته واتصاالته وشرفه. 
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 ومحكمة األوروبية العدل محكمة حمى في األساسية والحريات املعلومات خصوصية أصبحت األوروبي املعلومات خصوصية

سلطة  ولها األوروبي االتحاد في العام النظام من بموجبها تحكم التي القانونية واملواد أحكامها تعتبر التي األوروبية اإلنسان حقوق 

 عن بعد. العمل عقد في املعلومات حماية على الرقابة خالل من والشركات األعضاء الدول  ممحاك عمل على الرقابة

 املطلب الثالث: طبيعة مقر العمل في عقد العمل عن بعد

 
ً
 عقد العمل عن بعد يمارس فيه العامل مهامه في مكان غير مقر العمل الرئيس ي لصاحب العمل أو املقاولة التي تشغله أي بعيدا

. وقد يكون 84الحاسوب... الفاكس، بعد كالهاتف، عن االتصال أدوات باستخدام وذلك لإلنتاج أو الخدمات، االعتيادي ناملكا عن

مقر العمل هو مكان آخر جهزه املشغل لعماله أو قد يشتغل العامل في مقرات مؤجرة حيث يخصص فضاء خاص أو مكتب له 

ذا يخلق مجموعة من التساؤالت حول مدى احترام حرمة السكن سواء اختاره صاحب العمل أو العامل منزل العامل ه

املنصوص عليها في الدساتير واملواثيق الوطنية والدولية للحفاظ على خصوصية الفرد؟ وتبعا لذلك هل يجوز ملفتش العمل 

ه ر العمل طبقا لصالحياتالتابع لوزارة العمل أن يقوم بزيارات ملقر العمل للتأكد من احترام معايير السالمة والصحة داخل مق

 املخولة له بموجب لقوانين العمل؟

كما يثير إشكالية موقف مؤجر السكن للعامل الذي اتخذ من مسكنه مجاال ملباشرة عمله سيما إذا كان يستقبل الزبناء في 

 ل منهي؟عد للسكنى ملحمنزله تبعا لشروط عقد العمل، فهل يمكن للمؤجر إنهاء العالقة الكرائية بسبب تحويل محل االيجار امل

 ثم هل يمكن تكييف الحوادث التي تقع للعامل داخل مقر عمله على أنها حوادث شغل طبقا لقانون العمل؟

 أوال: مقر الشغل واحترام خصوصية العامل

 بعدإن اللجوء إلى خيار العمل عن بعد من قبل صاحب العمل بأداء العامل بمقر سكناه يتوجب مراعاة احترام خصوصيته و 

ذلك التزاما يقع على عاتقه كما سنوضح في املبحث الثاني، فالسكن هو عنصر أساس ي في حماية الحياة العائلية والفردية يمكن 

اختياره واستعماله بحرية من جهة، وال يمكن انتهاكه من جهة أخرى ألنه يتمتع بحماية قانونية وقضائية مقررة في معظم 

حيث توجب جزاءات قانونية قد تصل إلى عقوبات جنائية على  86ولية وإعالنات حقوق االنسانواالتفاقيات الد 85دساتير الدول 

 انتهاك حرمة السكن.

                                                           

 7 ص مرجع سابق.  بعد، عن للعمل االلكترونية املنظمة علوطي، ملين  84

ال تنتهك حرمة املنزل. وال يمكن ) نصت على ضرورة احترام حرمة املسكن وعدم جواز انتهاكه إال بقانون 9100من الدستور املغربي ل  92ااملادة  85

( من النظام األساس ي لسلطنة عمان على ذلك 92و نصت املادة )أي تفتيش إال وفق الشروط واإلجراءات التي ينص عليها القانون. القيام ب

( 21املادة ) ابالقول: "للمساكن حرمة، فال يجوز دخولها بغير إذن أهلها، إال في األحوال التي يعينهـا القانون وبالكيفيـة املنصوص عليها فيه" وأيض

( من النظام 22( من دستور دولة الكويت، واملادة )23( من دستور دولة قطر، واملادة )22دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة، واملادة ) من

 من الدستور الجزائري.  21األساس ي للحكم في اململكة العربية السعودية واملادة 

 

( نصت على أنه )ال ينبغي أن يتعرض أحد للتدخل التحكمي في شؤون عائلته أو 0223) ( من اإلعالن العالمي لحقوق االنسان لعام09فاملادة ) 86

 ضمنزله، وكل فرد له الحق في حماية القانون(. كما أن اتفاقية الحقوق املدنية والسياسية التي تبنتها الجمعية العامة لألمم املتحدة تت
ً
من نصا

 )م
ً
 لالنسان تحميه من تدخل السلطات  ( وقد قرر مؤتمر )استكهولم( املنعقد02مشابها

ً
 أساسيا

ً
ملناقشة الحق في الحرمة الشخصية باعتبارها حقا

 العامة والجمهور واألفراد وأن حق الحرمة الشخصية، هو أن يترك املرء وشأنه وأن يحيا وفق ما يشاء وبأقل قدر من التدخل، وأشار إلى حق

ها الخاصة أو العائلية أو املنزلية، ومن التفتيش والدخول إلى األماكن وامللكيات األخرى. الشخص في أن يحيا حياة محمية من التدخل في حيات

  .( بأن كل شخص يملك الحق في احترام حياته الخاصة وعائلته ومسكنه03وأشارت االتفاقية األوروبية لحقوق االنسان في املادة )

عية في حماية حرمة السكن، واهتمت بهذا ، يقول هللا تعالى في معرض االستئذان قبل وقد سبقت الشريعة اإلسالمية كل املواثيق و القوانين الوض
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إال أن العمل عن بعد من مقر السكن يتطلب اتخاذ ترتيبات أساسية تتعلق بتخصيص مكان عام للعمل في املنزل للحفاظ على 

من خالل التركيز على إنجازاالعمال املكلف بها، وأيضا يتعين تزويد سرية وثائق العمل ولفصل النشاط املنهي عن الشخص ي 

مكان العمل بوسائل االتصال الحديثة وبما يلزمه من معدات إلنجازه كاالنترنت و األدوات املكتبية والحاسوب و الطابعة ... 

  .87ويجب أن تخضع مساحة العمل أيًضا لجميع الخصائص املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية

وقواعد حفظ الصحة و السالمة املهنية تعتبر من القواعد اآلمرة التي ال يجوز مخالفتها لتعلقها بالنظام العام االجتماعي، خاصة 

ق بحق دستوري أوصت به االتفاقيات الدولية و الوطنية 
ّ
أّن السهر على حماية الصحة و السالمة الجسدية بشكل مطلق يتعل

ه يمنع منعا با
ّ
ا عدم االمتثال له ، سواء من طرف األجير أو املشغل. وو أكد قرار الغرفة االجتماعية بمحكمة النقض و ألجله فإن

ّ
ت

ضرورة احترام قواعد السالمة املهنية في مقر العمل حيث جاء فيه:"حيث ثبت صحة ما نعته الطالب على القرار  88املغربية 

و صحتهم من االصابات الناجمة عن العمل و تجنبيهم مخاطر العمل املطعون فيه، ذلك أن الحفاظ على صحة و سالمة األجراء 

ب على 
ّ
في أماكن غير مأمونة هي من االلتزامات الرئيسية امللقاة على عاتق املشغل، أصبغ عليها املشرع صفة النظام العام، و رت

ق األمر بسالمتهم وصحتهم عدم احترامها جزاءات زجرية، و جاء بمقتضيات قانونية تعزز الضمانات املمنوحة لألجرا
ّ
ما تعل

ّ
ء كل

 89من مدونة الشغل". وملراقبة أماكن العمل أوكلت التشريعات ملفتش الشغل 222إلى  930و  92منصوص عليها في املواد 

صالحية دخول أي منشأة خاضعة لنظام العمل من دون أي إشعار مسبق في أي وقت من األوقات الرسمية ألداء املهمة املوكلة 

  .والقيام بأي فحص أو تحقيق الزم للتحقق من سالمة تنفيذ النظام إليه

 وهنا نتساءل أال يشكل مراقبة املفتش لسكن العامل عندما يكون هذا األخير هو مقر عمله اعتداءا على حرمة مسكنه؟

 من مدونة الشغل املغربية تنص على ما يلي:" 722و بالرجوع للتشريعات العربية نجد املادة 

 : لألعوان املكلفين بتفتيش الشغل، إذا كانوا يحملون الوثائق التي تثبت املهام املوكولة إليهم،في أنيرخص 

 يدخلوا بحرية، ودون سابق إعالم كل مؤسسة تخضع ملراقبة مفتشية الشغل، في أي وقت من ليل أو نهار؛ – 1 

التي يحملهم سبب وجيه على افتراض أنها خاضعة ملراقبة يدخلوا فيما بين السادسة صباحا والعاشرة ليال، جميع األماكن   – 2

 .مفتشية الشغل، وكذا جميع األماكن التي يعمل فيها أجراء يشتغلون في منازلهم

 .غير أنه، عندما ينجز شغل في محل مسكون ال يمكن لألعوان املكلفين بتفتيش الشغل دخوله إال بعد إذن ساكنيه

."..... 

                                                           

ين من مختلف أنواع املخاطر املرتبطة بالعمل أو ظروفه، وذلك من تعّرف الصحة والسالمة املهنية بأنها املجال الذي يهدف إلى حماية العامل  87

ى قخالل معالجة العوامل الشخصية أو التقنية التي يمكن أن تؤدي إلى هذه املخاطر، األمر الذي يفيد في تحسين بيئة العمل وشروطه، بحيث يب

 قائ.العمال بصحة بدنية وعقلية دائمة
ً
 بحد ذاته، يرمي إلى وضع قواعد ونظم ضمن إطار تشريعي من وقد أصبح مجال الصحة املهنية علما

ً
ما

  أجل الحفاظ على صحة وحياة اإلنسان من خطر اإلصابة وعلى ممتلكاته من الضياع والتلف. انظر في ذلك: 

 

 110/7/0/9102في امللف االجتماعي عدد  9107ماي  02بتاريخ  0912الغرفة االجتماعية بمحكمة النقض رقم   88

ة تفتيش العمل بؤكثر من تعٌر عر   89
ٌ
باعتبار انه جزء من ادارة العمل، التي تضمن تطبيق تشريعات العمل في مكان  ؾفت منظمة العمل الدول

خالل  نالعمل، وتمثل دورها األساس ي في إقناع الشركاء االجتماعيين بضرورة مراعاة القانون في مكان العمل ومصلحتهم املشتركة في هذا الصدد، م

 راءات الوقائية والتعليمية واإلنفاذ عند الضرورة. انظر في ذلك :اإلج

 LAB/ADMIN,  Labour  inspection:  what  it  is  and  what  it  does,  a guide  for  workers,  international  labour  office,  Geneva,  

without year printing, p: 8. 
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لم يشترط اذن الدخول من شاغل املسكن حيث نص في املرسوم التنفيذي املتضمن لتنظيم املفتشية غير أن املشرع الجزائري 

على أن املفتشين يمكنهم الدخول في أية ساعة من النهار أو الليل إلى مكان يشتغل فيه أشخاص  90العامة للعمل بالجزائر

ة طبيقها، غير أنه إذا كانت الورشة أو وسائل اإلنتاج الصناعيتحميهم األحكام القانونية والتنظيمية التي يتعين عليهم معاينة ت

أو التجارية األخرى موجودة في محل ذي استعمال سكني، يمكن ملفتش العمل في إطار ممارسة صالحياتهم أن يدخلوا في أي 

 .وقت من ساعات العمل إلى أماكن اإلنتاج

ها بحماية خاصة ولكن قد يقتض ي االمر مراقبة املنازل التي يباشر في رأينا أن حرمة املسكن هي مكفولة بالقانون الذي أحاط

فيها العمل كاستثناء حيث يمكن ولوجها إذا نص القانون على ذلك من أجل أداء مهمة كما في الرقابة من قبل أعوان ومفتش ي 

نيها في الحصول على إذن قاط الشغل حول سالمتها واحترامها للشروط الصحية ولكن شريطة احترام الضوابط املقررة املتمثلة

 وفي الساعات القانونية. 

 ثانيا: تحويل مقر السكن املؤجر كمحل سكني ملحل منهي

استعمال العامل ملحل سكناه كمقر ملزاولة عمله عن بعد ال يطرح إشكاال إذا كان هو مالك املسكن  ال يستقبل زبناء بمحله، و 

حتى و إن كان مالكا سيما إذا كان يملك شقة في إطار امللكية املشتركة ألن النظام  لكن االمر يتغير في حالة زيارة العمالء له

األساس ي لهذه األخيرة يفرض على املالط مجموعة من القواعد الواجب احترامها و استشارة السنديك و الجمعية العامة قبل 

 االقدام على ذلك. و سنحاول معالجة الحالتين كاالتي:

وفقا للقواعد العامة املنظمة لعقد الكراء  املستأجر ملحل سكناه ملقر عمل واستقبال الزبناء:حالة تحويل العامل  -أ

أو االيجار على املستأجر أن يستعمل العين املؤجرة في الغرض الوارد في عقد اإليجار إن كان الغرض هو السكن، فال 

دني الجزائري على أنه إذا التزم املستأجر بأن من القانون امل 220يجوز استعمال العين في غير ذلك، حيث نصت املادة 

يستعمل العين املؤجرة حسبما وقع االتفاق مع عليه، فإن لم يكن هناك اتفاق وجب على املستأجر أن يستعمل العين 

من نفس القانون على أنه ال يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين  229املؤجرة بحسب ما أعدت له كما تنص املادة 

تغيير بدون إذن مكتوب من املؤجر إذا أحدث املستأجر تغييرا في العين املؤجرة يلتزم بإرجاعها إلى الحالة  املؤجرة أي

التي كانت عليها ويعوض الضرر عند االقتضاء. وفي القانون املغربي أيضا يعد هذا السبب من األسباب املؤدية لفسخ 

من  02من قانون االلتزامات والعقود املغربي، و املادة  129و  112عقد الكراء في ظل القواعد العامة خاصة الفصلين 

املتعلق بتنظيم العالقات التعاقدية بين املكري واملكتري إذ أنه يحظر على املكتري أن يستعمل  12.09القانون رقم 

 املحل املكترى في غير ما أعد له بمقتض ى العقد.

قد يذكر فيه ذلك االستعمال الذي اكترى املكتري املحل وتحديد استعمال املحل إما أن يستخلص من العقد الذي 

ألجله وذلك إما بشكل صريح أو ضمني، وإما بالنظر إلعداده الطبيعي أي من خالل تصميمه وتجهيزاته. وفي عقد العمل 

غيير و تعن بعد الذي يقوم فيه العامل باتخاذ مقر سكناه املؤجر مجاال ملمارسة أعماله خاصة حالة استقبال العمالء أ

في املنزل باحداث تعديالت في تصميمه أو تهيئته ليصبح متالئما مع ما تقتضيه شروط السالمة الصحية واملهنية 

 املقررة في تشريع العمل فهل يشترط موافقة املؤجر أو املكري على ذلك أم  أنه بمجرد االخالل يترتب فسخ العقد؟

لم يربط بين تغيير استعمال املحل وموافقة املكري كما فعل  12.09نون بالرجوع للقانون املغربي نجد أن املشرع في قا

كان يقيم التفرقة بين حالة  1.22في ظل القانون رقم  91في إدخال تغييرات على املحل املكترى، علما بأن القضاء

                                                           

 .، املتضمن تنظيم املفتشية العامة للعمل9117يناير  1ؤرخ في امل 17-17ملرسوم التنفيذي  ا 90 

، قضاء محكمة االستئناف بالرباط، 0219-9100-21، في امللف املدني عدد 03/01/9100، بتاريخ 102قرار محكمة االستئناف بالرباط رقم   91

 30، ص 9102، السنة 2العدد 
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ر عاقدين تغيياملوافقة وعدمها، وهو أمر منطقي ينسجم مع ما تقض ي به القواعد العامة والتي بموجبها يسوغ للمت

من قانون االلتزامات  921مضمون العقد باتفاقهما معا وليس ألحدهما ذلك بإرادته املنفردة طبقا الفصل 

والعقود)ق.ل.ع(. وموافقة املكري هاته قد تكون في شكل عقد الحق أو بالنص على االستعمال الجديد في وصالت 

عمال إخالال من املكتري بالتزاماته التعاقدية وخرقا صريحا ، غير أنها ضرورية وإال عد تغيير االست92الكراء مثال

 من ق.ل.ع. 112ملقتضيات العقد والفصل 

إلى أن تغيير استعمال املكان من السكنى إلى  0230لسنة  021في ظل القانون رقم  93وفي مصر، ذهب رأي في الفقه

افقة املؤجر قبل القضاء بعدم دستوريتها ولو بغير مو  02غير أغراض السكنى تعديل لشروط العقد أجازته املادة 

استثناء من القواعد العامة. وملا كان االستثناء ال يتوسع في تفسيره وال يقاس عليه، فإن تغيير املستأجر بعد ذلك 

استعمال املكان من غرض غير السكنى إلى غرض السكنى ال يجوز بغير موافقة املؤجر، ألنه تعديل لشروط العقد ال 

رضا املتعاقدين وبالتالي إذا عاد املستأجر إلى استعمال العين في غرض السكنى فليس له أن يمتنع عن دفع يتم بغير 

الزيادة في األجرة املقررة الستعماله العين في غير غرض السكنى ما لم يقره املؤجر على تغيير هذا االستعمال إلى غرض 

 عن أنه يجعل التزام املستأجر السكنى وأن القول بغير ذلك يهدر القوة امللزمة للعق
ً
د بغير نص يقض ي بذلك، فضال

 على محض إرادة املدين
ً
 على إرادته هو، ومن املقرر أن االلتزام يبطل إذا كان معلقا

ً
وقد  .بدفع زيادة األجرة معلقا

 :بهذا الرأي إذ قضت بأن 94أخذت محكمة النقض

من القانون  92العين املؤجرة إلى غير أغراض السكنى. املادة "حق املؤجر في اقتضاء أجرة إضافية عند تغيير استعمال 

. خلو القانون املدني وقوانين إيجار األماكن من 0230لسنة  021من القانون  02و  2، واملادتان 0222لسنة  22

لسكنى. انصوص تخول املستأجر حق الرجوع إلى األجرة األصلية دون زيادة عند تغيير استعمال العين املؤجرة إلى غرض 

 أثره. ال حق للمستأجر في إنقاص األجرة بإرادته املنفردة. علة ذلك".

ووجهة نظرنا أن املستأجر مادام لم يجر اية تعديالت على املحل وبحكم أن ممارسته لنشاطه من داخل سكنه هي 

نه يؤدي عمله من منزله مسألة ال تمس بالعين املؤجرة خاصة وأن االستعمال السكني ما يزال قائما كل ما في االمر أ

سيما إذا لم يتلقى أية زيارات من عمالء صاحب العمل فال حاجة من وراء إعالم املؤجر، و لكن يتغير الوضع عندما 

يرغب العامل املستأجر في إدخال تغييرات في املحل إلعادة تهيئة مكان العمل أو في حالة توافد الغير من العمالء على 

حصول على إذن من مؤجره تحت طائلة الفسخ أو تغيير عقد االيجار عند املوافقة وقبول السكن أنذاك يحق له ال

 املؤجر بذلك ليشمل جزئية العمل عن بعد كشرط جوهري في عقد االيجار.

 من املعلوم أن امللكية املشتركة في  حالة تحويل العامل مالك شقة ملحل سكناه ملقر عمل منهي واستقبال العمالء: -ب

املجزأة إلى شقق وطبقات تمثل حالة خاصة للملكية، ذلك أنها تجسد ازدواجية بين امللكية الخاصة وامللكية العمارات 

املشاعة. إال أن هذا ال يمنع كل مالك في امللكية املشتركة من أن يمارس جميع حقوقه التي تمنحه إياها ملكيته الخاصة 

 95نصيبه الشائع في األجزاء املشتركةللطابق أو الشقة التي يملكها، أو التي يستند إليه 

                                                           

 

املنظم للعالقات التعاقدية بين املكري واملكتري للمحالت املعدة للسكنى أو  12.09قم حياة البراقي ،اإلنهاء والفسخ في ظل القانون ر   92

 9199يو ما 01تاريخ االطالع  https://www.bibliotdroit.com/2016/10/6712.htmlلالستعمال املنهي مقال منشور باملوقع االلكتروني 

بند  –القاهرة  9110الطبعة الرابعة عشر  –الجزء األول  -عزمي البكري ، موسوعة الفقه والقضاء والتشريع في إيجار وبيع األماكن الخالية 93

 331ص  – 292

 01/0/0229جلسة  –قضائية  71لسنة  0321نقض مدني في الطعن رقم  94

نركة للعقارات املقسمة الى شقق و طبقات في القانون املغربي، جامعة محمد الخامس كلية انظر في ذلك أطروحتنا حول تسيير امللكية املش  95

 9102العلوم القانونية واالقتصادية و االجتماعية ، أكدال سنة 
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تنص  96املتعلق بنظام امللكية املشتركة للعقارات املبنية 011.09 رقم القانون املغربيمن  2الفقرة األخيرة من املادة 

يعتبر باطال كل شرط في نظام امللكية املشتركة يفرض قيودا على حقوق املالك املشتركين في األجزاء املفرزة ” على أنه:

 .”وبخصوصياته وموقعه باستثناء ما يتعلق بتخصيص العقار املشترك، ل واحد منهم،لك

، كشرط الحرمان من 97وإعماال لهذه املادة ،فإن الشروط التي تقيد حرية املالك في جزئه املفرز، تعتبر باطلة

حد لتداول، والشرط الذي يلزم أالتصرف القانوني في الجزء املفرز للمالك، ألن هذا الشرط يتنافى ومبدأي حرية التملك وا

املالك بدفع تعويضات إضافية إذا هو أدخل تحسينات على محله أو قام بإكرائه للغير، فهذا التعويض ليس له أي مقابل، 

وكذا الشرط الذي يرغم أحد املالك على التنازل عن ملكه، ولو كان يس يء استعماله في أعمال تنافي األخالق الحميدة 

وكرا للدعارة، فمن حق املالك استصدار حكم قضائي لثنيه عن هذه السلوكات الدنيئة ،ولكن ليس من حقهم كاتخاذه مثال 

 98تجريده من امللك تماما، فهذه الشروط ونظائرها تعارض النظام العام الذي يقوم عليه االلتزام.

العقار الذي خصصت له  ـ أما الجانب الثاني وهو مطابقة الشروط لتخصيص العقار، والذي يعني تحديد غرض

شقق ومحالت العمارة، كاستعمالها للسكن أو االستعمال املنهي التجاري أو تخصيصها لنوع واحد من املهن مثال، كاملهندسين 

أو املحامين أو املوثقين، وهذا التخصيص يهدف إلى عدم إلحاق األضرار بالجيران، وعدم إزعاجهم أو إقامة منشئات من 

وثا أو ضوضاء تجعل املقيمين في حرج أو ضيق، وقد اتجه القضاء الفرنس ي إلى منع موثق فتح مكتبا في شأنها أن تحدث تل

عمارة مخصصة لالستعمال السكنى، بعد أن رفعوا أمره إلى القضاء محتجين باالنزعاج الذي يحدثه كثرة الزبائن الذين 

 99يترددون عليه باستمرار وارتفاع تكاليف املصعد.

ل عن بعد ملحله السكني في مباشرة عمله ال يتنافى مع نظام امللكية املشتركة مادام االمر ال يسبب أي ازعاج فاستغالل عام

للجوار أي باقي املالك املشتركين، الن استغالله للمحل كمقر للعمل يكون في أوقات محددة وليس طوال اليوم من جهة، 

أنها ال تسبب ضوضاء ومساسا بالسكن املشترك، فال يمكن اعتبارها  ومن جهة أخرى فحتى استقباله أحيانا لزبنائه فطاملا

 بمثابة تنافي مع تخصيص العقار خاصة إذا كانت الزيارات تتم بشكل عرض ي وبين الفينة واألخرى.

 العمل-ثالثا: تكييف الحوادث الواقعة داخل مقر السكن

على انه: "تعتبر حادثة شغل  100بالتعويض عن حوادث الشغل املتعلق 03.09من القانون رقم  2نص املشرع املغربي في املادة 

كل حادثة، كيفما كان سببها يترتب عنها ضرر، للمستفيد من أحكام هذا القانون، سواء كان اجيرا أو يعمل بأي صفة تبعية 

                                                           

 01بتاريخ  1217واملنشور بالجريدة الرسمية عدد 9101أبريل  92 بتاريخ 0.01.22 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر011.09 رقم القانون   96

 417 ، ص9101ماي 

(، الطبعة 9119أكتوبر  2امللكية املشتركة للعمارات والدور املقسمة إلى شقق أو طبقات أو محالت )شرح لنصوص ظهير عبد الحق صافي،  97

 .12ص م.9117ه/029األولى،  

 من قانون االلتزامات والعقود املغربي 012-013خصوصا الفصلين  98

طبيق القانون املنظم للعقارات املقسمة إلى شقق أو طبقات" مقال منشور بمجلة العقار واإلسكان. الناشر كلية الحقوق. محمد خيري، "نطاق ت 99

 .02،ص  9112جامعة القاض ي عياض. مراكش. الطبعة األولى 

بالتعويض  0292يونيو  97وافق امل 0227ذي الحجة  97يغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في  0.11.992ظهير شريف رقم   100

 عن حوادث الشغل.
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م به، ولو كانت كانت وفي اي محل كان إما لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين، وذلك بمناسبة أو بسبب الشغل أو عند القيا

هذه الحادثة ناتجة عن قوة قاهرة او أو كانت ظروف الشغل قد تسببت في مفعول هذه القوة أو زادت في خطورتها إال إذا أثبت 

 املشغل أو مؤمنه طبقا للقواعد العامة القانون أن مرض املصاب كان سببا مباشرا في وقوع الحادثة".

ذكور على معيارين اساسين العتبار الحادثة التي يتعرض لها االجير بكونها حادثة الشغل فاملشرع املغربي اعتمد في القانون امل 

معيار التبعية الذي يفيد كل رقابة او توجيه من لدن املشغل. ثم ثانيا معيار الضرر الذي افرد له القانون  تعريفا  وهي أوال

ل وأسفرت عن عجز جزئي او كلي مؤقت او دائم للمستفيد كل اصابة جسدية او نفسية تسببت فيها حادثة الشغ:” خاصا و هو 

، مباغثاون یكأن فیه رط یشتث ه حیرته ال بأثل ذابالفعرط لشذا اهق یتعلومفاجئة وثة بكیفیة مباغثة دلحااتقع من أحكامه"  أن 

ب لمسبل الفعرق استغإذا اما دم ألتصاق أو ایرلحوط أو السقر أو اكاإلنفجاك لن وذمزلن امزة جیرة وینتهي في فتدأ ویبأن بمعنى 

جه وعلى و لونتهى امتى وعه وقدأ ومتى بث یدتحن لممكن امن یكم لتت أو قونهایته ویته دابن بیل فصث منا بحیزلإلصابة 

ر هظیم لر لضااها رثن أكاو لل وثة شغدحار إلصابة مفاجئة فإنها تعتبت امتى كانس لعكاعلى ل و ثة شغدحار فإنه ال یعتبب یرلتقا

 بمعنى أنهبسببه ل أو لشغء اثنادث ألحاایقع . فضال على ذلك يجب أن  نمزلن امرة فتد ال بعإ

ل على عالقة بالعمدث لحاك الون ذیكن أن یتعیة، وإنما في جسمه فجأر ألجاصابة رد إلمجل لشغاثة دصفة حاء ضفان إال یمك

 .09.03م قون رلقانن ام 2دة لمات امقتضیاب حسك لوذبسببه أو 

م عاطلول اتناس ولمالبداء اتت ارملحقاته كقاعاوفقه رامدة وعال لشغافیه ز ینجذي لن المكاوم المفهذا اهق اطفي نل خدیو

ل بالشغق مهمة تتعلز مشغله إلنجان مر بأمر ألجیالیه ل إینتقن مكال كك لذكل مكانا للشغر ها. كما یعتبرغیة أو لصالأو أداء ا

ل لمتصامشغله ر مت وأوالتعلیماذا تنفیء به جار ألجید اجواتأن الما ر طجؤاملر اغیر خص آشخك في ملن لمكاذا اهن كاو لوحتى 

  . لبالشغ

ولكن االشكال قد يدق بخصوص التنقل من مقر العمل الى مكان تناول وجبة االكل سيما وأن العامل يشتغل في منزله وبالتالي 

 يمكن له أن يتناولها في منزله؟

نقط انطالق ووصول خالل مسافة الذهاب  2يمكن القول ان املشرع حدد  09.03رقم  من قانون  2بالرجوع ملقتضيات املادة 

واإلياب والتي تعتبر خاللها الحادثة التي يتعرض لها املستفيد من احكامه بمثابة حادثة شغل، وتأسيسا على ذلك تعتبر حادثة 

 طريق الحادثة الواقعة خالل مسافة الذهاب واإلياب:

 .القامة الرئيس ي للمستفيد من احكام هذا القانون بين محل الشغل ومحل ا -

بين محل الشغل ومحل اقامة ثانوية لألجير املصاب شريطة ان يكتس ي هذا االخير صبغة ثابتة اذ لوال هذه الصفة  -

ألصبح هذا املحل كأي مكان يتوجه اليه االنسان بصفة عرضية، واثبات الصبغة الثابتة يقع على عاتق العامل 

  .املصاب

ن محل الشغل واي محل اخر يتوجه اليه املصاب بصفة اعتيادية، وهنا يظهر املستجد الذي جاء به القانون رقم بي -

، بمعنى انه ال يشترط في املكان التي توجه اليه االجير املصاب بصفة ”ألسباب عائلية ” ذلك انه حذف عبارة  09.03

 .االعتياد اعتيادية ان يكون ألسباب عائلية، بل ان املهم هو عنصر 

 .بين محل الشغل واملحل الذي يتناول فيه العامل طعامه بصفة اعتيادية وبين هذا االخير ومحل اقامته -
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وبدوره القانون الفرنس ي يفترض أن الحادث الذي يقع في املكان الذي يتم فيه العمل عن بعد أثناء ممارسة النشاط املنهي 

من قانون الضمان االجتماعي ويؤديه في ذلك قضاء  L. 411-1 املادة ملقصود فيللعامل عن بعد هو حادث في العمل باملعنى ا

 .101محكمة النقض

سجاما مع مبدأ حماية االجير في قواعد قانون العامل فطاملا أن العامل يمارس عمله داخل الساعات املتفق عليها وفي رأينا وان

مع رب العامل فأي حادثة يمكن أن تقع سواء أثناء تأدية عمله أو بمناسبته كفترة تناول وجبة االكل أو مكان اعتاد على ارتياده 

 عمل. بمناسبة ممارسة شغله إال وتعد حادثة 

مما تقدم يتبين أن عقد العمل عن بعد هو عقد ظهر نتيجة الثورة التكنولوجية التي توظف وسائل التواصل الحديثة في 

االشتغال وبحكم اإليجابيات التي يحققها سواء للعامل من حيث املرونة في توقيت العمل وعدم التنقل ملقر عمل قد يكون 

ليف مهمة تتعلق باستئجار محل العمل وما يصاحبه من تكاليف ضخمة من تجهيزات بعيدا، أو لصاحب العمل الذي يوفر تكا

 مكتبية وفواتير الكهرباء والصيانة...

وتوصلنا إلى أن خصوصيات عقد العمل عن بعد تميزه عن مجموعة من العقود املشابهة له كعقد العمل من املنزل، هذا األخير 

ال يشترط فيه بالضرورة أن يلم فيه العامل بوسائل وتقنيات التكنولوجيا الحديثة  الذي وان كان يمارس أيضا عن بعد إال أنه

إذ يمكن أن يقوم مثال بصيانة آالت أو خياطة مالبس... أما عقد العمل عن بعد فيراعى فيه إتقان العامل للتكنولوجيا الحديثة 

لى جهاز الحاسوب. كذلك يعد معيار التبعية معيارا للتواصل مع صاحب العمل أو العمالء وإلرسال ملفات عمله واستقبالها ع

 يميز عقد العمل عن بعد عن عقد املقاولة وعقد الشركة وعقد العمل الحر أو الفريالنس.

كما أوضحنا في الشق الثاني من الدراسة الخصوصيات التي ينفرد بها عقد العمل عن بعد أثناء إبرامه سيما التراض ي الذي 

ما اختيار صاحب العمل للعمل عن بعد أو تعبير العامل عن رغبته الصريحة في العمل عن بعد و ما يطرح فرضيات تتعلق إ

يترتب عن الحالتين من آثار قانونية ثم الفرضية املتعلقة باللجوء للعمل عن بعد اضطراريا دون مراعاة إرادة الطرفين كحالة 

 ظهور كوارث أو أوبئة يمنع فيها الخروج ملقر العمل.

قشنا مبدأ التبعية باعتباره عنصرا أساسيا يميز عقد العمل عن بعد عن غيره من العقود ولكن معيار التبعية في هذا العقد و نا

تتخذ طابعا خاصا إذ ظهر مفهوم جديد في الساحة القانونية فضال عن التبعية القانونية و االقتصادية مفهوم التبعية 

ع عمل االجراء بشكل الكتروني مستعينا بتطبيقات و تقنيات حديثة تثبت في جهازه االلكترونية التي تخول لصاحب العمل تتب

تجعله يراقب مدى تطور العامل في أدائه للمهام املوكولة له، و اقترحنا أال تكون هذه املراقبة تمس خصوصية العامل و حياته 

 محكمة النقض الفرنسية. الخاصة و أن تعطي للعامل الحق في عدم االتصال الشبكي كما أكدت على ذلك

وفي األخير تناولنا عنصر مقر العمل عند إبرام عقد العمل عن بعد الذي يطرح العديد من اإلشكاالت تتعلق بضرورة مراعاة 

قواعد السالمة والصحة املهنية في مقر العمل و احترام خصوصية املحل ألنه قبل كل ش يء يعد مسكنا يتمتع بحصانة وحماية 

نبغي انتهاك حرمته، و تطرقنا لحالة تحويل املسكن ملقر العمل و مدى إخالل العامل لشرط تحديد العقار كمحل دستورية ال ي

سكني خاصة في حالة االيجار أو في حالة السكن في امللكية املشتركة التي يجب مراعاة فيهما تباعا ضوابط عقد االيجار و نظام 

                                                           

101 en cas d'accident sur le lieu du télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle, l'accident est présumé être un accident 

du travail.si aucun local n'est mis à sa disposition pour stocker les pièces nécessaires à l'exercice de son activité (dossiers, archives, 

échantillons, etc.) et que ce stockage s'effectue à son domicile, le salarié en télétravail peut prétendre à une indemnité d'occupation 

de son domicile -Cass. soc., 8 novembre 2017, n° 16-18.501 
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طر في العقدين. ثم في األخير تناولنا مدى شمول الحوادث التي تقع داخل مقر العمل امللكية املشتركة و عدم االخالل بما هو مس

ملفهوم حادثة الشغل املقررة في قوانين العمل فتبين لنا أن الحادثة تكيف على أساس حادثة شغل كلما استوفت الشروط 

 لصالح الطرف الضعيف أي العامل. القانونية املقررة انسجاما مع الطابع الحمائي لقواعد قانون العمل ولتفسيرها

ونقترح في إطار مواكبة القانون للتطورات املجتمعية الحاصلة أن يضع املشرع املغربي والتشريعات التي لم تتناول بالتنظيم 

 عقد العمل عن بعد نصا قانونيا خاصا به أو إضافة تعديالت في مدونة الشغل توضح التزامات األطراف واالثار الناجمة عنها

 لتدارك هذا الفراغ التنظيمي الذي لم يعد له أي مبرر مع كثرة اللجوء إليه في جميع أنحاء العالم وفي كل املجاالت. 
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   املراجع واملصادر
 املراجع باللغة العربية (8

 أوال: الكتب

 2ر صوص ظهيامللكية املشتركة للعمارات والدور املقسمة إلى شقق أو طبقات أو محالت )شرح لنعبد الحق صافي،   -

 م.9117ه/029(، الطبعة األولى، 9119أكتوبر 

-  

 صفاء محمود، التشريعات التجارية وتشريعات العمال، دار الوائل للنشر، طبعة ثانية، بدون تاريخ -

 9101ايهاب حسين اسماعيل، الوجيز في قانون العمل والتأمينات االجتماعية وعقد العمل الفردي، الطبعة الثانية  -

  2009 العربية، النهضة دار :القاهرة الفردية، العمل عالقة نطاق في التبعية مبروك، محمد ممدوح  -

 9110أحمد حسن البرعي عقد العمل، دار النهضة العربية، القاهرة  -

عزمي البكري، موسوعة الفقه والقضاء والتشريع في إيجار وبيع األماكن الخالية، دار محمود للنشر القاهرة، الجزء  -

 9110بعة الرابعة عشر الط –األول 

 ثانيا: املقاالت

 في ظل العمل ورب العامل لحق والحماية الخصوصية فلسفة بين بعد عن العمل املاجد، عقد العزيز عبد يوسف بشاير -

 كورونا    جائحة

 ،1 الجزائر جامعة حوليات واملمارسة"، التشريع في نقص بعد عن العمل فاطمة " إستراتيجية بوشريعة فتحي و  بكار -

 19 -كوفيد وجائحة القانون  خاص، عدد ، 34 املجلد خدة، بن جامعة يوسف عن سنويا، تصدر محكمة دولية  دورية

  2020 جويلية ،

املنظم للعالقات التعاقدية بين املكري واملكتري للمحالت  12.09حياة البراقي ،اإلنهاء والفسخ في ظل القانون رقم  -

 https://www.bibliotdroit.comي مقال منشور باملوقع االلكتروني : املعدة للسكنى أو لالستعمال املنه

محمد عبد الحفيظ املناصر، النظام القانوني لعقد العمل عن بعد دراسة في القانون املقارن، بحث منشور في مجلة  -

 ، الجامعة األردنية، 9102،0د ، العد21دراسات عموم الشريعة والقانون، املجلد 

محمد خيري، "نطاق تطبيق القانون املنظم للعقارات املقسمة إلى شقق أو طبقات" مقال منشور بمجلة العقار  -

 9112واإلسكان. الناشر كلية الحقوق. جامعة القاض ي عياض. مراكش. الطبعة األولى 

 خيضر محمد جامعة وٕادارية، اقتصادية أبحاث مجلة في منشور  بحث بعد، عن للعمل االلكترونية املنظمة علوطي، ملين -

 ، 2008 يونيو، الثالث، العدد الجزائر، .( بسكرة،

 الدراسات مقال منشور بمجلة-و الخصوصية املفهوم-العمل لتنظيم حديث كأسلوب بعد عن رقية سكيل و العمل  -

   2002 -01 العدد ،07 املقارنة، املجلد القانونية

 ، الجزائر9112أكتوبر 97،  9، الحق في الخصوصية، مجلة النائب، العدد نصر الدين مروك  -

  ثالثا: الرسائل واالطروحات

سعاد الزروالي، تسيير امللكية املشتركة للعقارات املقسمة الى شقق وطبقات في القانون املغربي، جامعة محمد  -

 9102ة الخامس كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، أكدال سن

 رابعا: القوانين و دليل االدارات
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املتعلق  17.22( بتنفيذ القانون رقم 9112سبتمبر  00) 0292من رجب  02صادر في  0.12.022ظهير شريف رقم  -

 بمدونة الشغل

املوافق  0227ذي الحجة  97يغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في  0.11.992ظهير شريف رقم  -

 بالتعويض عن حوادث الشغل 0292يونيو  97

واملنشور بالجريدة الرسمية  9101أبريل  92 بتاريخ 0.01.22 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر011.09 رقم القانون   -

  9101ماي  01بتاريخ  1217عدد

 ، املتضمن تنظيم املفتشية العامة للعمل9117يناير  1املؤرخ في  17-17ا ملرسوم التنفيذي  -

املتعلق بتنظيم العمل عن  9199أبريل  09الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ  201ئاس ي عدد األمر الر  -

 ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات واملنشآت والهيئات العمومية بعد

إصالح اإلدارة لفائدة دليل العمل عن بعد باملغرب والذي اصدرته وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة قطاع   -

  9191املوظفين بالقطاع العمومي في أبريل 

- La loi 2012-387 du 22 mars 2012, art. 46, JO du 23 relative à la simplification du droit et à l’allègement 

des démarches administratives (loi 2012-387 du 22 mars 2012, art. 46, JO du 23) 

- Décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux 

conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature  

- Convention collective de travail n° 85 du 9 novembre 2005 concernant le télétravail, modifiée par la 

convention collective de travail n° 85 bis du 27 février 2008  

 

   

 ع باللغة األجنبيةاملراج (2

- Korte W.B. and R. Wyne. Telework. Penetration, Potential and Practice in Europe. European Commission, 

1996, DG XIII-8, Ios Pr Inc. 

- Vayre, Émilie. « Les incidences du télétravail sur le travailleur dans les domaines professionnel, familial et 

social », Le travail humain, vol. 82, no. 1, 2019 

- Gálvez, A., Martínez, M. J., & Pérez, : " Telework and work-life balance: Some dimensions for organisational 

change". Journal of Workplace Rights , 9109  16(3- 4-. doi: 10.2190/WR.16 

- Taskin, L. (2003). Télétravail, les mythes d’une success story : entre autonomie et contrôle. Gestion 2000 , 

2(3), 113 

- Elena Serebryakova, « La réglementation du travail à distance », Revue de droit comparé du travail et de la 

sécurité sociale, 1 | 2021,  

- LAB/ADMIN,  Labour  inspection:  what  it  is  and  what  it  does,  a guide  for  workers,  international  labour  

office,  Geneva,  without year printing 
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 املراجع االلكترونية (8
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 www.wikipedia.org 
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http://soquij.qc.ca.  

ilo.org.www 

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/154000252.pdf 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2020/05/06/0111 

https://www.ifo.de/publikationen/2020/aufsatz-zeitschrift/homeoffice-vor-und-nach-corona-auswirkungen-

und  

 www.tawzif.sa 

https://www.bibliotdroit.com/2016/10/6712.html 
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 )دراسة مقارنة  (الحامية القانونية للمعطيات الشخصية الحساسة املعطيات الجينية أمنوذجا  

Legal protection of sensitive personal data Genetic data as a model (a comparative study) 

 سمرية أقرورو الدكتورة 

 أستاذة القانون الجنائي وعلم اإلجرام

 كلية الحقوق جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء

 امللخص

أصبحت الحماية القانونية للمعطيات الشخصية تحظى بأهمية عظمى وتشكل ضرورة قصوى بعد التطور الكبير الذي 

حماية هذه املعطيات باعتبارها وثيقة  حيث أضحت الحاجة ماسة إلى’ عرفته معالجة البيانات أو املعطيات الشخصية 

طالع بل إن اال ’ الصلة بالحياة الخاصة ال يجوز للعامة أو ملن ال يحمل الصفة القانونية أو الترخيص القانوني االطالع عليها 

ألمر عليها  دون إذن من صاحبها أو ترخيص في حاالت تطلبه يعرض للمساءلة الجنائية. ويزداد األمر حدة عندنا يتعلق ا

 باملعطيات الصحية وتحديدا الجينية نظرا لطابعها الخاص والحساس.  

محددة ’ وقد سارعت مجموعة من الدول إلى إصدار قوانين تكفل حماية هذه املعطيات والبيانات ذات الطابع الخاص 

لق بحماية األشخاص املتع 12.13ومن هذه التشريعات القانون املغربي رقم ’ ضوابط ونطاق معالجتها كبيانات شخصية 

بشأن حماية خصوصية  9101لسنة  02الذاتيين تجاه معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي وكذا القانون القطري رقم 

 ) .9112غشت  1/  310- 9112البيانات الشخصية والقانون الفرنس ي( رقم 

لحق في ا’ املعطيات الصحية والجينية ’ خصية املعطيات الش’ الخصوصية الجينية ’ : الحماية القانونية الكلمات املفتاحية

 معالجة املعطيات الشخصية.’ الخصوصية 

Abstract: 

The legal protection of personal data has become of paramount importance and constitutes a paramount 

necessity after the great development in the processing of data or personal data, 'where the need has become 

urgent to protect this data as it is closely related to private life and it is not permissible for the public or for those 

who do not hold a legal status or a legal license to view it.' In fact, accessing it without the permission of its owner 

or a license in cases where it is required is subject to criminal accountability. The issue is even more acute in our 

case when it comes to health data,  specifically genetics, due to their special and sensitive nature. 

A group of countries hastened to issue laws to ensure the protection of this data and data of a special nature, 

“defining the controls and scope of their processing as personal data.” Among these legislations is Moroccan Law 

No. 09.08 relating to the protection of personal persons towards the processing of personal data, as well as 

Qatari Law No. 13 of 2016 on the protection of personal data. And French law (n 2004 -801 of 6August 2004 ) 
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Keywords: legal protection, genetic privacy, personal data, right to privacy, processing of personal data. 

  

 املقدمة

ال شك في أن الحياة الخاصة لألفراد مقدسة ال يجب انتهاك حرمتها، هذه القدسية التي أكدتها مختلف الشرائع السماوية 

 ورسختها االتفاقيات واملواثيق الدولية وكذا القوانين والتشريعات الوضعية.

بل إنه اليوم من الحقوق املقدسة التي تتعهد كما ’ ي أضحى لصيقا بالحياة الخاصة وقد اقترنت الحماية بمفهوم الحق الذ

 تقدمت اإلشارة إليه جل التشريعات الوطنية واملواثيق الدولية بحمايته وصونه .

 نبل إنها تجسد خطورة ال يستهان بها عندما توضع بي’ وال شك في أن املعطيات الشخصية تدخل في عباءة الحياة الخاصة 

التشهير ....( كما أن البيانات البسيطة التي ال يرغب صاحبها في اطالع غيره عليها  –أيٍد تستغلها ألهداف غير مشروعة )االبتزاز

 ألسباب معينة تجسد خرقا صريحا للحق في الحياة الخاصة عندما تحول لحقائق ومعلومات مكشوفة في متناول العامة.

للبيانات الشخصية مظهر من مظاهر انتهاك أحد أهم حقوق اإلنسان وفق املعايير الحديثة  وعليه فإن املعالجة غير املشروعة

 أال وهو الحق في حرمة الحياة الخاصة لألفراد. 

بل إن األمر يزداد تعقيدا عندما يتعلق األمر باملعطيات الحساسة الصحية والجينية على سبيل التحديد لتعدي نطاق األضرار 

ت وامتدادها إلى أهله( لتعلقها بخصائصهم الوراثية )وألن صفة  امللزمين بضمان حمايتها ذات طابع خاص فيها صاحب البيانا

 حيث يتعلق األمر باألطباء والعاملين في امليدان الطبي الذين لهم عالقة مباشرة باملعالجة اآللية لهذه البيانات الحساسة.  ’ 

ة...تفرض تبادل البيانات و املعطيات الشخصية سواء كانت صحية، طبية أو ومع أن طبيعة الحياة االجتماعية و االقتصادي

تجارية أو مالية أو دينية أو سياسية...باعتبار املعلومات رفيق البشرية منذ وجودها؛ فال يستقيم التعايش و التعامل دون 

يًرا بالحق في الحياة الخاصة بما في كشف الناس عن قدر كاف ، معقول وضروري عنها ، إال أن املساس بها قد يشكل مًسا خط

 ذلك الحق في الحفاظ على سرية املعطيات الشخصية .

وأمام هذه الجدلية انقسم العالم إلى قسمين األول متخوف من إساءة استغالل املعطيات الشخصية وانتهاك خصوصيتها، 

 مل فيه.فيما يجعل الثاني من ملكية هذه البيانات حقا ذا طابع اقتصادي يجوز التعا

وقبل الخوض في دراسة هذا املوضوع ال بد من تحديد أهمية هذه الدراسة ثم اإلشكالية أو التساؤالت املرتبطة بها فضال عن 

 أهدافها ومنهجها. 

 أهمية الدراسة 

 ذهجوهرها تحديد كيفية تعاطي مختلف ه’ تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها دراسة مقارنة بين أنظمة قانونية مختلفة 

 وتحديدا’ التشريعات مع حماية حياة األفراد الخاصة من خالل تنظيم معالجة البيانات أو املعطيات ذات الطابع الشخص ي

تمهيدا للوقوف عند أهم الثغرات القانونية التي يتعين التصدي لها في ’ منها املعطيات ذات الطبيعة الخاصة أو الحساسة 

 النماذج املقارنة.
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 إشكالية الدراسة

تتمثل اإلشكالية الرئيسية لبحثنا في قصور التناول التشريعي ملعالجة املعطيات والبيانات الشخصية الحساسة أو ذات   

فرغم وجود النصوص القانونية املنظمة ملعالجة املعطيات الشخصية في ’ الطابع الخاص وتحديدا منها املعطيات الجينية 

الجينية تحديدا لم تحظ في بعضها بالعناية املطلوبة والكافية رغم خطورتها  إال أن املعطيات’ النماذج موضوع الدراسة 

 واتساع نطاق الضرر الناش ئ عن إفشائها أو إساءة استخدامها.

 أهداف الدراسة 

وبيان مدى اتساع نطاق الضرر الناش ئ ’ الصحية الجينية تحديدا’تسليط الضوء على أهمية املعطيات ذات الطابع الحساس 

ئها أو إساءة استخدامها ومدى حاجتها لحماية خاصة وكذا مدى كفاية املقتضيات املرتبطة بالسر الطبي لضمان عن إفشا

 وتعزيز حمايتها .

 منهج وخطة الدراسة

 ارتأينا اعتماد املنهج التحليلي املقارن  وتقسيم’ في سبيل اإلحاطة بما تقدم بيانه من  أهمية للموضوع و إشكاليته وأهدافه 

 لدراسة إلى مطلبين ثم فرعين على النحو اآلتي:هذه ا

 املطلب األول: تحديد ماهية الحق في الحياة الخاصة وخصوصية املعطيات الشخصية

 الفرع األول:  تحديد مفهوم الحق في الحياة الخاصة

 الفرع الثاني: تحديد مفهوم خصوصية املعطيات ذات الطابع الشخص ي

 والخصوصية الجينيةاملطلب الثاني: نطاق السر الطبي 

 

 الفرع األول: مفهوم السر الطبي ونطاقه

 الفرع الثاني :نطاق الحق في الخصوصية الجينية

 املطلب األول:  تحديد ماهية الحق في الحياة الخاصة وخصوصية املعطيات الشخصية 

 يرتبط موضوع الحماية القانونية للمعطيات الشخصية بعدة مفاهيم  البد من تناولها .

 رع األول:  تحديد مفهوم الحياة الخاصة  الف

يعتبر الحق في الحياة الخاصة أو كما يطلق عليه البعض الحق في الخصوصية  من املفاهيم النسبية  التي تتسع وتضيق 

مساحة حمايتها باختالف ظروف الزمان واملكان، وبذلك اختلفت اآلراء في تحديد املقصود به ؛ فقد تضاربت اآلراء في شأن 

حيث اعتبره البعض نسقا متنوعا من الحقوق املتعددة واملتداخلة  التي يصعب تحديد معاملها بالنظر لطبيعة ’ ذا الحق  ه

عله ول’ فيما ذهب رأي آخر إلى أنه حق واحد قوامه خصوصية اإلنسان التي يسعى صاحبها لحمايتها ’ الحياة الخاصة لإلنسان 

بل إن في ذلك ضمانة  أكبر وتعزيز ’ في تطبيق القانون دون اعتماد التعداد الحصري  ما يجسد ضمانة أكبر لألفراد و القضاء
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لحماية هذا الحق  في مواجهة املتغيرات االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية املتزايدة . ونتيجة لالختالف في التحديد 

 املفاهيمي للحياة الخاصة تنوعت تعاريفها على النحو اآلتي:

على أنها " حق الشخص في أن يترك وشأنه وحقه في احترام ذاتيته الشخصية الخاصة وكذا حقه    Carbonnier فقد عرفها 

 في استبعاد اآلخرين من نطاق حياته الخاصة."

وحسب آخرين "فهي حق من الحقوق اللصيقة بشخصية صاحبها ومادامت كذلك امتلك صاحبها وحده حق اطالع الغير عليها 

 ارها. "بخصوصيتها وأسر 

 وهي كذلك كل ما ليس له عالقة بالحياة العامة سواء كان عائليا أو صحيا أو مهنيا أو دينيا وفكريا ....  

محددا إياه في حق الفرد في أن يعيش ’ رفع اللبس والغموض بخصوص هذا الحق 0212غير أن مؤتمر استكهولم املنعقد سنة 

 حياته بمنأى عن مجموعة أفعال تكمن اآلتي:

 التدخل في حياة الفرد األسرية أو املنزلية -

 التدخل في كيانه البدني أو العقلي  -

 التدخل في حريته العقلية أو األخالقية -

 االعتداء على شرفه أو سمعته -

 إذاعة وقائع تتصل بحياته الخاصة -

 استعمال اسمه أو صورته والتجسس والتلصص عليه -

 التدخل في مراسالته  -

 ام وسائل االتصال الخاصة بهسوء استخد -

 إفشاء املعلومات املحصل عليها بفعل الثقة أو املهنة. -

ولعل السبب الرئيس ي في عدم إعطاء تعريف دقيق للحياة الخاصة واالكتفاء بتعداد ما يدخل في نطاقها ويستوجب الحماية 

 ’ني بتحديد القيم املرتبطة به  دون تعريفه القانونية يكمن في مرونة هذا الحق ونسبيته مما جعل مختلف التشريعات تعت

 حيث تولى ذلك الفقه والقضاء . 

فإن القضاء املقارن  بدوره لم يخرج عن ’ وإذا كانت التعاريف السابقة تعكس التوجه الفقهي في تعريف الحياة الخاصة 

 La volonté de porter atteinte à la vieالتحديد السابق مشترطا توافر القصد الجنائي املتمثل في تجلي إرادة املساس بها)

privée d’autrui  ’  ) التي تجسد في مجملها القيم التي ’  و محددا نطاقها من خالل مجموعة من القرارات واألحكام القضائية

 خاصة .باعتبارها تجسيدا للحق في الحياة ال…   ال يتعين املساس بها سواء كانت عائلية  أو دينية أو مهنية  أو صحية 
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 Données à caractères personnelالفرع الثاني: تحديد مفهوم املعطيات ذات الطابع الشخص ي     (   ) 

 ال بد من التمييز هنا بين ما يعتبر معطيات شخصية وما يعتبر معطيات أو بيانات حساسة أو ذات طبيعة خاصة.

ادي والتنمية يراد بالبيانات الشخصية كل معلومة عائدة وحسب القواعد اإلرشادية التي وضعتها منظمة التعاون االقتص

املتعلقة بحماية  21-27) من التوجيهات األوربية عدد 9وقد اعتمدت( املادة ’ لشخص طبيعي معروف أو قابل للتعرف 

ذاته  كما اعتمدت التعريف’ نفس التعريف  0227أكتوبر  92األشخاص الطبيعيين عند معالجة املعطيات الشخصية بتاريخ 

وامللغي لتوجيهات  9103مايو  97الذي دخل حيز التنفيذ في  RJPD) من النظام األوروبي لحماية املعطيات الشخصية 2(املادة 

 السالفة الذكر. 0227

يناير  1ومن التشريعات الوطنية التي حددت مدلولها، التشريع الفرنس ي الذي ضيق في بداية األمر من نطاقها بموجب قانون 

(   حيث جعلها قاصرة على املعلومات Loi relative à l’ informatique aux fichiers et aux libertés)   )23. 02قم (ر  0223

.( الذي وسع من Loi n2004- 801 du 6 aout)   9112فقط إلى أن نسخه قانون  Les informations  nominativesاالسمية 

 يانات غير االسمية كمدلول لها . نطاق الحماية باعتماده عبارة املعلومات والب

 Les(في باب خاص من القانون الجنائي أطلق عليه DCPوقد اعتنى املشرع الفرنس ي باملعطيات ذات الطابع الشخص ي  )

atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques  إلى  01-991في املواد من

 و عرفها بأنها:’   92– 991

 «Toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou 

indirectement par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propre » ( art 

2 loi. informatique et liberté ) 

املتعلق بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة املعطيات ’    12.13أما املشرع املغربي، فمن خالل املادة األولى من قانون 

حدد املعطيات ذات الطابع الشخص ي في "كل معلومة كيفما كان ’ ذات الطابع الشخص ي و انسجاما مع التشريعات األوربية 

ظر عن دعامتها بما في ذلك الصوت و الصورة املتعلقة بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه و املسمى نوعها بغض الن

 بعد بالشخص املعني. "

و يكون الشخص قابال للتعرف عليه إذا كان باإلمكان التعرف عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة والسيما من خالل الرجوع 

ر مميزة لهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو الجينية أو النفسية أو االقتصادية أو إلى رقم تعريف أو عنصر أو عدة عناص

 الثقافية أو االجتماعية".

في مادته األولى) "على أنها بيانات   9191لسنة  070كما عرفها القانون املصري بشأن حماية البيانات الشخصية (رقم  

مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى كاالسم بشكل ’ متعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده 

أو االقتصادية أو ’ أو بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية ’ أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر اإلنترنيت ’ 

 الثقافية أو االجتماعية" .   
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بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية في املادة األولى منه" بأنها )   9101لسنة   02فيما عرفها القانون القطري (رقم 

سواء من خالل هذه البيانات أو عن طريق الجمع ’ أو يمكن تحديدها بصورة معقولة ’ بيانات عن الفرد تكون هويته محددة 

 بينها وبين أي بيانات أخرى".

 ما يعرف باملعطيات.غير أنه يتعين التمييز هنا بين ما يصطلح عليه باملعلومات و 

 فاملعلومات هي بيانات تمت معالجتها، فهي كل ما يمكن تخزينه ومعالجته ونقله بواسطة تقنية معلوماتية.

أما املعطيات فهي عبارة عن أرقام ورموز وكلمات لم يقع تشفيرها أو معالجتها أو تحليل محتواها يدويا والكترونيا. وبذلك 

 املعطيات والبيانات.فاملعلومات هي مخرجات ونتائج 

ومن قبيل األخيرة املعطيات العرقية و الدينية و ’ كما يتعين التمييز بين املعطيات الشخصية العادية وذات الطابع الحساس 

 وهي محور دراستنا.’االنتماءات النقابية و كذا الصحية و الجينية 

 اصيل حياة الفرد الخاصة.أما املعطيات العادية فهي ما دون ذلك من املعطيات املتعلقة بتف

وقد آثرنا التطرق إليها لعدم االهتمام والعناية ’ الجينية منها تحديدا ’ وكما أشرنا سابقا فمحور دراستنا املعطيات الصحية 

 بها كما باقي املعطيات الشخصية ال من ناحية النصوص القانونية املنظمة وال من ناحية الدراسات القانونية التي تناولتها.

ال شك في أن دراسة املعطيات الصحية أو الجينية يحيلنا دون شك للسر الطبي؛ باعتبارها معطيات شخصية يجب أن و 

تحظى بالكتمان والسرية كقاعدة عامة كباقي املعطيات الشخصية بل ولخصوصيتها الطبية حيث يعززها  االلتزام بالسر 

ة في هذه الدراسة في حماية هذا النوع الحساس املتسم بالطبيعة الطبي. فإلى أي حد ُوفقت التشريعات املقارنة املعتمد

 الخاصة كما وصفته التشريعات موضوع الدراسة 

للجواب على هذا السؤال يتعين أوال تحديد املقصود بالسر الطبي قبل تناول الخصوصية الجينية مفهوما ونطاقا وهو ما 

 سنتناوله في املطلب التالي.

 السر الطبي والخصوصية الجينية املطلب الثاني : نطاق 

بل إنه حق تحميه القوانين ’ يعد حق املريض في حفظ أسراره من الحقوق الهامة التي يكتسبها بموجب عقد العالج الطبي 

الجنائية إذ يواجه خرقه أو عدم احترامه بجريمة إفشاء السر املنهي ، ومعلوم أن غالبية التشريعات الوضعية اعتبرت األخيرة 

 قبيل الجنح املعاقب عليها وإن اختلفت في نطاق ومساحة الحاالت املوجبة للسر املنهي أو الطبي.من 

ويتميز التزام الطبيب بحفظ أسرار مريضه بكونه التزاما مستمرا يمتد تنفيذه إلى املرحلة الالحقة على العقد ويستمر حتى بعد 

 ا تم إفشاء أسراره.وفاة املريض ملا قد يلحق عائلته من ضرر وسمعة ذويه إذ

قبل امليالد( حيث أكدها أبوقراط و رسخها إعالن جنيف  221و  211و تمتد قدسية األسرار الطبية لعهد أبوقراط  )ما بين 

، و اليوم كل قوانين و لوائح شرف وأخالقيات مهنة الطب في العالم تؤكد قدسية السر الطبي، بل 0223للقسم الطبي عام 

  7و كذلك (املادة ’ أكده بدوره  0222عالن الصادر بشأن تعزيز و تطوير حقوق اإلنسان في أوروبا سنة ) من اإل 2إن (الفصل 

 .... 0230)من إعالن لشبونة حول حقوق املريض لعام 
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ومع هذه األهمية البالغة البد من تحديد نطاق ومساحة السر الطبي أي ما يعتبر سرا طبيا يستدعي الحماية وما يخرج عن 

 هاته الحماية؟ وفيما يلي نحدد مفهوم السر الطبي ونطاقه.نطاق 

 الفرع األول: مفهوم السر الطبي ونطاقه

 أوال: مفهومه

لم يتفق الباحثين على تعريف جامع شامل للسر الطبي بسبب اتساع وضيق نطاقه تبعا لظروف الزمان واملكان إذ األمر نسبي 

 لظروف املحيطة.يختلف باختالف الزمان واملكان و األشخاص و ا

و مع ذلك عرفه بعض الفقه الفرنس ي  على "أنه االلتزام املفروض على جميع أعضاء الهيئة الطبية بأال يفشوا ما اطلعوا عليه 

 و ما علموه أثناء ممارستهم مهنتهم " .

خص أو إفشائه ضرر لش فيما عرفه بعض آخر بأنه كل ما يعرفه الطبيب أثناء أو بمناسبة ممارسة مهنته أو بسببها و كان في

 لعائلة إما لطبيعة الوقائع أو الظروف التي أحاطت باملوضوع. 

 ثانيا : نطاقه 

ل كل ما فمنهم من ذهب إلى أنه يشم’ اختلف الفقهاء في تحديد نطاق السر الطبي الختالفهم في تعريفه ولنسبية هذا التعريف

 على كتمانه وهو كذلك كل ماال ُينطق به خارجا.يضر إفشاؤه بسمعة وكرامة املريض أو كل ما يحرص املرء 

و قد انعكس ذلك على قوانين و أخالقيات مهنة الطب التي توسعت غالبيتها في نطاق الحماية و هو ما أثر بدوره في االجتهاد 

ية الصح القضائي املقارن و منه الفرنس ي الذي ذهب إلى القول بأن )السر الطبي يشمل جميع الوثائق املتعلقة بالحالة

للشخص من أي نوع كانت و هي تشمل أيضا الوثائق الطبية التي تتضمن نتيجة سلبية أي التي ال تدل على أية حالة مرضية( 

. 

كما توسع الفقه الفرنس ي في تحديده لنطاق السر الطبي حيث يشمل حسبه كل ما يفض ي به املريض إلى طبيبه بل وأيضا ما 

 وال يعتبر سرا الوقائع املعلومة للناس.  يراه األخير أو يسمعه أو يفهمه،

بل يشمل ذلك معاونيه أو مساعديه ’وتجدر اإلشارة إلى أن الطبيب ال يلتزم وحده في عقد العالج الطبي بحفظ أسرار مرضاه 

تلك  ىفهم كذلك ملزمون بالحفاظ عل’ من األطباء واملمرضات وحافظي امللفات الطبية الذين يطلعون مثله على أسرار املرض ى

 األسرار.

والبد من اإلشارة أيضا إلى إشكالية حفظ امللفات و السجالت الطبية حيث يجب أن ٌتضمن املحافظة على سرية ما فيها من 

 معلومات لذا يجب على الطبيب أن يتابع و يشرف على عملية الحفظ حتى يضمن عدم تسربها. 

 على إفشاءه  في غير األحوال التي يجيز فيها القانون التبليغ عنه في وقد تصدى املشرع املغربي لحفظ السر الطبي ورتب عقوبة 

) من القانون الجنائي املغربي حيث العقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من ألف ومائتين إلى عشرين 221(الفصل 

 ألف درهم. 
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ن خالل تجريم إفشائه في غير األحوال املسموح )  منه للسر املنهي م229أما قانون العقوبات القطري فقد تصدى في (املادة  

وجعل عقوبته الحبس مدة ال تجاوز سنتين وغرامة ال ’  بها قانونا وعند عدم إذن صاحب الشأن بإفشاء السر أو استعماله

 تجاوز عشرة آالف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

الجنائي الفرنس ي  مجرما إفشاءه في غير األحوال املسموح بها  ) من القانون 991.02فيما تصدى له املشرع الفرنس ي في (املادة 

 أورو 07111قانونا وجاعال عقوبتة الحبس مدة سنة وغرامة مالية حددها في 

 تشريعات تستثنى من هذا التجريم. غيرأن هناك حاالت  متفق عليها في مختلف ال

 العامةالحاالت املستثناة من إفشاء السر الطبي و املقررة للمصلحة  

يتعلق األمر هنا بالحاالت التي يجوز أو يلزم فيها الطبيب بإفشاء أسرار مريضه بشكل كلي أو جزئي العتبارات تتعلق باملصلحة 

 العامة فتنتفي مساءلته الجنائية، و هي كاآلتي :

 التبليغ عن الوالدات والوفيات  -

 األمراض العقلية لغرض الحجز في املستشفيات -

 نتقالية املعدية األمراض اال  -

 األمراض املهنية  -

 حاالت إصابات العمل  -

 حاالت التقارير الطبية -

 حاالت التبليغ على الجرائم    -

 حاالت البحوث العلمية  -

 شهادة الطبيب أمام القضاء سواء املعالج أو الخبير  -

 حاالت التأمين  

 الفرع الثاني : نطاق الحق في الخصوصية  الجينية

 :  تحديد مفهوم الخصوصية الجينية أوال  

حسب البعض يراد بالخصوصية الجينية الخصوصية املقررة لسرية جميع املعلومات التي يرغب الشخص في كتمانها وتكون  

 متحصلة من الفحص الجيني .  

ذلك ا وحقه في أن يقرر ككما عرفها بعض آخر على أنها حق املرء في أن يقرر بنفسه ماهية املعلومات التي يمكن للغير معرفته

 مضمون املعلومات التي يرغب في معرفتها عن نفسه.
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ناشئة عن أسباب جينية كوجود جين معين أو ’ هذا وتجدر اإلشارة إلى أن  املعطيات أو البيانات الجينية هي بيانات صحية 

استمرار صالحيتها لالستعمال بمرور انعدامه أو تغييره أو حدوث اعتالل فيه ....وتكون قابلة للتخزين والحفظ فضال عن 

 وهو ما يجعلها محفوفة باملخاطر إلمكان وقوع جرائم عليها كالسرقة أو إساءة االستخدام بالبيع أو الشراء أو اإلتالف.   ’ الوقت  

ثمة  ، ومنبل إنها أدعى للحماية لخطورتها الكامنة في سهولة تخزينها وحفظها واستمرار صالحية استخدامها مع مرور الوقت

إمكانية تعرضها للسرقة أو إساءة االستخدام.... ومع هذه األهمية لم تحض بالحماية وإنما طالت الحماية املعلومات الناشئة 

 عنها فقط .

كما أن خطورة إفشائها ال تقتصر على املعني باألمر فهي تطال أسرته بكاملها لتعلقها بتاريخه الوراثي فضال عن حق أسرة 

االطالع عليها )من أب وأم وزوجة وإخوة وأبناء( وكذلك األمر في حالة التجارب الطبية واألبحاث العلمية. ومن هنا تثار املعني في 

عدة تساؤالت من قبيل: من له حق االطالع عليها؟ وهل تصبح متاحة ألي فرد دون مراعاة الخصوصية والسرية؟ وهل يمكن 

 تعلق بمرض خطير يؤثر على حياة وأداء الفرد املعني بها ؟؟؟أن تواجه بالحق في عدم العلم بها عندما ت

هذا ما سنجيب عليه من خالل تحديد نطاق الحق في الخصوصية الجينية باعتبارها من املعلومات أو املعطيات الشخصية 

 الحساسة أو ذات الطبيعة الخاصة.

 ال ثانيا : نطاق الحق في الخصوصية الجينية في التشريعات املنظمة للمج 

)الوراثية( كما حددتها التشريعات املنظمة للمجال، ومنها l’information génétiqueيمتد نطاق حماية املعلومة الجينية 

-Lأهمها كما حددتها املواد )’ قانون الصحة العامة الفرنس ي إلى حظر مجموعة أفعال باعتبارها خرقا للخصوصية الجينية 

 (: 002000إلى/1131/1

 يني أو االطالع على هوية صاحبه دون الحصول عل رضاهإجراء فحص ج -

 إفشاء املعلومات الجينية  -

 إجراء الفحص الجيني دون حمل الصفة أو الترخيص املخولة لذلك  -

 إساءة استخدام هذه املعلومات  -

 ولعل ما يهمنا في هذا املقام هما الحالتين الثانية واألخيرة.

 ت الجينيةالفقرة األولى : إفشاء املعلوما

جرمت جل التشريعات املنظمة للمجال فعل إفشاء املعلومة الجينية وإن اختلفت في  نطاق ومساحة التجريم بل وشددت 

 le fait de détournerجرم كل تحويل 991/93إلى  991/91العقوبة ، فالقانون الجنائي الفرنس ي مثال في فصوله من 

ية أو علمية وبغض النظر عن تواجد الرضا من عدمه؛ فقد تكون العينة للمعلومات الجينية سواء ثم ذلك ألسباب طب

وهو حتما شخص  –الجينية محفوظة بطريقة تضمن عدم االطالع على هوية صاحبها إال ألشخاص معينين ، فيقوم الجاني 

من  991/91بالتعرف أو تحديد هوية صاحب العينة  وبذلك تجب مساءلته ، والعقوبة حسب الفصل –غير مأذون له 

 يورو. 07.111القانون الجنائي الفرنس ي الحبس مدة سنة وغرامة قدرها 

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


    

64 

  ISSN:2509-0291  2022 غشت/شتنبر  41 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –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 :  

للمعلومات املرتبطة بتحديد الهوية عن طريق  le fait de divulguerكل كشف 991/93وفي  سياق متصل جرم الفصل 

كما حددتها املادة –بية وهو هنا حتما الصفة الط –البصمة الوراثية دون الحصول على الترخيص القانوني املخول لذلك 

 من ق.ص.ع الفرنس ي.2/0020

يبدو واضحا توجه املشرع الفرنس ي في تطبيقه لهذا الفصل على  991/93ومن خالل قراءة متأنية للفقرة األخيرة من الفصل 

لقة بإفشاء عغير ذوي الصفة الطبية الذين يقومون بكشف املعلومات الجينية، ألن األطباء مشمولين باملقتضيات العامة املت

من القانون الجنائي الفرنس ي. وقد أكد القضاء الفرنس ي حماية املعطيات 991/02السر املنهي املنصوص عليه في املادة 

 الجينية .

كما أن للمحكمة األوروبية مجموعة من التطبيقات في هذا الصدد حيث فصلت في مجموعة من امللفات املتعلقة بمعطيات 

   Données génétique et biométriquesجينية بيومترية 

وهي أحكام وقرارات تؤكد في مجملها خصوصية املعلومة الجينية والحق في الحياة الخاصة كأحد الحقوق الشخصية املدنية 

 التي تستوجب الحماية بل وضمان عدم إساءة استعمالها.

نطاق التجريم كافة املجاالت قانون عدم التمييز ومن التشريعات املقارنة التي جرمت إفشاء املعلومات الجينية وإن لم يشمل 

 الذي جرم إفشاء املعلومات الجينية ألغراض تأمينية. 9112األمريكي لسنة 

أما املشرع املغربي فمع أنه لم يوجد نصوصا خاصة تتعلق بحماية املعطيات الجينية كما فعلت تشريعات مقارنة إال أن 

) منه عند معالجة املعطيات الحساسة 92عطيات ذات الطابع الشخص ي نص في (املادة املتعلق بحماية امل 12.13القانون رقم 

ذات الصلة بالصحة ومنها الجينية على عدة مقتضيات وضوابط كإجراءات هادفة إلى حماية أمن املعطيات سواء تعلق 

يث جرم عدم احترام ضوابط التطبيقات   ح’ النقل وأخيرا مراقبة دعامات املعطيات ’اإلرسال ’اإلدخال ’ بالولوج أو االستعمال 

إلى  91.111السالفة ورتب املسؤولية الجنائية  عن ذلك  ومن ثمة عقوبة حبسية من ثالثة أشهر إلى سنة وغرامة من 

) من القانون السالف. كما ضاعف العقوبات املالية عندما يكون  73درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين (املادة  911.111

رم شخصا معنويا وكذلك في حالة العود . بل إن القانون السالف جرم معالجة هذه املعطيات عند تعرض املعني مرتكب الج

 باألمر على هذه املعالجة مادام التعرض مبنيا على أسباب مشروعة .

ة خاصة في فبعد أن اعتبر البيانات املتعلقة بالصحة بيانات شخصية ذات طبيع 9101لسنة  02أما القانون القطري رقم 

) منه دون ذكره للمعطيات أو البيانات الجينية مكن الوزير املختص من إضافة أصناف أخرى من البيانات 01(املادة 

وعليه فاملشرع القطري ’ الشخصية ذات الطبيعة الخاصة متى كان سوء استخدامها أو إفشاؤها يلحق ضررا جسيما بالفرد 

بصفة ضمنية  بل حسنا فعل عندما لم يحصر قائمة البيانات ذات الطبيعة الخاصة  يقر بحماية هذا النوع من البيانات ولو 

 ولعل’ فاتحا الباب أمام الجهات املختصة إلضافة كل ما يمكن أن يلحق سوء استخدامه أو إفشائه ضررا جسيما باألفراد 

لعالمي ملا يعرف اليوم بالعالج الجيني فهي أولى بالحماية خصوصا مع التنامي ا’ البيانات الجينية تدخل في هذا التحديد 

واملعول عليه كثيرا في املستقبل من خالل استعمال الخاليا الجدعية في عالج العديد من األمراض املستعصية ، وال شك أن 

 .هذا النوع الجديد من العالجات يستوجب التمكن من املعطيات واملعلومات الجينية  الخاصة باملرض ى وهي موضوع اإلشكال 
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 الفقرة الثانية : إساءة استخدام املعلومات الجينية 

قد يتأتى املساس بالخصوصية الجينية من خالل إساءة استخدام املعلومات املرتبطة بها ولذلك حصرت معظم التشريعات 

املنظمة للمجال نطاق االستخدام في حاالت معينة حددتها بكيفية حصرية واضعة شروطا وضوابط لضمان حسن 

من قانون الصحة العامة الفرنس ي حصرت االستخدام في األغراض الطبية والعلمية  2/0020دامها. فمثال املادة استخ

والقضائية مجرمة حاالت الخروج على هذه االستخدامات ومحيلة على املقتضيات الجنائية املضمنة في القانون الجنائي 

 الفرنس ي.

جينية ، استخدامها في مجاالت كالتأمين والعمل والتعليم.... فهذه ومن صور االستخدام غير املشروع للمعلومات ال

االستخدامات تؤدي دون شك إلى تمييز خطير أساسه معايير صحية جينية ال يمكن بأي حال قبولها في مثل هذه املجاالت، 

وكذلك فعل ’ التأمينمن القانون أعاله  بشكل صريح اعتماد نتائج الفحص الجيني في مجال  0/0020ولذلك حظرت املادة 

 قانون عدم التمييز األمريكي السابق اإلشارة إليه.

أما عن الوضع في املغرب وقطر فليست هناك مقتضيات قانونية صريحة من هذا القبيل وإنما جاء الحديث عن إساءة 

ي عام في التشريعين املغرببشكل ’ والتي تعتبر الجينية واحدة  منها’ استخدام املعلومات الحساسة أو ذات الطبيعة الخاصة 

 والقطري املعنيين بحماية البيانات  واملعطيات الشخصية. 

وبعد أن اشترط القانون ’) ضوابط معالجة املعطيات الصحية والجينية 92حددت (املادة  12.13ففي القانون املغربي رقم 

ا أناط باملسؤولين عن معالجة هذ’ معني باألمر   السالف اإلذن املسبق  الذي يمنح بموجب القانون بناء على الرضا الصريح لل

االستعمال وكذا اإلرسال و اإلدخال و ’ النوع من املعطيات مهمة وضع اإلجراءات الالزمة لضمان مراقبة الولوج واإلدراج  

يل سبب أو تسهكما جرم القانون السالف كل ت’  النقل مرتبا عقوبات حبسية عند خرق املقتضيات الواردة في املادة أعاله  

بل وكذا إيصالها لألغيار غير املؤهلين ولو كان ذلك نتيجة ’ لالستعمال التعسفي أو التدليس ي للمعطيات املعالجة 

أو إخضاع املعطيات ’ )  .فضال عن تجريمه إنجاز املعالجة ألغراض أخرى غير تلك املصرح بها أو املرخص لها  11اإلهمال(املادة

) واالحتفاظ بهذه املعطيات مدة تزيد عن املدة  72متعارضة مع األغراض املصرح بها (املادة  املذكورة ملعالجة الحقة

 ) .2املنصوص عليها في النصوص التشريعية أو املنصوص عليها في اإلذن أو التصريح وكذلك االحتفاظ بها خرقا ألحكام (املادة 

) منه وهي عقوبات جنحية 17إلى  79ها في (املواد من وقد رتب القانون السالف عقوبات عند خرق هذه املقتضيات حدد

د رهم أو بإحدى هاتين العقوبتين  وذلك عند  211.111إلى  71.111أقصاها الحبس من ستة أشهر  إلى سنتين  وغرامة من 

)  72تخلف املوافقة الصريحة لألشخاص الذاتيين ملعالجة معطياتهم الشخصية  بما في ذلك معطياتهم الصحية (املادة 

وتضاعف العقوبة في حالة العود . أما األشخاص املعنويين اللذين يخرقون املقتضيات السالفة فتسري عليهم عقوبتي 

 املصادرة  واإلغالق  وتضاعف الغرامات املقررة بحسب نوع الجريمة.

جة املعطيات ذات الطبيعة ) فبعد أن اشترط التصريح من اإلدارة املختصة ملعال 9101لسنة  02أما القانون القطري (رقم 

) وسمح بالخروج عن هذه القاعدة متى تعلق األمر باملصلحة العامة أو أمر من املحكمة أو عند حماية 01الخاصة في (املادة 

املصالح الحيوية للفرد  وكذلك عند تحقيق أغراض البحث العلمي فضال عن  حاالت التحقيق في إحدى الجرائم الرسمية 

تب عقوبات مالية عند تخلف التصريح في غير الحاالت االستثنائية السالفة  عندما يتعلق األمر باملعطيات ذات ر )’  02(املادة 
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خمسة ماليين  ريال متى كان مرتكب الجرم شخصا  7.111111الطبيعة الخاصة محددا إياها  في الغرامة التي ال تزيد على 

به إلحدى الجرائم املنصوص عليها في القانون أعاله الغرامة  التي ال فيما جعل عقوبة الشخص املعنوي عند ارتكا’ طبيعيا 

 مليون ريال . 0.111111تزيد على 

 ’وفي نظرنا البد من إيالء عناية خاصة لهذا النوع من البيانات أو املعطيات من خالل إصدار قوانين خاصة بها في البلدين  

ضمن فيه كل املقتضيات املتعلقة بالصحة العامة  ومن األنسب في نظرنا أن يتحقق ذلك من خالل إصدار 
ُ
 ’قانون صحي ت

 يطلق عليه قانون الصحة العامة حتى يوحد الشتات القانوني املرتبط بمواد وفصول الصحة في البلدين.

 الخاتمة

ة تكتس ي يبدو أن معالجة املعطيات الشخصية ذات الطابع الخاص  أو الحساس’ من خالل ما تم تناوله في هذه الدراسة 

ومع ذلك لم توليها ’ أهمية بالغة كآلية تقنية تفعل وتسهل التعاطي مع املعلومة عموما والصحية على سبيل التحديد

حيث أضحت الحاجة ماسة إلى ’ ولعله ما ينطبق على النموذجين املغربي و القطري ’ مجموعة من التشريعات عناية خاصة  

ة خصوصية املعطيات الجينية التي يتعدى نطاق إساءة استعمالها أو إفشاءها املعني تدخل املشرعين املغربي والقطري ملعالج

المتدادها ألسرته من خالل تاريخه الوراثي وخصائصه الوراثية . وقد تنبهت بعض التشريعات املقارنة لهذه ’ باألمر (صاحبها) 

ة  سواء في القوانين الخاصة بمعالجة املعطيات ومنها التشريع الفرنس ي الذي تناولها بضوابط ومقتضيات خاص’  الخطورة 

معتبرا املساس باملعطيات ’ الشخصية أو في القانون الجنائي أو قانون الصحة العامة كما تمت اإلشارة إليها فيما تقدم 

 991إلى  991/91الجينية من خالل إساءة استعمالها أو إفشائها جريمة مستقلة عاقب عليها في القانون الجنائي في (املواد من 

وعليه ’ (   حدودها و ضوابط  استخدامها ونطاق ذلك L.2004-800) بعدما فصل قانون الصحة العامة وكذا قانون )93/

 نخلص إلى جملة من املقترحات أهمها:

لبس ل *تحديد نطاق الحماية القانونية للمعطيات الجينية  في النظامين املغربي والقطري بعد رسم حدود املقصود بها رفعا

 والغموض.

 *ضرورة تعزيز حماية الخصوصية الجينية في التشريع املغربي باعتماد قانون خاص يعنى بذلك .

 *ضرورة النص صراحة على البيانات واملعطيات الجينية في القانون القطري.

ناش ئ عنها إلى عائلة *النص على جزاءات جنائية تالءم خطورة إساءة استعمال هذا النوع من املعطيات المتداد الضرر ال

 املعني باألمر وعدم التعويل بشكل كبير على العقوبات املالية.

 *تشديد عقوبة الشخص املعنوي عند عدم مراعاته لضوابط معالجة املعطيات أو البيانات الجينية.
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   املراجع واملصادر
 املراجع العربية 

, دار النهضة العربية,  9الخاصة وبنوك املعلومات " دراسة مقارنة ,ط أ .د أسامة عبد هللا قايد :"الحماية الجنائية للحياة

 .0229القاهرة, 

أ. د . أشرف توفيق شمس الدين :"الجينات الوراثية والحماية الجنائية للحق في الخصوصية" دراسة مقارنة , دار النهضة 

 .9111العربية,طبعة 

لقسم الخاص" ,الكتاب الثاني, جرائم االعتداء على األشخاص واألموال أ. د أحمد فتحي سرور :"الوسيط في قانون العقوبات ا

 . 9199,  دار األهرام , طبعة 

أ .د أقروروسميرة: "املسؤولية الجنائية لألطباء في ظل التطور العلمي الحديث " , دراسة مقارنة , مطبعة النجاح الجديدة 

 . 9107 ,نشر وتوزيع صوماديل , الدار البيضاء, الطبعة األولى

إدريس النوازلي"عوملة جرائم االعتداء على الحق في الحياة الخاصة وما في حكمها في ظل أ .د املغربي والقانون   .أ

 . 9102املقارن ", سلسلة النوازلي االلكترونية , مطبعة الوراقة الوطنية, الطبعة األولى 

اة الخاصة في ضوء قانون العقوبات الفرنس ي" دار النهضة أ .د إبراهيم عيد نايل :"الحماية الجنائية لحرمة الحي  .ب

 العربية ,القاهرة, دون تاريخ نشر.

أ .د حسام الدين كامل األهواني : " الحق في احترام الحياة الخاصة الحق في الخصوصية:" , دار   النهضة العربية ,  .ت

 . 0223طبعة  ’  القاهرة

 . 9117جرائم القسم الخاص ,منشأة املعارف , اإلسكندرية ,طبعة  أ.د رمسيس بهنام "قانون العقوبات " .ث

’ أ. د .طارق سرور :"قانون العقوبات القسم الخاص" جرائم االعتداء على األشخاص واألموال , دار النهضة العربية .ج

 . 9112’ الطبعة األولى

غربي دراسة نقدية مقارنة في ضوء آراء الفقه وأحكام أ . د عبد السالم بنسليمان :"اإلجرام املعلوماتي في التشريع امل  .ح

 . 9199القضاء", دار األمان ,  الرباط ,الطبعة الثانية 

 .0230العدد الثاني ’ جامعة الكويت’ أ. د عبد السالم الترمانيني :"السر الطبي"مجلة الحقوق والشريعة .خ

عالج الطبي في القانون املدني ,دراسة مقارنة " منشورات أ. د.غادة فؤاد مجيد املختار " حقوق املريض في عقد ال .د

 .  9100الطبعة األولى ’ الحلبي

 املراجع األجنبية

Afarge. ( PH).: « le secret professionnel ; confidentialité et  nouvelles technologie d’information » 

.Gaz.pal.1998.1doct  .  
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 André Demichel: « Le droit de la sante » Berger-Levraut –Paris ; 1983  .  

Dupart  Jean-Pierre : « Les interaction normatives dans la recherche biomédicale » .Institut de recherche endroit 

public de Bordeaux (université Montesquieu-Bordeaux) ; juin2000 ; Revue générale de droit Médical 2000 ; n 3 

imp.215 . 

Duerink (Kevin/F) :Genetics and privacy /FCB.19.2005 

Francois Vialla : Les grandes décisions du droit médical, éd Alpha L.G.D.J, 2010. 

 Gerard Cornu: Vocabulaire Juridique, Association HENRI CAPITANT, presse universitaire de  France, Paris, éd 

point Delta, 2011. 

Helene Gaumant- Prat: «   Aspect éthiques de l’information des donnes de sante dans la société l’information »; D 

2001 .n 18 p : 1433 

 Serge Braudo conseiller honoraire à la cour d’appel de Versailles - Alexis Baumann Avocat  au Barreau de paris. 

http://www/ dictionnaire juridique/com . 

 القوانين 

والصادربتنفيده الظهير الشريف   0221صفر  92بتاريخ  7200املنشور  في الجريدة الرسمية عدد 12.13القانون املغربي  رقم 

 9112فبراير 92.      9112فبراير  03الصادر في  0.12.07رقم 

 .9101- 92- 09بتاريخ  07املنشور في الجريدة الرسمية عدد 9101لسنة  02القانون القطري رقم 

 القانون الفرنس ي

 ( Loi. n2004-800 du 6 aout 2004. Art. 4 –III) 

(Loi. N 95-116du 04 fév1995.art 2) 

(L.n94- 653 du 29 juill.1994) 

(L.n78-17 du 6 janv1978) 

 األحكام القضائية

Crim 9 nov. 1901 :DP1902.1.235 .Comp. civ.29.mars 1927 :DP1927.1.185, note Mazeaud. 

Crim 27 juin 1967 Versailles ,30 avr . 1990 :D 1990 .IR 178 . 

Crim 17 mai 1973; Bull Crim. n 228 ;D 1973 .582,note Doll ; JCP 1974. 17712 note Rosenthal. 

 Crim .7 oct.1997 Bull .Crim n 324;D.1999.152,note Saint –Pau , Dr. penal1998.Comm.47,obs Véron. 
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 ( Van der Velden C Pays-Bas déc. 2005 .Canonne C France déc. 2015, n22037/1302 juin2015 / Maper .C 

Royaume Uni (GC)2008/ Boljevic  C. Serbie,2020N 47443/14 ;16juin 2020 . 

Profil ADN Schmidt C Allemagne déc. 2006 Canonne C France déc. 2015, Gaughran C Royaume- Uni 2020. 

Echantillons vocaux Allan C Royaume Uni2002n 48539/9 ; CEDH 2002 –IX.Vetter C France 2005n 59842/00,31 

mai 2005 .Guide sur la jurisprudence de la convention _ protection des données. 

Crim ;3 fév. ;1998 :Bull crim n 40 ;D 1998 ;443 note Gassin ;confirmation de Paris ;15 mai 1996 :D/1998 196 

;note Gassin. 

 CE ;avis 13 juin 2013 ;MM ,req .n 362981 :JO 19 juin. 

Crim.3 nov. ,1987 : Bull.crim 382,RSC 1988.295,obs. Delmas Saint-Hilaire Crim.16,fév.,2010AJ 768,obs.  Lavric 

;ibid. Pan 2742,obs Garé ;ibid. 2011.Pan 782 ;obs. Dreyer ;JCP2010,n 21,565note Lennon. 
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 -دراسة يف ضوء القانون الدويل الخاص- مساطر صعوبات املقاولة العابرة للحدود
Procedures of the difficulties of cross-border businesses 

-A Study in the light of the private international law- 

 يونس الحكيمر : الدكتو 

 أستاذ التعليم العالي مؤهل بجامعة موالي إسماعيل

 الكلية املتعددة التخصصات بالرشيدية

 

 

 :ملخص 

عمل املشرع  املغربي  بغية تشجيع املقاولة وتوفير ضمانات للمقاولين واملستثمرين، على األخذ بمساطر صعوبات املقاولة         

، نتيجة الستثمار املقاولين ألموالهم في دول متعددة، وللحفاظ على استقرار املعامالت 22.02 عبر الحدود بموجب القانون رقم

التجارية سواء الداخلية أو الدولية، حيث يكون  للتاجر املدين أصول أو دائنين في أكثر من دولة  وكذلك للتزايد املتكرر لألزمات 

ثار تحمائية للمقاولين على املستوى الخارجي، كما هو الشأن عندما االقتصادية، فكانت هناك حاجة ماسة إلى توفر آليات 

 متعلقتان بنفس املدين املفتوحتان في آن واحد داخل املغرب وفي دولة أجنبية. نمسطرتا

عنية كما تكمن أهمية مساطر صعوبات املقاولة العابرة للحدود في تسهيل تعاون املحاكم املغربية مع املحاكم األجنبية امل        

بمساطر صعوبات املقاولة ، وتعزيز األمن القانوني في مجاالت التجارة واالستثمار العابرة للحدود وحماية كل من الدائنين 

واألطراف األخرى بما فيهم املدين، عن طريق حماية وتنمية أصوله وكذلك العمل على تسهيل إنقاذ املقاوالت املتعثرة ماليا، بما 

 مار ويحافظ على فرص الشغل.يوفر الحماية لالستث

العتراف بالولوج إلى املساطر الوطنية وا األولى خاصةومن أجل اإلحاطة بهذا املوضع أقترح تناوله في نقطتين كما يلي: النقطة  

 الثانية تتعلق بتزاحم مساطر صعوبات املقاولة على الصعيد الدولي. ةاألجنبية والنقطباملسطرة 

 الخاص –الدولي  -قانون  -املقاولة -صعوبات الكلمات املفتاح:
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Abstract : 

The Moroccan legislator has tried hard to encourage businesses and to provide contractors and investors the 

guaranty, to take into account the difficulties of cross-border businesses under Law No. 73.17. This is so given the 

fact that businesspeople invest their money in multiple countries. To maintain the stability of commercial 

transactions, whether internal or international, where the debtor merchant has assets or creditors in more than one 

country, as well as to the frequent increase in economic crises, there has been an urgent need to provide protection 

mechanisms for businesspeople at the external level, as is the case when two procedures related to the same debtor 

are raised simultaneously inside Morocco and in a foreign country. 

 The importance of the procedures for the difficulties of cross-border businesses also lies in facilitating the 

cooperation between Moroccan courts and foreign courts concerned with the procedures of business difficulties. 

This aims at enhancing legal security in the fields of cross-border trade and investment and protecting both 

creditors and other parties, including the debtor. This could be done by protecting and developing its assets as well 

as working to facilitate the rescue of financially distressed businesses, which provides protection for investment 

and preserves job opportunities. 

 To tackle this issue, I suggest addressing it in the following two points: the first point is related to accessing 

national procedures and recognition of foreign procedures, and the second point is concerned with the competing 

procedures of business difficulties at the international level. 

Key words: Difficulties, business, law, international, private 

 :مقدمة

أصبحت مؤسسة  للمقاولة حيثتغيرت النظرة  0221102بموجب نظام صعوبات املقاولة الذي أتت به مدونة التجارة لسنة      

اقتصادية واجتماعية تساهم في التنمية وخلق فرص الشغل ومورد ضريبي مهم لخزينة الدولة، ينبغي العمل على تقوية 

املالية والتقنية واالقتصادية واالجتماعية التي تعاني منها عوضا عن نظام اإلفالس  تنافسيتها ومساعدتها للخروج من الصعوبات

 .0202غشت  09الذي تبناه القانون التجاري امللغى ل

 باستثناء تعديل محتشم بمقتض ى -، بعيدا عن أي تعديل جوهري 0221وقد بقي الكتاب الخامس من مدونة التجارة لسنة       

                                                           

املتعلق بمدونة التجارة،  07.27( بتنفيذ القانون رقم 0221)فاتح أغســـــــــــطس 0202من ربيع األول  07صـــــــــــادر في  0.21.32ظهير شـــــــــــريف رقم -102

 .9032ص  0221أكتوبر  2بتاريخ  2203املنشور بالجريدة الرسمية عدد 
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 .104 9103أبريل  02بتاريخ  22.02، إلى أن تم إصدار القانون رقم 9102103أغسطس  99خ بتاري 30.02القانون 

ويأتي هذا القانون الجديد بعد مرور أكثر من عقدين على وضع أحكام الكتاب الخامس من مدونة التجارة في فاتح غشت       

 اع االقتصادية والتجارية املستجدة. ، هذه الفترة التي أبانت عن غموض النص أوغيابه أو عدم مسايرته لألوض0221

كما يتميز نظام مساطر صعوبات املقاولة بتكريسه لتصور جديد للقضاء بعيدا عن شكليات القواعد املسطرة العادية، فلم       

يجاد إيعد دور القضاء مقتصرا على فض النزاعات بين األطراف والتزام الحياد، بل منحه املشرع دور تدخلي في املسطرة بهدف 

 املقاولة باعتبارها دعامة أساسية لالقتصاد الوطني. ةالتدابير لحمايواتخاذ كل  للصعوبات، الحلول الكفيلة للتصدي

لة املشرع املغربي على األخذ بمساطر صعوبات املقاو  واملستثمرين عملوبغية تشجيع املقاولة وتوفير ضمانات للمقاولين          

 تاستقرار املعامال على  متعددة وللحفاظ، نتيجة الستثمار املقاولين ألموالهم في دول 22.02رقم عبر الحدود بموجب القانون 

، وللتزايد املتكرر لألزمات االقتصادية، فكانت هناك حاجة ماسة إلى توفر آليات حمائية ةأو الدوليالتجارية سواء الداخلية 

متعلقتان بنفس املدين املفتوحتان في آن واحد داخل  نار مسطرتاتثللمقاولين على املستوى الخارجي، كما هو الشأن عندما 

 املغرب وفي دولة أجنبية.

ويقصد بمساطر صعوبات املقاولة العابر للحدود؛ الحاالت التي يكون فيها للتاجر املدين أصول أو دائنين في أكثر من دولة،       

للمدينين الخاضعين ملساطر صعوبات املقاولة، الذين لديهم لذلك تسعى العديد من التشريعات ملواجهة االحتيال الدولي 

 مقاوالت في دول أجنبية ويعملون في كثير من األحيان على إخفاء أصول هذه املقاوالت، كي ال يتم التنفيذ عليها.

تنصيص على مسطرة االنفتاح على البعد الدولي ملساطر صعوبات املقاولة وذلك من خالل ال 22.02لهذا تم في القانونرقم       

صعوبات املقاولة العابرة للحدود، وفق مقاربة تراعي من جهة الخصوصية الوطنية والنظام العام املغربي، ومن جهة ثانية 

 .105املمارسات الدولية الفضلى

عنية جنبية املوتكمن أهمية مساطر صعوبات املقاولة العابرة للحدود في تسهيل تعاون املحاكم املغربية مع املحاكم األ          

بمساطر صعوبات املقاولة، وتعزيز األمن القانوني في مجاالت التجارة واالستثمار العابرة للحدود وحماية كل من الدائنين 

واألطراف األخرى بما فيهم املدين، عن طريق حماية وتنمية أصوله وكذلك العمل على تسهيل إنقاذ املقاوالت املتعثرة ماليا، بما 

 .106ة لالستثمار ويحافظ على فرص الشغليوفر الحماي

                                                           

الرامي إلى تغيير وتتميم  30.02بتنفيذ القانون رقم  9102أغسطس  99املوافق  0227من شوال  97الصادر في  0.02.021ظهير شريف رقم   -103

من  07بتاريخ   0.21.32املتعلق بمدونة التجارة الصــادر بتنفيذه الظهير الشــريف رقم  07.27رقم  من القانون  721عنوان الكتاب الخامس واملادة 

 9102ســــــبتمبر  07املوافق  0227ذي القعدة  02بتاريخ  1920، املنشــــــور بالجريدة الرســــــمية عدد 0221املوافق فاتح أغســــــطس  0202ربيع األول 

 وما بعدها. 1339ص 

بمنح رئيس املقاولة إمكانية التصـــــحيح  0221من مدونة التجارة لســـــنة  721ب الخامس كما ســـــبق وتعديل املادة والذي شـــــمل تعديل عنون الكتا

 التلقائي لإلخالل الذي من شأنه التأثير على استمرارية استغالل املقاولة فقط.

بنســخ وتعويض الكتاب الخامس  22.02رقم بتنفيذ القانون  9103ابريل  02املوافق  0222شــعبان  9الصــادر في  0.03.91ظهير شــريف رقم  -104

 0222شــــــــعبان  1بتاريخ  1112املتعلق بمدونة التجارة، فيما يخص صــــــــعوبات املقاولة، املنشــــــــور بالجريدة الرســــــــمية عدد 07.27من القانون رقم 

 . 9227ص  9103أبريل  92املوافق 

املتعلق بمـــدونـــة التجـــارة أمـــام مجلس  07.27ن القـــانون بنســــــــــــخ وتعويض الكتـــاب الخـــامس م 22.02تقـــديم وزير العـــدل ملشــــــــــــروع قـــانون  - 105

 2922( ص 9103أبريل 01)0222رجب  92بتاريخ  71( منشـــــور بالجريدة الرســـــمية للبرملان، عدد9103أبريل 7)0222رجب 03املســـــتشـــــارين بتاريخ 

 وما بعدها.

 من مدونة التجارة. 213املادة  -106
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وفي هذا الصدد تطرح مجموعة من التساؤالت من بينها: إذا كان للتاجر عدة مقاوالت في عدة دول وتوقف عن دفع ديونه         

يمكن فتح هذه املسطرة في مواجهته في دولة أخرى؟ هل يكفي اختالف جنسية  مواجهته فهلوحكم بفتح مسطرة املعالجة في 

كل من الدائن واملدين للقول بدولية مساطر صعوبات املقاولة؟ ماهي اآلليات التي تمكن القضاء الوطني من التنسيق بين 

 مختلف مساطر صعوبات املقاولة العابرة للحدود؟ وكيف يتم االعتراف بمساطر صعوبات املقاولة املفتوحة بالخارج؟

إلى املساطر  جمسألة الولو األولى  نقطتين:أقترح تناوله في  املوضوع،إلحاطة بهذا وعليه، ولإلجابة عن كل هذه التساؤالت ول      

)املطلب األول( والنقطة الثانية تزاحم مساطر صعوبات املقاولة على الصعيد الدولي األجنبية الوطنية واالعتراف باملسطرة 

 الثاني(. )املطلب

 ف باملسطرة األجنبيةاملطلب األول: الولوج إلى املساطر الوطنية واالعترا

ينبغي التأكيد بداية أن املشرع املغربي أخذ بمساطر صعوبات املقاولة عبر الحدود، في القسم الخامس من الكتاب الخامس        

في سياق مالءمة التشريع املغربي مع االتفاقيات الدولية في املجال التجاري؛  22.02من مدونة التجارة املعدل بالقانون رقم 

" النموذجي لألمم املتحدة بشأن اإلعسار عبر الحدود، وهذا ما ينسجم مع مقتضيات UNCITRALة قانون األونيسترال "وخاص

والتي جاء فيه " تطبق مقتضيات هذا القسم مع مراعاة االلتزامات الواردة في املعاهدات  22.02من القانون  220املادة 

 .ملكة املغربية واملنشورة بالجريدة الرسمية ".واالتفاقيات الدولية املصادق عليها من طرف امل

 .107من مدونة التجارة 127L-7إلى  L 127- 0كذلك املشرع الفرنس ي في املواد من  وهذا ما أخذ به        

لى ع 0222ماي  21وصادقت لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي باإلجماع في دورتها الثالثين التي انعقدت بفيينا في    

)واعتمدته الجمعية العامة لألمم املتحدة مع إدخاله في الحدود قانون األونيسترال النموذجي لألمم املتحدة بشأن اإلعسار عبر 

 .0222108ديسمبر 07في  79/073التشريعات الوطنية بمقتض ى القرار رقم

( سائر األنظمة التجارية في العالم، سواء تعلقت (L’insolvabilité internationaleعلما أنه تشمل عبارة اإلعسار عبر الحدود،      

بمساطر املعالجة أو اإلفالس أو اإلعسار، ألن اإلعسار أو عدم القدرة على أداء أو تسديد الديون املستحقة عند الحلول من 

 حيث املبدأ،  يعد شرطا الزما وضروريا لتطبيق هذه املساطر.

منح املشرعين إطارا للتعاون بين الدول وفضاءا القتراح الحلول  الحدود، إلىعبر  ويهدف القانون النموذجي بشأن اإلعسار      

املنصفة ملعالجة حاالت تطبيق إجراءات مساطر صعوبات املقاولة)اإلعسار(العابرة للحدود، بمزيد من الفعالية فيما يخص 

 . 109املدينين الذين يعانون من ضائقة مالية شديدة أو املعسرين

                                                           

Selon l’article - 1070 -127 ce français du code de commer "Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la coopération et 

uridictions, dans à la communication entre praticiens de l'insolvabilité, entre juridictions et entre praticiens de l'insolvabilité, et entre j

insolvabilité ouvertes à l'égard d'un même débiteur ou à l'égard de débiteurs membres d'un même groupe le cadre de procédures d'

de sociétés " . 

 ةأحمد شــــــــكري الســــــــباعي: الوســــــــيط في النظرية العامة في قانون التجارة واملقاوالت التجارية واملدنية، الجزء الثاني، مطبعة املعارف الجديد-108

 .929ص 9100الرباط 

يورك و لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي )األونيسترال( : قانون األونيسترال النموذجي بشأن اإلعسار عبر الحدود األمم املتحدة ني -109

https://uncitral.un.org/ar/texts/insolvency/modellaw/cross-. لالضطالع على هذا القانون، أنظر املوقع اإللكتروني :02ص 9102

border_insolvency 
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mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://uncitral.un.org/ar/texts/insolvency/modellaw/cross-border_insolvency
https://uncitral.un.org/ar/texts/insolvency/modellaw/cross-border_insolvency
https://uncitral.un.org/ar/texts/insolvency/modellaw/cross-border_insolvency


    

74 

  ISSN:2509-0291  2022 غشت/شتنبر  41 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –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 :  

لك الحاالت التي يكون فيها لدى املدين الذي يعاني من صعوبات املقاولة، أصول في أكثر من دولة واحدة أو التي ويشمل ذ      

يكون فيها بعض دائني املدين غير منتمين إلى الدولة التي تتخذ فيها إجراءات اإلعسار أو اإلفالس أو صعوبة املقاولة حسب مدونة 

 التجارة املغربية.

 صدد يطرح تساؤل عن املعيار املتبع لتحديد دولية مساطر صعوبات املقاولة؟و في هذا ال     

ينبغي التأكيد أن املعيار املتبع على صعيد القانون الدولي الخاص هو املعيار االقتصادي وليس املعيار القانوني لتحديد       

نسية الدائن واملدين للقول بوجود عنصر أجنبي دولية مساطر صعوبات املقاولة باعتبار هذا املعيار األخير يكفيه اختالف ج

يمكن معه تكييف النزاع في إطار العالقات الدولية الخاصة، خالفا للمعيار االقتصادي الذي يستوجب ضرورة وجود أصول 

والخارج،   لومقاوالت للتاجر املدين في أكثر من دولة باعتبارها تعد ضمانة مهمة لتسديد ديونه  لدائنيه أينما وجدوا في الداخ

 .  110وبالتالي يتم األخذ مساطر صعوبات املقاولة بين دولتين أو أكثر أخذا بنظرية وحدة هذه املساطر

عندما يكون لرئيس املقاولة املدين، املتوقف عن أداء ديونه  دالعابرة للحدو كما يتم العمل بمساطر صعوبات املقاولة          

 خارج الدولة التي يستثمر فيها، أو له دائنون داخل الدولة ودائنون خارجها.املستحقة عند الحلول، أصول أو خصوم 

 التصفية القضائية باملغرب في مواجهة مدين متوقف القضائية أو لذلك من الناحية املبدئية إذا تم فتح مسطرتي التسوية        

ا قانونية في دولة أخرى حيث تمتد إلى كل أموال عن دفع ديونه متواجد بدولة معينة، فإنه ينبغي أن يكون لهذا اإلجراء آثار 

 املدين أيا كان مكانها، وتغل يد املدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها.

الدائنين في دولة أجنبية اللجوء إلى املساطر  أجنبي وأحدوبمقتض ى مساطر صعوبات املقاولة عبر الحدود، يمكن ملمثل       

 ما ينعكس على مسألة باملثل وهذاعلما أنه يخضع تطبيق هذه املساطر ملبدأ املعاملة  الوطنية للدفاع عن مصالحه)أوال(

 االعتراف املتبادل باألحكام القضائية الخاصة بصعوبات املقاولة)ثانيا(.

 أوال: الولوج إلى املساطر الوطنية لصعوبات املقاولة

أن يتقدم مباشرة بطلبه إلى املحكمة املختصة داخل  111جنبيمن مدونة التجارة، فإنه يحق للممثل األ  221طبقا للمادة       

ء النص في جا للشركة حيثتراب اململكة، وهي املحكمة التابع لدائرة نفوذها مكان مؤسسة التاجر الرئيسية أو املقر االجتماعي 

ذا القانون عند تطبيق من ه112 730من مدونة التجارة  على أنه " تراعى قواعد االختصاص املحددة في املادة  220املادة 

 مقتضيات هذا القسم ".

من مدونة التجارة للممثل األجنبي أن يطلب فتح مسطرة التسوية القضائية متى توفرت شروط  223لهذا جاء في املادة         

                                                           

وعلى النقيض من ذلك فإنه طبقا لنظرية إقليمية قواعد صـــــعوبات املقاولة أو اإلعســـــار، فالتاجر الذي خضـــــع ملســـــاطر صـــــعوبات املقاولة في -110

يجوز تصـــــــفية أصـــــــوله في بلده األصـــــــلي إال إذا اكتســـــــب الحكم الصـــــــيغة التنفيذية فيها       أو أعلن فتح التصـــــــفية القضـــــــائية في  دولة أجنبية، ال 

إلى  يأمواله، وهذا من شـــــــــــأنه أن يؤدي إلى تكرار هذه املســـــــــــاطر في دول مختلفة لنفس املدين، مما ينعكس األمر ســـــــــــلبا على الدائنين، ويؤدي بالتال

 أ املساواة بينهم..اإلخالل بمبد

كل شــــــــــــخص أو هياة مأذون لهما في إطار مســــــــــــطرة أجنبية، ب دارة أموال  من مدونة التجارة " 212يقصــــــــــــد باملمثل األجنبي طبقا للمادة  -111

 املدين وشؤونه عن طريق املعالجة أو التصفية أو التصرف كممثل ملسطرة أجنبية ".

نعقد االختصـــــــــــاص للمحكمة التابع لدائرة نفوذها مكان مؤســـــــــــســـــــــــة التاجر الرئيســـــــــــية أو املقر "  يمن مدونة التجارة  730جاء في املادة  -112

االجتماعي للشــــــــــــركة. تكون املحكمة، املفتوحة مســــــــــــطرة التســــــــــــوية أمامها، مختصــــــــــــة للنظر في جميع الدعاوي املتصــــــــــــلة بها. تدخل في إطار 

 التي  يقض ي حلها تطبيق مقتضيات هذا القسم ". اختصاص املحكمة، بصفة خاصة، الدعوى املتعلقة بتسيير املسطرة أو 
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 .113من هذه املدونة 727ذلك طبقا ملقتضيات املادة 

املعني بإدارة مساطر صعوبة املقاولة على صعيد دولة أجنبية،  لذلك يمكن لهذا املمثل أو السنديك األجنبي أي الشخص      

 الوصول إلى محاكم الدولة املفتوحة فيها مسطرة الصعوبة ومكان تواجد أصول هذه املقاولة.

األجنبي  " يحق للممثلجاء فيها  من القانون النموذجي بشأن اإلعسار عبر الحدود والتي 2مع  ما جاء في املادة  ويتوافق هذا         

 ".أن يقدم طلبا مباشرة إلى محكمة في هذه الدولة 

" إذا تم االعتراف والتي جاء فيها   9103114من قانون اإلعسار األردني لسنة  003عليه كذلك املادة  تما نصوهذا        

ق بالديون ملكة فيما يتعلب جراءات إعسار أجنبية يحق لوكيل اإلعسار األجنبي االشتراك في إجراءات اإلعسار التي تتم في امل

 واألموال وفقا ألحكام هذا الفصل ".

للممثل األجنبي للدائنين األجانب البدء بإجراء مسطرة معالجة صعوبة املقاولة املفتوحة في الدولة املفتوحة فيها  ويحق        

لممثل األجنبي أن يطلب الحكم بفتح إحدى من مدونة التجارة " يحق ل 223هذه املسطرة واملشاركة فيها طبقا ملا جاء في املادة 

وما يليها من هذا القانون"، وهو ما يتوافق مع  727مساطر صعوبات املقاولة متى توفرت شروط ذلك طبقا ملقتضيات املادة 

على أنه" يحق ملمثل أجنبي أن يطلب البدء في إجراء  صالتي تن من القانون النموذجي السابق الذكر 00مقتضيات املادة 

 (، إذا استوفيت الشروط الالزمة لبدء هذا اإلجراء".املتشرعةبموجب)تدرج أسماء القوانين ذا الصلة باإلعسار في الدولة 

لذلك، فإنه يتمتع الدائنون القاطنون في بلد أجنبي بنفس حقوق الدائنين القاطنين داخل تراب اململكة املغربية، فيما يخص     

شاركة فيها، دون اإلخالل بحقوق األولوية املنصوص عليها في التشريع الوطني الجاري به مباشرة إجراءات املسطرة أو امل

 .115العمل

تستوجب املسطرة إشعار الدائنين القاطنين داخل تراب اململكة، فيجب  عندما من مدونة التجارة، فإنه 231وطبقا للمادة        

املعروفين لدى املحكمة، وفي حالة عدم وجود عنوان لهم يمكن في نفس الوقت إعالم كذلك الدائنين القاطنين بالخارج 

للمحكمة أن تتخذ التدابير واإلجراءات املناسبة من أجل إشعار هؤالء الدائنين الذين ال تتوفر على عناوينهم ، بما في ذلك 

 231ملشرع قد استبعد في املادة من مدونة التجارة، وإن كان ا 727تبليغهم إلكترونيا؛ كما جاء في الفقرة األخيرة من املادة 

السابقة الذكر اإلنابة القضائية الدولية من طرق التبليغ وإشعار الدائنين، وهو ما يفرض ضرورة مطالبة املحكمة بمساعدة 

 وتعاون السنديك األجنبي للقيام بعملية التبليغ هذه.

املحكمة أنه من األنسب تبعا للظروف، اللجوء إلى شكل  ويمكن للمحكمة إشعار هؤالء الدائنين، كل على حدة مالم تعتبر        

األجل املنصوص عليه في  ةاحترام خاصآخر من أشكال اإلشعار، كما يتوجب أن يتضمن إشعار الدائنين القاطنين بالخارج 

                                                           

تطبق مسطرة التسوية القضائية على كل مقاولة ثبت أنها في حالة توقف عن الدفع. تثبت » من مدونة التجارة  727جاء في املادة  -113

 كفاية أصولها املتوفرة، بما فيخالة التوقف عن الدفع متى تحقق عجز املقاولة عن تسديد ديونها املستحقة املطالب بأدائها بسبب عدم 

 أعاله". 001ذلك الديون الناتجة عن االلتزامات املبرمة في إطار االتفاق الودي املنصوص عليه في املادة 

 .01/17/9103بتاريخ  7702، منشور بالجريدة الرسمية رقم 9103لسنة  90قانون اإلعسار األردني رقم  -114

 من مدونة التجارة. 222املادة  -115
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مات ، للتصريح بالديون مع تحديد مكان اإلدالء بهذا التصريح وكذلك كافة املعلو 116من مدونة التجارة 291املادة 

 .117الضرورية

 

 ثانيا: االعتراف باملسطرة األجنبية لصعوبات املقاولة

يجوز للممثل  أو السنديك األجنبي أن يتقدم بطلب إلى املحكمة املختصة يرمي إلى االعتراف بمسطرة أجنبية تتعلق        

 ةالتجارة بنسخمن مدونة  230ملادة طلبه وجوبا حسب ا قأن يرفبصعوبات املقاولة، وبكونه معين فيها بهذه الصفة، وينبغي 

مصادق عليها من قرار املحكمة األجنبية املختصة والتي طبقت القانون املختص والقاض ي بفتح املسطرة األجنبية أو شهادة 

صادرة عنها تفيد فتح املسطرة وتعيينه بهذه الصفة، سواء تعلق األمر هنا بفتح مسطرة التسوية القضائية والتي تسعى إلى 

عالجة وتقويم املقاولة املدينة أو بتصفيتها القضائية، كما ينبغي كذلك توفر تصريح يعده املمثل األجنبي يتضمن اإلشارة إلى امل

 .118جميع املساطر األجنبية املعروفة لديه واملتعلقة بشخص املدين

 لعربية، وينبغي على املحكمة أن تبت في طلباملحكمة أن تطلب ترجمة الوثائق املرفقة بطلب االعتراف إلى اللغة ا وبإمكان        

من القانون النموذجي لألمم املتحدة حول  07االعتراف باملسطرة األجنبية في أقرب اآلجال، وهذا ما يتوافق مع مقتضيات املادة 

 اإلعسار عبر الحدود.

 ألجنبي للمحكمة الوطنية التابع لدائرةكما يجب تقديم طلب االعتراف باملسطرة األجنبية من طرف املمثل أو السنديك ا       

 .119نفوذها مكان مؤسسة التاجر الرئيسية أو املقر االجتماعي للشركة

وهذا املقتض ى يتوافق مع املنطق القانوني فحكم  فتح املسطرة من قبل املحكمة املختصة يرتب أثره على كافة عناصر       

الصفة العاملية، لذلك ال يجوز إعادة الحكم بفتح املسطرة مرة ثانية في الذمة املالية أينما كانت، حيث يكتس ي هذا الحكم 

                                                           

 يجب تقديم التصريح بالديون داخل أجل شهرين ابتداء من:» من مدونة التجارة  291جاء في املادة   -116

إلشـــــــــــعار تاريخ ا-تاريخ اإلشـــــــــــعار املنصـــــــــــوص عليه في املادة الســـــــــــابقة بالنســـــــــــبة للدائنين املدرجين بالقائمة وكذا املعروفين لدى الســـــــــــنديك. -

فتح تاريخ املقرر القاضـــ ي ب –دائنين الحاملين لضـــمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم إشـــهارهما. املنصـــوص عليه في املادة الســـابقة بالنســـبة لل

 ية...".باملسطرة بالجريدة الرسمية بالنسبة لباقي الدائنين. ويمتد هذا األجل بشهرين بالنسبة إلى الدائنين القاطنين خارج تراب اململكة املغر 

 ية.من مدونة التجارة املغرب 231املادة  -117

واملوقعة من  1/2/0232علما أنه بالنســـــــــبة لألجانب من الدول العربية فقد اســـــــــتثنت اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضـــــــــائي املؤرخ في  -118

ي جاء /ب ( األحكام الصــــــــادرة في قضــــــــايا اإلفالس أو صــــــــعوبات املقاولة  من أحكامها  والت97في مادتها)   21/2/0232طرف اململكة املغربية بتاريخ 

طرف متعـاقـد آخر في   الصـــــــــــــادرة عن محـاكم أي  من هـذه االتفـاقيـة، يعترف كـل من األطراف املتعـاقـدة بـاألحكـام 21مع مراعـاة نص املـادة "فيهـا 

قضــــــــايا و  املتعلقة بالحقوق املدنية الصــــــــادرة عن محاكم جزائية، وفي القضــــــــايا التجارية والقضــــــــايا اإلدارية  القضــــــــايا املدنية بما في ذلك األحكام

باب، املنصـــــــــوص عليها في هذا ال األحوال الشـــــــــخصـــــــــية، الحائزة لقوة األمر املقضـــــــــ ي به وينفذها في إقليمه وفق اإلجراءات املتعلقة بتنفيذ األحكام 

اقد عأصـــــــدرت الحكم مختصـــــــة طبقا لقواعد االختصـــــــاص القضـــــــائي الدولي املقررة لدى الطرف املت  وذلك إذا كانت محاكم الطرف املتعاقد التي

راف أو االعت  االعتراف أو التنفيــذ أو مختصـــــــــــــة بمقتضــــــــــــ ى أحكــام هــذا البــاب، وكــان النظــام القــانوني للطرف املتعــاقــد املطلوب إليــه  املطلوب إليــه

 :ال تسرى هذه املادة على -ت.التنفيذ ال يحتفظ ملحاكمة أو ملحاكم طرف آخر دون غيرها باالختصاص بإصدار الحكم

االعتراف أو التنفيذ أو ضـــــــد أحد موظفيها عن أعمال قام بها أثناء الوظيفة أو   در ضـــــــد حكومة الطرف املتعاقد املطلوب إليهتصـــــــ  التي  األحكام- 

األحكــــام التي يتنــــافى االعتراف بهــــا أو تنفيــــذهــــا مع املعــــاهــــدات واالتفــــاقــــات الــــدوليــــة املعمول بهــــا لــــدى الطرف املتعــــاقــــد املطلوب .بســــــــــــببهــــا فقط

 ".الصادرة في قضايا اإلفالس ....  جراءات الوقتية والتحفظية واألحكاماإل .التنفيذ  إليه

 من مدونة التجارة.  730حسب املادة  -119
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دولة أخرى، على اعتبار أن فتح املسطرة من قبل هذه املحكمة كاف لالحتجاج به في كافة الدول التي يمتلك املدين فيها أمواال 

 تقديم املساعدة للممثل أو السنديك األجنبي، لذلك ينحصر دور محاكم الدول األخرى والتي لها ارتباط بعملية فتح املسطرة ب

 .120املعين من قبل املحكمة املختصة وبالتالي ال حاجة لفتح املسطرة في مواجهة نفس املدين مرة أخرى 

إال أنه يشترط لتطبيق املحكمة املختصة لالعتراف باملسطرة األجنبية، أال يكون اإلجراء املطلوب  يحمل في طياته احتيال       

، كما إذا تعلق األمر باملؤسسات البنكية أو شركات التأمين، 121نحو القانون  أو يخالف بشكل جلي للنظام العام املغربي أو غش

 .122هذا األمر بمعمول به في الكثير من التشريعات املقارنة

بق مقتضيات هذا القسم على على أنه " ال تط 22.02من القانون  221لهذا نص املشرع املغربي في الفقرة األخيرة من املادة       

 املقاوالت التي تخضع لنظام خاص بمعالجة صعوبات املقاولة وفق مقتضيات التشريع املغربي ".

وللمحكمة املختصة كل الصالحية ملراقبة عدم مساس املسطرة األجنبية بالنظام العام، باعتباره مجموعة من املصالح          

 .123جتمع املغربي سواء كانت سياسية أو دينية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافيةاألساسية التي يقوم عليها كيان امل

فالتعاون القضائي ال يبيح املس بالنظام العام  في دولة القاض ي أوالقواعداآلمرة في الدولة املفتوحة فيها املسطرة، كاحترام           

 سرية الحسابات البنكية  للمدين في تلك الدولة مثال.

أجنبية رئيسية في حالة ما  ةباعتبارها مسطر من مدونة التجارة، إما  239ويمكن االعتراف باملسطرة األجنبية طبقا للمادة          

مسطرة أجنبية غير رئيسية إذا كان للمدين فقط  اأو بوصفهإذا كانت مفتوحة في دولة يوجد بها مصالح املدين الرئيسية 

املؤسسة: كل محل أعمال يمارس فيه  اعتبر " املدونة والذيمن هذه  212األخير من املادة  مؤسسة باملعنى املقصود في البند

 .124املدين نشاطا اقتصاديا غير عارض بوسائل بشرية وبسلع أو خدمات "

ية سويعتبر املقر االجتماعي للشخص االعتباري أو محل اإلقامة املعتاد بالنسبة للشخص الذاتي هو مركز املصالح الرئي      

 .125للمدين، ما لم يثبت خالف ذلك

من القانون النموذجي املتعلق باإلعسار)أو صعوبات املقاولة( عبر الحدود   01وهذا ما يتوافق مع الفقرة الثالثة من املادة       

ركز املصالح م " يفترض أن املقر الرئيس ي املسجل للمدين أو محل إقامته املعتاد في حالة املدين الفرد هو التي تنص على أنه 

 الرئيسية للمدين، في حالة عدم وجود دليل ينفي ذلك ".

                                                           

 .27ص  9102ربيع حسين العلي: اإلفالس في القانون الدولي الخاص، الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت   -120

" تطبـــــــق املحكمـــــــة املختصـــــــة مقتضـــــــيات هـــــــذا القســـــــم مـــــــا لـــــــم يكـــــــن اإلجـــــــراء املطلـــــــوب  مـــــــن مدونـــــــة التجـــــــارة علـــــــى أنـــــــه 222تنصـــــــاملادة   -121

 أمامها مخالفا بشكل جلي للنظام العام ".

122-Reinhard Dammann et Marc Séchal : le droit de l’insolvabilité internationale, jolyEditions2018 p 729. 

يجب على املحكمة التي يقدم إليها الطلب أن تتأكد من صحة الحكم  "ن املسطرة املدنية من قانو  221جاء في الفقرة الثانية من الفصل  -123

 ." واختصاص املحكمة األجنبية التي أصدرته، وأن تتحقق أيضا من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام املغربي

 تعلق باإلعسار عبر الحدود.من القانون النموذجي امل 9وهذا ماتنص عليه الفقرة" و " من املادة  -124

 من مدونة التجارة. 239املادة  -125
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لذلك فحسب لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي، فإن مركز املصالح الرئيسية للمدين هو املكان الذي يقوم         

 .126فيه املدين بإدارة مصالحه بانتظام

ال يتضمن مقتضيات تتعلق باالختصاص  127ن املسطرة املدنية املغربي الحاليوفي هذا الصدد، ينبغي التأكيد أن قانو       

  92-93-92الداخلي في هذا القانون  وخاصة الفصول  لكن بالرجوع لقواعد االختصاص 128القضائي الدولي للمحاكم املغربية

اة فها مع استعمالها الجديد مراعمنه، والتي ال ينبغي تطبيقها تطبيقا ميكانيكيا  في هذا املقام مما يستوجب إعادة تكيي

لخصوصيات النزاعات الدولية الخاصة، ألنه باختصاص املحاكم املغربية في نزاع ما تكون املحاكم األجنبية غير مختصة به، 

 .129وعندما تقض ي قواعد االختصاص املغربية بعدم اختصاص املحاكم املغربية تكون املحاكم األجنبية مختصة

من قانون املسطرة املدنية والتي جاء فيه " يكون االختصاص املحلي  92بمقتضيات الفصل  االستئناس وهكذا يمكن         

ملحكمة املوطن الحقيقي أو املختار للمدعى عليه، إذا لم يكن للمدعى عليه ال موطن وال محل إقامة باملغرب فيمكن تقديم 

 ..."..عند تعددهم مواحد منهالدعوى ضده أمام محكمة موطن أو إقامة املدعي أو 

الدعاوى خالفا ملقتضيات الفصل السابق أمام املحاكم تقام من نفس القانون من أنه " 93كما جاء في الفصل           

في دعاوى التفليسة، أمام محكمة  - .للشركة في دعاوى الشركات، أمام املحكمة التي يوجد في دائرتها املركز االجتماعي -....: التالية

 .طن أو آخر محل إقامة للمفلس"آخر مو 

" استثناءا من أحكام  قد نص على أنه 130من القانون املحدث للمحاكم التجارية 00علما أن املشرع املغربي في املادة        

من قانون املسطرة املدنية ترفع الدعاوي: ففيما يتعلق بصعوبات املقاولة إلى املحكمة التجارية التابعة لها  21الفصل 

 ة التاجر الرئيسية أواملقر االجتماعي للشركة ".مؤسس

قد خصص الباب الرابع من القسم الثاني لالختصاص القضائي  131قانون املسطرة املدنية نجد مشروعوعلى العكس،           

أجنبيا د " تختص محاكم اململكة بالنظر في الدعاوي التي ترفع ضمنه    29الدولي للمحاكم املغربية، حيث جاء في املادة 

 ".له موطن أو محل إقامة في املغرب عدا بالنسبة للدعاوى املتعلقة بعقار يوجد في الخارج يلذ

                                                           

 9101لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي: قانون األونيستيرال النموذجي بشأن اإلعسار عبر الحدود: املنظور القضائي، فيينا ديسمبر -126

 .01ص

( باملصـــادقة على نص قانون املســـطرة املدنية، منشــور 0222شـــتنبر  93) 0222رمضـــان  00بتاريخ   0.22.222ظهير شـــريف بمثابة قانون رقم -127

 .9220( ص0222شتنبر 21) 0222رمضان  02مكرر، بتاريخ  2921بالجريدة الرسمية  عدد 

لقة بية املتعمن ظهير الوضـعية املدنية للفرنسـيين واألجانب على مسـألة تذييل األحكام األجن 91وإن كان املشـرع املغربي قد نص  في الفصـل  -128

"في حالة اإلفالس املصــرح به خارج منطقة الحماية الفرنســية باملغرب يســمح لوكيل التفليســة أو باإلفالس بالصــيغة التنفيذية حيث جاء فيه 

ت والتدابير اللمقيم أو ملدير التفليســــــــة املعين قانونا طبقا لقانون الدولة التي وقع التصــــــــريح باإلفالس فيها، أن يتخذ ويطالب بجميع اإلجراء

إال  ةاالحتياطية أو املتعلقة بتســـــيير التفليســـــة دون املطالبة بتنفيذ الحكم الصـــــادر بشـــــأنها في الخارج. ولكن ال يمكن القيام ب جراءات تنفيذي

 بعد صدور حكم يقض ي بتنفيذ الحكم األجنبي الذي صرح باإلفالس" .

-1نية الحالي من زاوية القانون الدولي الخاص، مجلة القانون واالقتصـــــــــاد العدد العياشـــــــــ ي املســـــــــعودي: محاولة تقييم قانون املســـــــــطرة املد -129

 وما بعدها. 037ص 0221

القاض ي بإحداث محاكم تجارية، منشور  72.27( املتعلق  بالقانون رقم 0222فبراير 09) 0202شوال  2صادر في  0.22.17ظهير شريف رقم  -130

 .0020( ص0222ماي  07) 0203 محرم 3بتاريخ  2239بالجريدة الرسمية عدد 

 .9199يناير 2مشروع قانون املسطرة املدنية صيغة الجمعة  -131
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تختص محاكم اململكة بالنظر في الدعاوى من مشروع قانون املسطرة املدنية هذا أنه " 22كما جاء كذلك في املادة         

متعلقة بمال موجود في املغرب  -8... :ة في املغرب إذا كانت الدعوى التي ترفع ضد األجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقام

 متعلقة بمساطر صعوبات املقاولة إذا فتحت باملغرب...". -.4فيه؛أو بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه 

ؤولية أن تحتفظ هذه األخيرة بمس وهكذا إذا تم االعتراف باملسطرة األجنبية بكونها رئيسية  في دولة القاض ي، فإن املبدأ          

عن عدد الدول التي يكون لدى املدين فيها أصول أو دائنون، وإن  املدين بغض النظر ر أو إعساإدارة مسطرة صعوبات املقاولة 

 .132كان األمر مرهون بإجراءات التنسيق املالئمة للوفاء باالحتياجات الوطنية كما سنرى 

العتراف أو إنهائه، إذا تبين لها أن مبررات االعتراف غير متوفرة كليا أو جزئيا، أو لم تعد وكذلك يمكن للمحكمة تعديل ا      

 .133قائمة

من القانون النموذجي املتعلق باإلعسار عبر الحدود حيث تنصا على أن للممثل  09و 00وهذا ما ينسجم مع املادتين         

لى االعتراف باإلجراء األجنبي الذي عين فيه ممثال، وله الحق بعد االعتراف األجنبي الحق في أن يقدم طلبا إلى املحكمة للحصول ع

 باملشاركة  في اإلجراءات املتعلقة باإلعسار الجارية في الدولة التي فتحت فيها املسطرة .

ير جوهري كمة فورا بأي تغيابتداءا من تاريخ تقديم طلب االعتراف، يتعين على املمثل األجنبي تبليغ املح إال أنه في املقابل و       

 .134في املسطرة األجنبية أو في تعيينه كممثل لها، وكذا بكل مسطرة أجنبية أخرى قد تصل إلى علمه

للمحكمة، خالل الفترة الفاصلة بين تقديم طلب االعتراف والبت فيه،  نالتجارة يمكمن مدونة  232واستنادا للمادة       

أصول املقاولة أو مصالح الدائنين، أن تأمر بصفة مؤقتة، وبناء على طلب املمثل األجنبي  وكلما اقتضت ضرورة مستعجلة حماية

 باتخاذ أحد التدابير التي يجيزها هذا الكتاب وال سيما منها: 

  من هذه  131وقف أو منع املطالبات القضائية واإلجراءات التنفيذية على أصول املدين املنصوص عليها في املادة

 .135املدونة

 ناد مهمة إدارة وتحقيق كل أوبعض أصول املدين إلى املمثل األجنبي أو سنديك تعينه املحكمة، وذلك من أجل إس

حماية هذه األصول التي قد تكون بطبيعتها أو بسبب الظروف املحيطة بها، قابلة للتلف أو عرضة لتدني محسوس في 

 قيمتها، أو تهددها مخاطر أخرى.

  من مدونة التجارة واملتعلقة بمنع املدين من التصرف  231البند الثاني والثالث من املادة التدابير املنصوص عليها في

في أمواله بنقلها أو تفويتها أو تأسيس أي ضمان عليها، ما لم يكن ذلك ناتجا عن الحكم القاض ي باالعتراف باملسطرة 

                                                           

 ملجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي: قانون األونســـــــتيرال النموذجي بشـــــــأن اإلعســـــــار عبر الحدود مع دليل االشـــــــتراع والتفســـــــير، األم -132

 . 93ص 9102املتحدة نيويورك 

 مدونة التجارة. من 239املادة  -133

 من مدونة التجارة. 232املادة  -134

من مدونة التجارة على أنه " يوقف حكم فتح املســـطرة أو يمنع كل دعوى قضـــائية يقيمها الدائنون أصـــحاب ديون نشـــأت  131تنص املادة  -135

يوقف الحكم أو يمنع كــل إجراء .بلغ من املــالفســــــــــــخ عقــد لعــدم أداء م -الحكم على املــدين بــأداء مبلغ من املــال -: قبــل الحكم املــذكور ترمي إلى

 .توقف تبعا لذلك اآلجال املحددة تحت طائلة السقوط أو الفسخ" .تنفيذي يقيمه هؤالء سواء على املنقوالت أو على العقارات
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أصول املدين املتواجدة داخل تراب اململكة  ضوبع كلطبقا للمادة السابقة، وكذلك الخاصة بإسناد مهمة إدارة أو بيع 

 إلى املمثل األجنبي أو إلى سنديك تعينه املحكمة.

إال أنه ينتهي مفعول التدابير املتخذة، بمجرد البت في طلب االعتراف، مع مراعاة مقتضيات البند الخامس من الفقرة األولى      

 السابقة الذكر من مدونة التجارة. 232نص عليها املشرع في املادة من هذه املدونة، وهي التدابير التي  231من املادة 

من مدونة التجارة، وقف أومنع الدعاوى الفردية وكذا  237ويترتب عن االعتراف بمسطرة أجنبية رئيسية حسب املادة          

ه بنقلها أو تفويتها أو تأسيس أي السابقة الذكر، ومنع املدين من التصرف في أموال 231اإلجراءات التنفيذية طبقا للمادة 

 ضمان عليها.

من مدونة  231وعندما يكون من الضروري حماية أموال املدين وحقوق الدائنين، يمكن للمحكمة املختصة حسب املادة        

مثل أو لب املالتجارة أن تأمر بمجرد صدور قرارها باالعتراف باملسطرة األجنبية، رئيسية كانت أو غير رئيسية، وبناءا على ط

 السنديك األجنبي، بجميع التدابير املفيدة التي تجيزها مقتضيات هذا الكتاب، وال سيما منها:

  وقف أومنع املتابعات الفردية وكذا اإلجراءات التنفيذية، ما لم يكن ذلك ناتجا عن الحكم القاض ي باالعتراف باملسطرة

 طبقا للمادة السابقة؛

 أو تأسيس أي ضمان عليها، ما لم يكن ذلك ناتجا عن الحكم القاض ي  وتفويتهاواله بنقلها منع املدين من التصرف في أم

 باالعتراف باملسطرة طبقا للمادة السابقة؛

  إسناد مهمة إدارة أو بيع كل أو بعض أصول املدين املتواجدة داخل تراب اململكة إلى املمثل األجنبي أو إلى سنديك

 تعينه املحكمة؛

  الحصول على وسائل اإلثبات واملعلومات الضرورية املتعلقة بأصول وحقوق وواجبات املدين؛اتخاذ إجراءات 

  السابقة الذكر. 232تمديد العمل بالتدابير املنصوص عليها في املادة 

هد إليه عوبمجرد اعتراف املحكمة بمسطرة أجنبية رئيسية أو غير رئيسية، يجوز لها، بناء على طلب املمثل األجنبي، أن ت        

 أو إلى السنديك بالتوزيع اإلجمالي أو الجزئي لبيع أصول املدين، متى تبين لها أن حقوق الدائنين املقيمين محمية بما فيه الكفاية. 

السابقة لفائدة ممثل مسطرة أجنبية غير رئيسية، وجب عليها أن تتحقق  توفقا للمقتضياوعندما تتخذ املحكمة تدبيرا        

 راء املتخذ ينصب فقط على األموال التي يتعين إدارتها في إطار هذه املسطرة أو يخص معلومات تتعلق بها.من أن اإلج

بناءا على طلب من املمثل األجنبي أومن كل شخص متضرر  للمحكمة تلقائيا أو التجارة يمكنمن مدونة 232وطبقا للمادة        

 تقوم بإنهائها. ن تعدلها أومن أحد التدابير املذكورة في املادة السابقة، أ

إنهائها، أن تتأكد من كون  ويتعين على املحكمة عند اتخاذها ألحد التدابير املذكورة في املادة السابقة،أورفضها أو تعديلها أو

 مصالح الدائن واملدين وباقي األشخاص املعنيين، محمية بما فيها الكفاية.

السنديك األجنبي أن يمارس كافة الدعاوى واإلجراءات املخولة  للممثل أو ية، يجوز وبمجرد االعتراف باملسطرة األجنب          

للسنديك بمقتض ى التشريع املغربي، حماية ألصول املدين ولحقوق الدائنين، كما يحق له التدخل في املساطر التي يكون املدين 

 .136طرفا فيها

                                                           

 من مدونة التجارة. 233الفقرة األولى من املادة  136
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تعين على املحكمة التأكد من كون الدعوى املذكورة في الفقرة السابقة وعندما يتعلق األمر بمسطرة أجنبية غير رئيسية، ي        

 .137في إطار مسطرة أجنبية غير رئيسية أو أن اإلجراء يخص معلومات تتعلق بها اأو إدارتهتتعلق بأموال يستلزم القانون تسييرها 

على أن االعتراف بإجراءات أجنبية ال يمنع  22.02وباملقابل كان على املشرع املغربي النص في القسم التاسع من القانون        

ملادة جاء في ا األجنبية كماالدائنين في املغرب من مباشرة أو مواصلة إجراءات مساطر صعوبات املقاولة )أو اإلعسار( في الدول 

 من القانون النموذجي املتعلق باإلعسار عبر الحدود. 93

ر صعوبات املقاولة العابرة للحدود بمقتض ى القسم التاسع من الكتاب الخامس وهكذا، ومما سبق يبقى الهدف من مساط        

من مدونة التجارة هو حماية الدائنين من تصرفات مدينهم التي تخرج أمواله من الضمان العام وبالتالي تضييع حقوقهم، عن 

 ة للحدود.طريق التعاون والتنسيق بين محاكم الدول املعنية بمسطرة صعوبات املقاولة العابر 

 املطلب الثاني: تزاحم مساطر صعوبات املقاولة على الصعيد الدولي 

ينبغي بداية التأكيد على أنه لم يعد هدف القضاء الحرص على ضمان االنسجام بين املحاكم في الداخل حفاظا على           

ي الداخل، تحقيقا لفكرة التعاون القضائي وحدة الدولة فقط، وإنما كذلك االهتمام بالتنسيق مع املحاكم في الخارج كما ف

 .138الدولي

وفرض التعاون القضائي الدولي على القضاء الوطني التنسيق بين املحاكم الوطنية واملحاكم األجنبية، حيث يثبت          

لمدين سية لاالختصاص للمحاكم املغربية للبث في مساطر صعوبات املقاولة العابرة للحدود متى وجد مركز املصالح الرئي

 باملغرب، حيث يتم منح االختصاص الدولي للمحاكم املغربية، ولو كان للمدين مقاوالت أو أصول بالخارج.

وفي هذا الصدد، ينبغي التأكيد أن قواعد القانون القضائي الخاص يتم تطبيقها إقليميا أي داخل حدود الدولة، مما        

ثنائية في هذا املجال تحدد اختصاص املحاكم الوطنية واختصاص املحاكم األجنبية فتح املجال إلبرام عدة اتفاقيات دولية و 

 .139استنادا ملعايير وضوابط شخصية وموضوعية محددة في إطار ما يسمى بقواعد االختصاص القضائي الدولي

دود، هوما تم اعتماده في ومالءمة قواعد االختصاص القضائي الدولي مع طبيعة مساطر صعوبات املقاولة العابرة للح         

 قانون األونستيرال لإلعسار عبر الحدود السابق الذكر.

والهدف من التنسيق هنا هو ترتيب الخطوات اإلجرائية لإلعسار أو مساطر صعوبات املقاولة العابرة للحدود بين املحاكم         

ر، بين املحاكم واملمثلين املحليين واألجانب لهذه املساطالوطنية واملحاكم األجنبية، وهذا يستلزم أن يكون هناك تعاون قضائي 

بالخبراء لتقدير قيمة األصول أو عن طريق املراسالت  ةأو االستعانوقد يتم التنسيق عن طريق تقديم املعلومات الضرورية 

 .140واالتصاالت لتنفيذ قرارات وأوامر املحكمة

أجل إدارة منصفة ملساطر صعوبات املقاوالت عبر  الدولي ومنى الصعيد وبغية تفادي تزاحم مساطر صعوبات املقاولة عل       

شأنها وضع حد لعمليات إخفاء أو تبديد أصول املدين من جهة، وعدم عرقلة عملية إعادة  نوفائدة مالحدود أكثر إيجابية 

                                                           

 من مدونة التجارة. 233الفقرة الثانية من املادة  137

دراســـــة تحليلية في -بســـــمة محمد نوري كاظم البكري: مدى فاعلية قواعد االختصـــــاص القضـــــائي الدولي في حل قضـــــايا اإلفالس عبر الحدود -138

 .02ص  9102نونبر-القانون العراقي والقانون األردني، مجلة الفقه والقانون، العدد الخامس والعشرون

 .01ص 9111الخاص ، دار النهضة العربية القاهرة عبد املنعم زمزم: اإلفالس في القانون الدولي  -139

إبراهيم صـــــــــبري األرناؤوط : التعاون الدولي للمحاكم في قضـــــــــايا اإلعســـــــــار عبر الحدود وفقا لقانون اإلعســـــــــار األردني )دراســـــــــة مقارنة(، مجلة  -140

 .012ص 9191، 2عدد -22دراسات، علوم الشريعة والقانون األردن ، املجلد 
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تض ى لهذا عمل املشرع املغربي بمق التنظيم أو تصفية أصول املدينين حفاظا على حقوق دائنيهم بما فيهم األجراء من جهة أخرى،

 على خلق آليات للتنسيق بين املسطرتين الوطنية و األجنبية )أوال( وبين املساطر األجنبية)ثانيا(.22.02القانون 

 أوال: التنسيق بين املسطرتين الوطنية واألجنبية لصعوبات املقاولة

التجارة من مدونة  220مار، نص املشرع املغربي في املادة حفاظا على استقرار املعامالت التجارية ومجال االستث       

ال يجوز بعد االعتراف بمسطرة أجنبية رئيسية، الحكم بفتح مسطرة أخرى لصعوبات املقاولة طبقا ملقتضيات التشريع  بأنه

املدين  الجديدة على أصول  املغربي إال في الحالة التي يتوفر فيها املدين على أموال داخل تراب اململكة، وتقتصر آثار املسطرة

 الكائنة داخل تراب اململكة.

وإن كان يجوز أيضا ولتحقيق التعاون والتنسيق أن يشمل كذلك أصول املدين األخرى التي ينبغي إدارتها في نطاق         

 هذه املسطرة بموجب هذا القانون.

نة التجارة، يعد االعتراف باملسطرة األجنبية من مدو 170و 727وألغراض فتح املسطرة طبقا ملقتضيات املادتين       

 .141دليال على أن املدين متوقف عن الدفع، ما لم يثبت خالف ذلك

وبخصوص -من مدونة التجارة 170و 727وفي حالة تزاحم مسطرة أجنبية ومسطرة وطنية مفتوحة طبقا للمادتين        

 جارة على تحقيق التعاون والتنسيق حسب الشروط التالية:من مدونة الت 229تعمل املحكمة وفقا للمادة  -نفس املدين

  في الحالة التي تكون مسطرة صعوبات املقاولة مفتوحة في اململكة املغربية وعند تقديم طلب االعتراف باملسطرة

من مدونة التجارة، موافقا للمسطرة  231و 232األجنبية، يتعين أن يكون كل تدبير متخذ طبقا للمادتين 

من هذه  237، وإذا تم االعتراف باملسطرة األجنبية كمسطرة رئيسية ال تطبق مقتضيات املادة املفتوحة

 .142املدونة

  في الحالة التي فتحت فيها مسطرة صعوبات املقاولة بعد االعتراف باملسطرة األجنبية أوبعد تقديم طلب االعتراف

من مدونة التجارة  231و 232طبقا للمادتين  باملسطرة، يتعين على املحكمة أن تعيد النظر في كل تدبير متخذ

 بتعديله أو إنهائه بالشكل الذي يتفق مع املسطرة التي ستفتح؛

املنع املنصوص عليهما في  إنهاء الوقف أو وإذا تم االعتراف باملسطرة األجنبية كمسطرة رئيسية، يتعين تعديل أو      

 املسطرة التي ستفتح الحقا. من مدونة التجارة، بالشكل الذي يتفق مع237املادة 

األونستيرال النموذجي بشأن اإلعسار  من قانون  29من مدونة التجارة، والتي تتوافق مع املادة  222واستنادا للمادة        

عبر الحدود عمل املشرع املغربي على تكريس مبدأ املساواة بين الدائنين والحرص على حصول الدائن من نفس الرتبة على نفس 

قوق، وبالتالي ضمان عدم اإلضرار بأموال املدين من جهة، وعدم التمييز بين الدائنين عند تساوي مراكزهم القانونية من الح

 جهة أخرى.

" ال يحق للدائن والتي جاء فيها  9103من قانون اإلعسار لسنة  022وهذا ما نص عليه املشرع األردني في املادة          

بموجب إجراءات إعسار تمت وفقا لقانون أجنبي أن يستوفي أي مبلغ عن الدين ذاته بموجب  الذي استوفى جزءا من دينه

                                                           

 من مدونة التجارة. 220ة من املادة الفقرة األخير  -141

وقف أو منع الــدعــاوى الفرديــة وكــذا اإلجراءات  -من مــدونــة التجــارة " يترتــب عن االعتراف بمســــــــــــطرة أجنبيــة رئيســــــــــــيــة: 237جــاء في املــادة  -142

 ن عليها " .منع املدين من التصرف في أمواله بنقلها أو تفويتها أو تأسيس أي ضما -أعاله؛  131التنفيذية طبقا للمادة 
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إجراءات إعسار في مواجهة املدين ذاته في اململكة طاملا أن املبلغ املدفوع للدائنين اآلخرين من نفس املرتبة أقل نسبيا من 

 نة ".املبلغ الذي قبضه الدائن بالفعل، وذلك باستثناء الديون املضمو 

لهذا فإذا كانت أصول التاجر املحلية هي التي تعتبر الضمانة األساسية من أجل تسديد ديونه، إال أن هذا ال يمنع         

إمكانية استفادة دائنيه املحليين وكذلك املتواجدين في دول أخرى من أصوله املتواجدة بالخارج مع احترام مبدأ املساواة بين 

 .143الدائنين

ك، ال يحق للدائن الذي استخلص جزء من دينه بموجب مسطرة مفتوحة خارج اململكة، أن يستخلص أي لذل       

من مدونة التجارة، إذا كان املبلغ املدفوع لباقي  170و 727مبلغ إضافي بموجب مسطرة ثانية مفتوحة طبقا ملقتضيات املادتين 

لغ الذي توصل به فعليا،مع مراعاة عدم اإلخالل بحقوق الدائنين الدائنين من نفس الرتبة بالتناسب مع ديونهم، أقل من املب

 أصحاب الضمانات.

من قانون األونستيرال السابق الذكر،والتي  93وتتماش ى املقتضيات السابقة الذكر مع ما جاء كذلك في املادة          

إدارة هذه األصول في دعوى واحدة مفتوحة تنص على أنه إذا كان للمدين أصول في أكثر من دولة، فيكون من األفضل أن تتم 

أمام املحكمة الوطنية، حيث يساهم هذا املقتض ى في تكريس التعاون القضائي بين الدول التي تتواجد فيها أصول املدين، وهو 

 ما من شأنه تحقيق مصلحة لكل الدائنين بأقل تكلفة.

ملساطر األجنبية في غاية األهمية، حيث تمكن من اعتماد وهكذا، فإن مساءلة التنسيق بين املسطرة الوطنية وا         

حلوال تخدم املصالح الفضلى للدائنين واملدنيين معا، ألنه ليس الغاية من مساطر صعوبات املقاولة العابرة للحدود حماية 

اد لة االقتصالدائنين من ضياع حقوقهم فقط، بل كذلك إنقاذ التجار املدينين واستعادتهم لنشاطهم مجددا دفعا لعج

 .144بدال من إيقافها، لذلك يتم استبعاد النظرة األحادية التي ترمي فقط إلى عقاب املدين

 ثانيا: التنسيق بين املساطر األجنبية لصعوبات املقاولة

 يعد التنسيق بين املساطر األجنبية املتعلقة بمساطر صعوبات املقاولة لنفس املدين في غاية األهمية، خاصة في        

 حالة اختالف تشريعات هذه الدول بين األخذ بنظام إقليمية هذه املساطر وتعدديتها وبين أخرى تتبنى نظام عامليتها ووحدتها.

وإن كانت هناك إكراهات تثار نتيجة اختالف تشريعات الدول فيما يتعلق بمساطر صعوبات املقاولة، فهناك من         

(، في حين هناك تشريعات أخرى تسمح 145املقاوالت التجارية )مدونة التجارة املغربيةتقصر االستفادة من هذه املساطر على 

 2ما يتوافق مع مقتضيات املادة  و (، وه146)مدونة التجارة الفرنسيةاملساطر كذلك لجهات غير تجارية باالستفادة من هذه 

وهو ما يمكن أن يثير العديد من الصعاب  ،91/17/9107147من التنظيم األوروبي املتعلق بمساطر اإلعسار الدولي الصدر في 

 في هذا الصدد؛ خاصة فيما يتعلق بمسألة التنسيق بين املساطر.

                                                           

خديجة مضـــــ ي، محمد الزاهري: املســـــاطر العابرة للحدود لصـــــعوبات املقاولة، دراســـــة تشـــــريعية مقارنة، الطبعة األولى، دار الســـــالم للطباعة  -143

 .022ص 9190والنشر والتوزيع الرباط 

دراســـــة تحليلية في -إلفالس عبر الحدودبســـــمة محمد نوري كاظم البكري: مدى فاعلية قواعد االختصـــــاص القضـــــائي الدولي في حل قضـــــايا ا -144

 .02ص  9102نونبر-القانون العراقي والقانون األردني، مجلة الفقه والقانون، العدد الخامس والعشرون

 من مدونة التجارة املغربية . 721أنظر املادة  -145

146- l’article 611-1 du code de commerce français. 

147 - L’article 3 du règlement UE n 2015/848 – procédures d’insolvabilité du 20 Mai2015 . 
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لذلك ينبغي التدخل طبقا لقانون األونستيرال النموذجي بشأن اإلعسار عبر الحدود وذلك بتجنب عدم التنسيق          

 تمكين املحاكم من التعاون في املجاالت التي تحكمها ومن االتصال اليللحدود، وبالتوالبطء في مساطر صعوبات املقاولة العابرة 

مباشرة بنظيرتها األجنبية، علما أن التعاون ال يتوقف على االعتراف بل يمكن أن يتم في مرحلة مبكرة وقبل تقديم طلب 

 .148بخصوصه

 ر صعوبات املقاولة العابرة للحدود؟ وفي هذا اإلطار قد يطرح تساؤل مهم عن القانون الواجب التطبيق على مساط      

أن القانون الواجب التطبيق وفقا لقواعد اإلسناد في القانون الدولي الخاص هو قانون دولة  149يتفق الفقه         

فرعية، كما يطبق هذا القانون على شروط افتتاح  رئيسية أو افتتاح مسطرة صعوبات املقاولة، سواء تعلق األمر بمسطرة 

 و سيرها أو إنهائها.املسطرة أ

فإذا كانت للتاجر عدة مقاوالت وأصول في مجموعة من الدول فقد تكون هذه الدول بعضها يعتمد إقليمية          

عاملية القانون املطبق، كما سبق واإلشكال الذي يثار  هنا هو بالنسبة  و وحدة أقوانين صعوبات املقاولة، والبعض اآلخر يعتمد 

نظام إقليمية مساطر صعوبات املقاولة ، فقد تتبنى إجراءات صارمة ضد التاجر املتوقف عن دفع ديونه للدول التي تعتمد 

عكس الدول الثانية، لهذا ينبغي خلق انسجام بين كل هذه األنظمة؛ والذي يمكن من حصول الدائنين املحليون والدوليون 

قاولة املدينة عن طريق خلق التنسيق والتعاون بين محاكم على حقوقهم املالية، وفي نفس الوقت إنقاذ ومعالجة وضعية امل

الدول املتعددة، والذي من شأنه منع املقاوالت من الوصول إلى مسطرة التصفية القضائية والحفاظ على مناصب الشغل 

 .150وبالتالي حماية االستثمار

جراءات في دولة أجنبية ثانية، حيث أن بدء كما أنه ال يحول االعتراف باملسطرة الرئيسية األجنبية دون بدء اإل         

اإلجراءات في املحاكم الوطنية ال ينهي االعتراف باإلجراءات األجنبية املمنوحة بالفعل، وال يمنع االعتراف بإجراءات أجنبية 

 .151أخرى 

عمل املدين، ت من مدونة التجارة، فإنه في حالة تزاحم بين مسطرتين أجنبيتين بخصوص نفس 222وطبقا للمادة        

 املحكمة على تحقيق التعاون والتنسيق حسب الشروط التالية:

  من 231و 232في الحالة التي تكون فيها املسطرة املعترف بها رئيسية، يتعين أن يكون كل تدبير متخذ طبقا للمادتين

 ئيسية؛مدونة التجارة، في إطار مسطرة أجنبية غير رئيسية الحقة، موافقا للمسطرة األجنبية الر 

  أما في الحالة التي يكون فيها االعتراف باملسطرة األجنبية كمسطرة رئيسية الحقا لالعتراف بمسطرة أجنبية غير

رئيسية أو بعد تقديم طلب االعتراف بهذه األخيرة، يجب على املحكمة أن تعيد النظر في كل تدبير متخذ طبقا 

 إنهائه بالشكل الذي يتفق مع املسطرة األجنبية الرئيسية؛من مدونة التجارة، بتعديله أو ب231و 232للمادتين 

                                                           

 من قانون األونستيرال النموذجي بشأن اإلعسار عبر الحدود. 97املادة -148

149- nouveaux instruments de   : Méthodes conflictuelles et règles matérielles dans l’application des « Giorgini(Giulio Cesare)

», Edition Dalloz paris 2006 p 183. t de la faillite internationalerèglemen 

150-Sophie Stankiewicz Murphy : l’influence du droit American de la faillite en droit français des entreprises en difficulté  , THESE de 

l’obtention du doctorat en droit Université  de Strasbourg , Année universitaire 2010-2011 p 242. 

 لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي: قانون األونســــــتيرال النموذجي بشــــــأن اإلعســــــار عبر الحدود مع دليل االشــــــتراع والتفســــــير، مرجع -151

 .21سابق ص
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 في حالة االعتراف بمسطرتين أجنبيتين غير رئيسيتين، فإن على املحكمة عند اتخاذ أو تعديل أو إنهاء أحد التدابير و

 املذكورة، مراعاة التنسيق بين املسطرتين.

 

من القانون األونستيرال النموذجي املتعلق باإلعسار عبر الحدود  21ة علما أن هذه الشروط، قد تم النص عليها في املاد         

والتي تكمن الغاية منها  في تحقيق  التعاون والتنسيق  بين املحاكم والسلطات األخرى املختصة في هذه الدولة والدول األجنبية 

نظيم قانوني والقضائي في املجال التجار يعبر تاملتدخلة في قضايا مساطر صعوبات املقاولة، وضمان تحقيق أكبر قدر من األمن ال

 .152مساطر صعوبات املقاولة العابرة للحدود أو اإلعسار عبر الحدود

 خاتمة عامة:

خالصة القول إن املشرع املغربي قد أخذ بمساطر صعوبات املقاولة عبر الحدود من أجل الحد من مبدأ إقليمية  هذه          

جار واملقاولين ذريعة تتيح لهم إمكانية تهريب أموالهم خارج حدود الدولة التي يتم فيها شهر مسطرة املساطر، وكي ال يتخذها الت

 املعالجة القضائية املفتوحة في حقهم.

هذا، ويبقى الهدف من مساطر صعوبات املقاولة على الصعيد الدولي تسهيل تعاون املحاكم املغربية مع املحاكم األجنبية       

طر صعوبات املقاولة، وذلك من أجل إنصاف وحماية الدائنين وكذلك األطراف األخرى بما فيهم املدين، عن طريق املعنية بمسا

الحفاظ  وتثمين أصوله للمساهمة في إنقاذ مقاولته، حماية لالستثمار وفرص الشغل، وحرصا على مصالح كل املتدخلين من 

 .153دائنين ومدينين وكل الجهات ذات مصلحة

ذلك تسري أحكام مساطر صعوبات املقاولة أينما وجدت أصول املدين في الداخل أو الخارج ويستفيد منها سائر ل         

 الدائنين، سواء كانوا من نفس جنسية املدين أو من جنسية أخرى.

بفلسفة هذه لهذا ينبغي توحيد أسس مساطر صعوبات املقاولة العابرة للحدود واحترام قواعد حسن النية، أخذا            

من مدونة التجارة، والتي من شأنها إنقاذ ومعالجة توقف املدينين  222املساطر؛ كما نص على ذلك املشرع املغربي في املادة 

عن دفع ديونهم أكثر من الحرص على التنفيذ على أصولهم املوجودة في عدة دول لتسديد ديونهم، مع ضرورة مواجهة احتيال 

 نين والذين يعملون على إخفاء أموالهم وأصولهم حتى ال يتم التنفيذ عليها.العديد من التجار املدي

كما ينبغي كذلك األخذ بقواعد االختصاص القضائي الدولي في مشروع قانون املسطرة املدنية الجديد، مع مراعاة       

 خصوصيات مساطر صعوبات املقاولة العابرة للحدود.

                                                           

، بخصـــوص وجود أكمر من 8في املســـائل املشـــار إليها في املادة  "من القانون النموذجي املتعلق باإلعســـار عبر الحدود على أنه  21تنص املادة -152

 ، وفي هذه الحالة ينطبق ما يلي:27و21و 20إجراء أجنبي واحد بشأن املدين ذاته، تسعى املحكمة لتحقيق التعاون والتنسيق بموجب املواد 

عتراف ب جراء أجنبي رئيســـــــــ ي، البد أن يكون متســـــــــقا مع ملمثل إجراء أجنبي غير رئيســـــــــ ي بعد اال  28أو  83أي انتصـــــــــاف يمنح بموجب املادة  -أ

 اإلجراء األجنبي الرئيس؛

إذا اعترف ب جراء أجنبي رئيســــ ي بعد طلب االعتراف ب جراء أجنبي غير رئيســــ ي أو بعد إيداع طلب لالعتراف به، تعيد املحكمة النظر في أي  -ب

 هذا االنتصاف إذا تبث لديها أنه ال يتسق مع اإلجراء األجنبي الرئيس ي؛ ويحق لها تعديل أو انهاء 28أو  83انتصاف سار بموجب املادة 

إذا اعترف ب جراء أجنبي غير رئيس آخر، بعد االعتراف ب جراء أجنبي غير رئيســ ي، ف ن للمحكمة أن تمنح االنتصــاف أو تعديله أو ت هيه من  -ج

 أجل تيسير التنسيق في اإلجراءات ".

 جارة.من مدونة الت 213املادة  -153
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   املراجع واملصادر
 لعربية:مراجع باللغة ا

 الكتب:

أحمد شكري السباعي: الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة واملقاوالت التجارية واملدنية، الجزء الثاني، مطبعة  -

 . 9100املعارف الجديدة الرباط 

 . 9102ربيع حسين العلي: اإلفالس في القانون الدولي الخاص، الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت  -

 .9111عبد املنعم زمزم: اإلفالس في القانون الدولي الخاص،دار النهضة العربية القاهرة -

خديجة مض ي، محمد الزاهري: املساطر العابرة للحدود لصعوبات املقاولة، دراسة تشريعية مقارنة، الطبعة األولى،  -

 .9190دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع الرباط 

 

 املقاالت القانونية:

لعياش ي املسعودي: محاولة تقييم قانون املسطرة املدنية الحالي من زاوية القانون الدولي الخاص، مجلة القانون ا -

 . 0221-1واالقتصاد العدد 

-بسمة محمد نوري كاظم البكري: مدى فاعلية قواعد االختصاص القضائي الدولي في حل قضايا اإلفالس عبر الحدود -

 . 9102نونبر-راقي والقانون األردني، مجلة الفقه والقانون، العدد الخامس والعشروندراسة تحليلية في القانون الع

إبراهيم صبري األرناؤوط : التعاون الدولي للمحاكم في قضايا اإلعسار عبر الحدود وفقا لقانون اإلعسار األردني )دراسة  -

 . 9191، 2عدد -22مقارنة(، مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون األردن ، املجلد 

 املواقعاإللكترونية:

 

border_insolvency-https://uncitral.un.org/ar/texts/insolvency/modellaw/cross 

 

 

 النصوص القانونية:

املتعلق  07.27( بتنفيذ القانون رقم 0221) فاتح أغسطس 0202ربيع األول  من 07صادر في  0.21.32ظهير شريف رقم  -

 .9032ص  0221أكتوبر  2بتاريخ  2203بمدونة التجارة، املنشور بالجريدة الرسمية عدد 

 30.02بتنفيذ القانون رقم  9102أغسطس  99املوافق  0227من شوال  97الصادر في   0.02.021ظهير شريف  رقم  -

املتعلق بمدونة التجارة الصادر  07.27من القانون رقم  721تغيير وتتميم عنوان الكتاب الخامس واملادة الرامي إلى 

، املنشور بالجريدة 0221املوافق فاتح أغسطس  0202من ربيع األول  07بتاريخ   0.21.32بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 وما بعدها. 1339ص  9102بتمبر س 07املوافق  0227ذي القعدة  02بتاريخ  1920الرسمية عدد 

بنسخ   22.02بتنفيذ القانون رقم  9103ابريل  02املوافق  0222شعبان  9الصادر في   0.03.91ظهير شريف رقم  -

املتعلق بمدونة التجارة ، فيما يخص صعوبات املقاولة، املنشور   07.27وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 

 . 9227ص  9103أبريل  92املوافق  0222شعبان  1تاريخ ب 1112بالجريدة الرسمية عدد
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( باملصادقة على نص قانون 0222شتنبر  93) 0222رمضان  00بتاريخ   0.22.222ظهير شريف بمثابة قانون رقم  -

 .9220( ص0222شتنبر 21) 0222رمضان  02مكرر، بتاريخ  2921املسطرة املدنية، منشور بالجريدة الرسمية  عدد 

القاض ي بإحداث  72.27( املتعلق  بالقانون رقم 0222فبراير 09) 0202شوال  2صادر في  0.22.17رقم ظهير شريف  -

 .0020( ص0222ماي  07) 0203محرم  3بتاريخ  2239محاكم تجارية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 

 

Ouvrages en langue française : 

 

 -Giorgini (Giulio Cesare) : Méthodes conflictuelles et règles matérielles dans l’application des «  nouveaux 

instruments de règlement de la faillite internationale », Edition Dalloz paris 2006. 

-Reinhard Dammann et Marc Séchal : le droit de l’insolvabilité internationale, joly Editions2018. 

- Sophie Stankiewicz Murphy : l’influence du droit American de la faillite en droit français des entreprises en 

difficulté , THESE de l’obtention du doctorat en droit Université  de Strasbourg , Année universitaire 2010-2011 
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 )دراسة  تحليلية مقارنة( مدى مسايرة املنظم السعودي ألساليب الجرمية املعلوماتية  

The extent to which the Saudi regulator keeps pace with the methods of information crime (a 

comparative analytical study) 

 : خالد ابراهيم محمد الدكتور 

 -كلية الدراسات اإلنسانية واإلدارية )قسم الحقوق(–ك أستاذ القانون العام املشار 
 اململكة العربية السعودية–القصيم –كليات عنيزة االهلية 

 ملخص

واالتصاالت ،وتبعا لذلك  ظهرت الجرائم املعلوماتية كاثر سلبى للتقدم الهائل في استخدام التقنية في مجال املعلومات         

يلة الرتكابها او محال للجريمة او هدفا لها ،ما ترتب عليه صور عدة واشكال مختلفة للجرائم اصبحت وسائل التقنية اما وس

املعلوماتية .االمر الذى يستدعى بحثه ومن ثم معرفة موقف النظام السعودي منها مقارنة باألنظمة القانونية االخرى. نظرا 

في االثار املدمرة التي تنجم عنها قياسا بالجرائم التقليدية االخرى  للخطورة الناجمة عنها تبعا ألهدافها املتباينة وهو ما يتجلى

،فضال عن ان الجناة فيها من الصعب االشتباه بهم من الوهلة االولى ،هذا باإلضافة ملا يمكن ان تسهم فيه هذه  الصور 

 املختلفة  للجرائم املعلوماتية في انتشار انواع اخرى من الجرائم.

 

Abstract 

popping IT crimes Cather negative for the enormous progress in the use of technology in the field of information 

and communication, and consequently became technical means either a way to commit or the object of a crime or 

a target, consequent images of several different forms of cybercrime .alarmed, who summoned his research and 

then know the position Saudi regime, including legal systems Alakhary .nzera compared to the seriousness of the 

resulting differentiated according to their goals, which is reflected in the devastating effects reported crimes 

compared to other traditional, as well as the perpetrators of the hard suspicion of their first glance, this is in addition 

to what it can contribute to this various images of cybercrime in the spread of other types of crimes 

 

 اهمية موضوع البحث:

تتجلى اهمية موضوع البحث في التنبيه الى الدور الذى يمكن ان تلعبه ثورة االتصاالت واملعلومات في ظهور صور جديدة من 

الجرائم لم تكن معروفة من ذي قبل وباألخص بعد انشاء شبكات يمكن ان تجمع مجموعة من اجهزة الحاسب ،ومن ثم يمكن 

ي ارتكاب جرائم بصور مختلفة متخطيه في ذلك الحدود الزمانية واملكانية وما ينتج عن ذلك من اثار استغاللها بشكل سلبى ف

 مختلفة سواء على الصعيد االقتصادي او الثقافي او االجتماعي ...الخ

 مشكلة البحث:

تسم ملختلفة ،مما جعلها تظهور مفاهيم ومصطلحات قانونية حديثة محلها الجريمة املعلوماتية بأشكالها وصورها املتعددة وا

بالخطورة نظرا ألغراضها املتعددة ،ومن ثم تكمن االشكالية في معرفة ابرز صور السلوك اإلجرامي املتعلق بالجريمة املعلوماتية 

 ومدى استيعابها في النظام السعودي.
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 تساؤل البحث:

 ه.0293ي نظام مكافحة الجرائم املعلوماتية لسنة هل لبى املنظم السعودي جميع صور الجريمة املعلوماتية املتعارف عليها ف

 منهج البحث:

( املنهج الوصفي وذلك ببيان ووصف صور الجريمة املعلوماتية التي اشار اليها نظام مكافحة الجرائم 0استخدم الباحث كال من )

 السوداني . 9112ه وقانون جرائم املعلوماتية لسنة 0293املعلوماتية لسنة 

ه واملتعلقة بصور الجرائم 0293ارن وذلك بمقارنة النصوص الواردة في نظام مكافحة الجرائم املعلوماتية لسنة (املنهج املق9)

 السوداني 9112املعلوماتية  مع مثيالتها في قانون جرائم املعلوماتية لسنة 

 هدفي البحث:

 يهدف هذا البحث الى تحقيق هدفين في غاية االهمية هما:

و اثراء املعرفة القانونية لدى الجميع فيما يتعلق بصور الجرائم املعلوماتية اما الثاني فهدف عملي يتلخص االول منهما علمي: وه

في بيان الصور واالشكال املختلفة للجرائم املعلوماتية في النظام السعودي والقانون السوداني. مع بيان العقوبات املقررة لها 

 ظمة في هذا الشأن ومواكبتها ملا يستجد من اشكال لهذه الجرائم .ومدى كفايتها ،للتحقق من مدى كفاءة االن

 

 خطة البحث:

ينقسم البحث الى مبحثين االول منهما يتعلق باملفهوم العام للجريمة املعلوماتية وما عليه الحال في نظام مكافحة الجرائم 

مع بيان خصائصها وصورها واشكالها لدى كتاب السوداني.  9112ه و قانون جرائم املعلوماتية لسنة 0293املعلوماتية لسنة 

القانون .بينما يتطرق املبحث الثاني الى االحكام الخاصة ببيان صور الجرائم املعلوماتية في النظامين السعودي والسوداني على 

 ضوء ما اواله القانونيون بالبحث والدراسة.
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 املبحث االول 

 املعلوماتيةتعريف وخصائص وصور الجرائم 

 يقسم هذا املبحث الى مطلبين على نحو ما يلى: 

 

 املطلب االول :بيان املقصود بالجرائم املعلوماتية

تنوعت تعريفات الجرائم االلكترونية فعند بعض الكتاب تعرف بأنها)مجموع الجرائم التي تتصل بالحاسب او النظام املعلوماتي 

ء املختزنة سوا -البرامج او البيانات–او غير املعنوية /غير املادية -االجهزة واملعدات–ادية سواء كان ذلك النظام او احد مكوناته امل

ان نظام او ك–او االلكترونية –في الحاسب او املنقولة عن طريق شبكات االتصال هو موضوع االعتداء في الجرائم املعلوماتية 

وهناك فريق اخر اعتمد معايير 154ادية هو االداة في ارتكاب هذه الجرائم(املعلوماتي بوجه عام او احد مكوناته املادية او غير امل

لتعريف الجرائم املعلوماتية. ومنهم من 155مختلفة منها املوضوع ،او وسيلة ارتكاب الجريمة او سمات شخصية لدى الفاعل 

ة هدف الى االعتداء على االموال املادييرى انها)كل فعل او امتناع عمدى ينشأ عن االستخدام غير املشروع لتقنية املعلوماتية وي

 .156او املعنوية(

يالحظ مما سبق ان شراح القانون لم يعتمدوا تعريفا موحدا يجمع شمل شتات الجرائم املعلوماتية ،لذا نجد بعض         

 9112ة لسنة ئم املعلوماتياالنظمة القانونية لم تورد تعريفا ملصطلح الجرائم املعلوماتية ومنها القانون السوداني في قانون جرا

والخاص بمكافحة جرائم تقنية املعلومات وهو ذات ما انتهجه في قانون  9111لسنة 9والقانون اإلماراتي )قانون اتحادي رقم 

هـ(الذى نص في املادة االولى فقرة 0293( بخالف النظام السعودي )نظام مكافحة جرائم املعلوماتية لسنة 9109لسنة  7رقم 

التي: )الجريمة املعلوماتية : أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب األلى او الشبكة املعلوماتية باملخالفة ألحكام (على ا3)

هذا النظام ( وهو ما يعد في تقديري خطوة حسنة تحسب للمنظم السعودي الن النص على تعريف الجريمة املعلوماتية بشكل 

 على املحاسبة والعقاب عليها . محدد وواضح بهذا الشكل يساعد بدرجة كبيرة

 املطلب الثاني :خصائص الجرائم املعلوماتية

 تتميز الجرائم املعلوماتية بخصائص معينة اهمها يتمثل في االتي :  

  عدم التزامها بالحدود السياسية املعروفة للدول  اوال:

نة ولكن قد تحدث اثارا في دولة اخرى ،وهو ما يلقى ان اهم ما يميز الجرائم املعلوماتية انها قد ترتكب في دولة معي         

بظالل غاية التعقيد لدى الجهات املختصة في متابعة هذه الجرائم ،ومن ثم تعقب املجرم وضبطه ومواجهته بما ارتكب من 

لقانون ،الجدير بالذكر ان ا157افعال مجرمة ومن ثم معاقبته وهو ما يمكن ان يؤدى الى تنازع القوانين بين هذه الدول 

نص على االتي :)تطبق احكام هذا القانون على اي من  9112السوداني في مادته الثانية من قانون جرائم املعلوماتية لسنة 

الجرائم املنصوص عليها فيه اذا ارتكبت كليا او جزئيا داخل او خارج السودان او امتد اثرها داخل السودان وسواء كان الفاعل 

ا على ان تكون تلك الجرائم معاقبا عليها خارج السودان مع مراعاة املبادئ العامة الواردة في القانون اصليا او شريكا او محرض

(.مع مالحظة ان الجرائم التي ترتكب خارج السودان ويعاقب عليها القانون الجنائي لسنة 0220الجنائي السوداني لسنة 

                                                           

ية لأ. عمرو حسين عباس، ادلة االثبات الجنائي والجرائم االلكترونية )املعلوماتية(،مجلة الحق التي يصدرها اتحاد املحامين العرب مجلة فص 154

 227،ص9112نيسان–ابريل 92/91،القاهرة،22،العدد االول ،السنة 

صورها ،جهود مكافحتها(،مجلة العدل التي تصدرها وزارة العدل السودانية د. عواطف محمد عثمان عبدالحليم ،جرائم املعلوماتية )تعريفها ، 155

 72،الخرطوم ،ص01،السنة 92،العدد

دراسة مقارنة، منشورات الحلبى -د. عفيفي كامل عفيفي ،جرائم الكمبيوتر وحقوق املؤلف واملصنفات الفنية ودور الشرطة والقانون  156

 29،ص9112الحقوقية،بيروت،

 9،ص 9100،اكتوبر 21ن، الجرائم االلكترونية واالنترنت، مجلة املعلوماتية،العددد. فريجه  حسي 157
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ملتعلقة بالقوات النظامية ،او الخاصة بتزييف العملة او طوابع على سبيل الحصر هي الجرائم املوجهة ضد الدولة ،او ا0220

االيرادات ، واشترط القانون بشأن الطائفة االخيرة من الجرائم اذا وجد الجاني داخل السودان وقد ارتكب الجريمة داخل 

وة بالسودان بخالف اذا السودان وله فعل اخر مشارك له خارج السودان ،شريطة ان يكون الفعل مجرم في الدولة االخرى اس

ثبت للجهات املختصة ان الجاني قد ارتكب جريمته خارج السودان ولكن في ذات الوقت قد مثل امام محكمة مختصة واستوفي 

عقوبته او برأته تلك املحكمة فال مجال هنا للمحاكمة مرة اخرى .اما السوداني الذى يرتكب خارج السودان فعال يشكل جريمة 

تلك الدولة ثم يعود الى السودان دون ان يكون قد عوقب واستوفي عقوبته او برأته املحكمة املختصة فانه بموجب قوانين 

 .0220158يخضع للمعاقبة بموجب القانون الجنائي السوداني لسنة 

 مجرديالحظ مما سبق ان هذه القوانين قد جعلت لنفسها االختصاص وفقا لشروط معينة ،ولكن في تقديري ان هذه          

نصوص نظرية غير فاعلة مالم يتم ضبط املتهم ومن ثم توجيه التهمة اليه ،وهو ما يكون صعب املنال اذا لم تكن هناك جهود 

ه،حيث انه لم 0293تنسيقية مشتركة بين الدول في هذا الخصوص وهو ما اشار اليه نظام مكافحة جرائم املعلوماتية لسنة 

ما يرتكب من افعال مخالفة ألحكامه سواء داخل او خارج اململكة ،سواء كان الفاعل ينص صراحة على ضرورة اختصاصه بكل 

اصليا او مساهما في الفعل الجنائي ولكن يستدل على ذلك من جملة ما اشارت اليه مواده ،مراعيا في ذات الوقت عدم 

 159محدودية مكان ارتكاب الجريمة 

 ثانيا: انها جرائم ذات صبغة فنية

ان اثباتها في غاية الصعوبة العتبارات عدة منها املستندات واالثار التي قد توجد على مسرح الجريمة قد تكون  وترتب على ذلك

غير مادية كالبرامج والبيانات ، وحتى اذا كانت مادية لكون من ارتكابها يتم بسرعة فقد يتيح ذلك للجاني امكانية التالعب بها 

وهو ما 160شبكات مختلفة تكون محال لجريمته بعيدا عن الحواسيب الخاصة به  ،هذا باإلضافة عن ان الجاني قد يستغل

يتطلب مراعاة املنظم ان يوكل مهمة القبض والتحري واملحاكمة لجهات لديها القدرة الفنية الالزمة للتعامل مع االدوات محل 

املناسب درء للجرائم من هذا النوع. وهو  الجريمة ،حتى تستطيع ان تصل الى الجاني في اسرع وقت ممكن ومن ثم توقيع الجزاء

                                                           

الخاص بمكافحة  7من القانون االتحادي رقم  22م وهي تقابل املادة 0220من القانون الجنائي السوداني لسنة  7،1،2راجع بشأن ذلك املواد  158

تحدة حيث تنص على :)مع عدم االخالل بأحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من م بدولة االمارات العربية امل9109تقنية املعلومات لسنة 

 نظامالكتاب االول من قانون العقوبات ،تسرى احكام هذا املرسوم بقانون على كل من ارتكب الجرائم الواردة به خارج الدولة ، اذا كان محلها 

او وسيلة تقنية معلومات خاصة بالحكومة االتحادية .......( ،حيث تحدث الفصل الثاني معلوماتي الكرتوني او شبكة معلوماتية او موقع الكرتوني 

ان كمن الباب الثاني من الكتاب االول املشار اليه بعنوان )تطبيق قانون العقوبات (عن االحكام الخاصة بسريان القانون من حيث الزمان وامل

 (.97—09واالشخاص في املواد من )

هـ على :)ال يخل تطبيق هذا النظام باألحكام الواردة في .....االتفاقيات الدولية 0293ن نظام مكافحة جرائم املعلوماتية لسنة م 09تنص املادة  159

م تقنية ئذات الصلة التي تكون اململكة طرفا فيها ( ،غنى عن البيان ان اململكة العربية السعودية قد صادقت على االتفاقية العربية ملكافحة جرا

هـ حيث اشارت 3/1/0222بتاريخ  2110/ت/02هـ وبتعميم  وزير العدل رقم 92/7/0222بتاريخ  019لومات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم املع

 ء اخطار هذهراملادة االولى منها الى ان الهدف من االتفاقية )تعزيز التعاون وتدعيمه بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية املعلومات لد

منها بعنوان  مجاالت تطبيق االتفاقية فتنص على  2الجرائم ،حفاظا على امن الدول العربية ومصالحها وسالمة  مجتمعاتها وافرادها ( ،اما املادة 

ي الحاالت ف : )تنطبق هذه االتفاقية مالم ينص على خالف ذلك ،على جرائم تقنية املعلومات بهدف منعها ،والتحقيق فيها ،ومالحقة مرتكبيها ،وذلك

( ارتكبت 2(ارتكبت في دولة وتم االعداد او التخطيط لها او توجيهها او االشراف عليها في دولة او دول اخرى )9( ارتكبت في اكثر من دولة )0االتية : )

ة في دولة او دول اخرى ( ،ويأتي (ارتكبت في دولة وكانت لها اثار شديد2في دولة وضلعت في ارتكابها جماعة اجرامية تمارس انشطة اكثر من دولة   )

 ( بعنوان صون السيادة .2كل ذلك مع احترام السيادة لكل دولة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول االعضاء )م

د االدارة معه د. اسامة بن غانم العبيدي ،جرائم الحاسب اآللي واالنترنت :الصعوبات التي تعترض املكافحة ،دورية االدارة العامة التي يصدرها 160

انظر كذلك د. عادل عبدهللا خميس العمرى، التفتيش في الجرائم -27،ص9113هـ/يناير 0292،العدداالول،الرياض،محرم 23العامة ،مجلد 

 979،ص31،2013،العدد99املعلوماتية ،مجلة الفكر الشرطي ،مجلد
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ما اشارت اليه االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات على ضرورة ان توفر كل دولة عضو جهاز متخصص ومتفرغ 

لكوادر ايضمن توفير املساعدات الالزمة لكل ما يتعلق بجرائم تقنية املعلومات من تحقيق وضبط ...الخ ،على ان يراعى اختيار 

وهو ما اكد عليه نظام مكافحة 161البشرية املؤهلة التي تضمن نجاح هذا الجهاز بما لديهم من قدرة فنية تمكنهم من املواكبة 

هفي املادة الرابعة عشرة منه على ان تقدم هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات الدعم الفني الالزم 0293جرائم املعلوماتية لسنة 

 .162ى امر هذا النوع من الجرائم للجهات القائمة عل

 ثالثا: الهدف

يضاف ملا سبق من خصائص ان الجرائم املعلوماتية ان الغاية والهدف هو املعلومات التي قد تزور او تحذف او تعدل او تعرقل  

 163....الخ ،وينتج عن ذلك اضرار للمستفيد األصلي منها لكونها اساس عمله التجاري او املالي او العسكري...الخ

 

 املبحث الثاني

 صور الجرائم املعلوماتية

 

وفيه يتم تناول صور الجرائم املعلوماتية في مطلبين االول ما عليه الوضع عند شراح القانون ،اما الثاني فيتعلق بموقف         

 ملعلوماتية.للجرائم ا النظام السعودي والقانون السوداني ملعرفة مدى قدرة التشريعات في استيعاب الصور املختلفة واملضطردة

 املطلب االول :صور الجرائم املعلوماتية في الفقه القانوني

يرى بعض الفقه القانوني ان الجريمة املعلوماتية لها اربعة صور تتمثل في جرائم االنترنت، جرائم الحاسب اآللي ،جرائم      

لكترونية معتمدين في ذلك على ادوات ارتكاب الجريمة الهاتف ووسائل االتصال االخرى ،وجرائم االلعاب ووسائط التخزين اال

،كما يذهب البعض الى تعدد صور الجرائم املعلوماتية مرجعه تباين االهداف من ارتكابها ولكن مع مراعاة 164والهدف منها 

ية ،او كونه والفن املقدرة الفنية للمجرم وذلك على اساس امكانية ارتكاب املجرم الجريمة بنفسه كونه ملم باملسائل التقنية

غير ذلك وفي هذه الحالة يستعين بشخص اخر له تلك املقدرة الفنية كأن يكون ارتكاب الجريمة على سبيل االشتراك الجنائي 

ه قد غطى 0293،جدير بالذكر ان نظام مكافحة جرائم املعلوماتية لسنة 165سواء بالتحريض او املساعدة او االتفاق مثال

ر حيث نص في املادة التاسعة منه على : )يعاقب كل من حرض غيره او ساعده ،او اتفق معه على بالعقاب جميع هذه الصو 

ارتكاب اي من الجرائم املنصوص عليها في هذا النظام ،اذا وقعت بناء على هذا التحريض او املساعدة او االتفاق ،بما ال يتجاوز 

                                                           

 اليها .بجميع فقراتها من االتفاقية العربية املشار  22انظر في ذلك املادة  161

 جدير باملالحظة ان القانون السوداني في الفصل الثامن منه )اجراءات تنفيذ القانون (قد اعطى الصالحية لرئيس القضاء بأن يصدر القواعد 162

خلية ان تنش ئ االالزمة التي تعين في تتبع ومحاكمة مثل هذه الجرائم نسبة لصبغتها الفنية ،وتبعا لذلك فان رئيس القضاء ووزير العدل ووزارة الد

شكالها ا وتختار القضاة ووكالء النيابة وافراد الشرطة املختصين على التوالي للمواكبة املستمرة لهذه الجرائم ذات االثار الخطرة واملتنوعة في

من  22هي تقابل املادة ،و 9112( من الفصل املشار اليه من قانون جرائم املعلوماتية لسنة 92،93،92،21وصورها ووسائل ارتكابها )راجع املواد 

التي اشارت الى ان لوزير العدل ان يختار ويحدد اشخاص مختصين  9109بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات لسنة 7القانون االتحادي رقم 

ن يؤدى مختصة ملا يمكن التولى تحريز وضبط االدلة واالفعال املخالفة للقانون مما يعنى ان القانون اإلماراتي لم يذهب بعيدا وانما تطلب جهات 

 الى طمس االدلة وضياعها اذا لم يتولى الضبط والتحريز اشخاص لهم الصفة الفنية الالزمة للتعامل مع جرائم تقنية املعلومات.

م واخر، انظر ايضا محمد على سال-991،ص9111،مارس 3أ. محمد التدالوي الجريمة املعلوماتية في القانون املغربي واملقارن،امللف،العدد 163

/كما يمكن الرجوع الى د. هدى حامد قشقوش الحماية 32،ص9،9112،العدد02الجريمة املعلوماتية ،مجلة جامعة بابل للعلوم االنسانية ،املجلد

 1،ص9111الجنائية للتجارة االلكترونية عبر االنترنت، دار النهضة العربية ،القاهرة ،

ملكة العربية السعودية في مكافحتها ،ورقة عمل قدمت في ندوة )مكافحة الجريمة عبر االنترنت د. محمد الصاعدي ،جرائم االنترنت وجهود امل 164

 2،ص9112على املستوى العربي (شرم الشيخ ،مصر ،ابريل ،

 21،ص9100هـ/0229،الرياض،0د. عبدهللا سعيد فاهد ،مكافحة الجرائم املعلوماتية ،ط 165
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 166نصف الحد االعلى للعقوبة املقررة لها اذا لم تقع الجريمة االصلية( الحد االعلى للعقوبة املقررة لها ،ويعاقب بما ال يتجاوز 

 .167ويذهب اتجاه اخر الى تقسيمها الى جرائم عامة وجرائم مادية وجرائم اقتصادية وجرائم ضد االفراد

في حالة عدم  ( في اعتقادي ان هناك ثمة مالحظات تتلخص في ان العقوبة92( و)2وبعقد مقارنة بين املادتين السابقتين )  

(اذ ان االخيرة اشارت الى )يعاقب بنصف العقوبة املقررة لها( 92( اخف ما عليه في املادة )2وقوع الجريمة االصلية في املادة )

( افضل على 92بينما االولى تنص على :)بما ال يتجاوز نصف الحد االعلى للعقوبة املقررة ( ،وفي تقديري كان النص في املادة )

( تركت مجاال لتقدير العقوبة ومن ثم يمكن ان تكون العقوبة اقل من النصف وهو ما ال يتالءم مع خطورة 2ملادة )اساس ان ا

( قضت )بما ال يتجاوز الحد االعلى للعقوبة 2هذه الجرائم وهو ما يتطلب مراعاته ايضا في حالة وقوع الجريمة اذ ان املادة )

ت على : )بذات العقوبة املقررة لها (وهو ماال  يترك مجاال للتقدير في الحكم بالعقوبة ( التي نص92املقررة لها (بخالف املادة )

نظرا لألثار الضارة واملدمرة املرتبطة بهذا النوع من الجرائم كما سبق واشرنا .اما في دولة  االمارات  فقانون مكافحة جرائم 

انما خص بعض الجرائم بعقوبات تعالج املساعدة او التحريض نجده قد خال  من مادة مشابهة ،و  9109تقنية املعلومات لسنة 

بنصوص خاصة فيها .وفي اعتقادي كان االجدر بالقانون اإلماراتي ان يحذو حذو النظام السعودي ألحكام الصياغة ومن ثم 

 168ضمان ان تحقق العقوبات الغرض منها وبالتالي عدم افالت املجرم بجريمته.

فردى( -املعلوماتية ذلك تلك املعايير التي اعتمدها ذلك الفريق من القانونيين ومنها  التنفيذ )فردى يضاف لصور الجرائم        

جماعي(،او النوع فعليه تقسم الى )تسلل وتجسس(او )اتالف وتدمير(او)تزوير  -فردى()جماعي-جماعي()جماعي-)فردى

ي او انتقام ....الخ. او وفقا للدافع الذى يمكن ان يكون )نفس ى وتغيير(او)خداع وتغرير(،وبناء على الهدف فهي اما ابتزاز او تشف

 169،عقدي ..الخ( او وفقا للوسيلة )بريد الكرتوني ،هاتف جوال حاسب الى ..الخ(

يتضح لنا مما سبق تعدد التعريفات التي صيغت بشأن الجرائم املعلوماتية ، وكذا الحال فيما يتعلق باملعايير التي اعتمدها        

قه القانوني بشأن تصنيف الجرائم املعلوماتية ومن ثم تحديد صورها واشكالها ،االمر الذى يستدعى الوقوف على النصوص الف

ه مقارنا 0293الدالة على هذه الصور واالشكال املختلفة للجرائم املعلوماتية وباألخص نظام مكافحة الجرائم املعلوماتية 

ن نصوصهما وفحواهما  في مدى مواكبة ومالئمتهما للتطور السريع واملتنامي لهذه بالقانون السوداني ومن ثم التقرير بشأ

 الجرائم .

 

 هـ والقانون املقارن 8821املطلب الثاني: صور الجرائم املعلوماتية في نظام مكافحة الجرائم املعلوماتية لسنة 

                                                           

(يعد مرتكبا جريمة التحريض كل من حرض او ساعد 0والتي تنص على :)) 9112م املعلوماتية لسنة من قانون مكافحة الجرائ 92تقابل املادة  166

ررة قاو اتفق او اشترك مع الغير على ارتكاب جريمة من الجرائم املنصوص عليها في هذا القانون ،وان لم تقع الجريمة يعاقب بنصف العقوبة امل

 يض يعاقب املحرض بذات العقوبة املقررة لها((اذا وقعت الجريمة نتيجة لذلك التحر 9لها )

 23،ص0291/9111حسن طاهر داود، جرائم نظم املعلومات ،مركز الدراسات والبحوث بأكاديمية نايف العربية للعلوم االمنية ،الرياض، 167

( حيث نصت على : )يعاقب 21املادة ) لتأكيد ما اشرت اليه يمكن االستشهاد بمادتين على سبيل املثال من القانون اإلماراتي االولى منهما 168

تدعو  و بالسجن املؤبد كل من انشأ او ادار موقعا الكترونيا او اشرف او نشر معلومات على الشبكة املعلوماتية او وسيلة تقنية معلومات، تهدف ا

ية السارية في البالد او املناهضة للمبادئ االساس الى قلب او تغيير نظام الحكم في الدولة او االستيالء عليه او تعطيل احكام الدستور او القوانين

كذلك  هاالتي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة .ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من روج او حرض على اي من االفعال املذكورة او سهلها للغير( ، ومن

لتي ال تقل عن مائتي الف درهم وال تزيد على خمسمائة الف درهم ( من ذات القانون املشار اليه : )يعاقب بالحبس والغرامة ا02ما ورد في املادة )

 تاو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل بدون تصريح على رقم سرى او شفرة او كلمة مرور او اي وسيلة اخرى للدخول الى وسيلة تقنية معلوما

 ارتكاب او تسهيل او التحريض على ارتكاب الجرائم ....(......ويعاقب بذات العقوبة كل من ....اتاح اي برنامج معلوماتي ....ألغراض 

 922هـ ،ص0292،ربيع االخر23ندوة العدل حول الجرائم املعلوماتية وقضاياها املستجدة في اململكة العربية السعودية، مجلة العدل ،العدد 169
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( وذلك 01-2يد العقوبة الالزمة ملرتكبها في املواد )عالج النظام السعودي الجرائم املعلوماتية وذلك بتحديد صورها ومن ثم تحد

ببيان انماط سلوكية واجرامية معينة ومن ثم اعقبها بعقوبة معينة، ولكن قبل الولوج الى هذه الصور املختلفة للجرائم 

انون السوداني )قاملعلوماتية في النظام السعودي ،اشير الى انها في تقديري ال تخرج عن التصنيف الذى اشار اليه القانون 

( واملشار اليها في الفصول الثاني ،الثالث الرابع ،الخامس السادس وذلك على التوالي 9112مكافحة الجرائم املعلوماتية لسنة 

:جرائم نظم ووسائط وشبكات املعلومات ،الجرائم الواقعة على االموال والبيانات واالتصاالت ،جرائم النظام العام واآلداب 

 هاب، جرائم االتجار في الجنس البشرى واملخدرات .وتفصيل ذلك على نحو ما يلى :،جرائم االر 

 )أ(جرائم نظم ووسائط وشبكات املعلومات:

 وهي تحتوى على ستة صور على النحو التالي:

  االولى م ها :

االتي:) يعاقب بالسجن مدة ال هـ ب0293(من نظام مكافحة جرائم املعلوماتية لسنة 2اشارت لها املادة الثالثة الفقرة )        

تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على خمسمائة الف ريال، او بإحدى هاتين العقوبتين ،كل شخص يرتكب أيا من الجرائم 

(الدخول غير املشروع الى موقع الكرتوني ،او الدخول الى موقع الكرتوني لتغيير تصاميم هذا املوقع ،او 2املعلوماتية االتية )

 ،او تعديله ،او شغل عنوانه .( اتالفه

 اما الثانية :

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على اربع سنوات وبغرامة ال تزيد على :) ورد في املادة الخامسة من ذات النظام ما يلى فقد       

لدخول غير املشروع (ا0ثالثة ماليين ريال او بإحدى هاتين العقوبتين ،كل شخص يرتكب أيا من الجرائم املعلوماتية االتية: )

/ب(من 2إللغاء بيانات خاصة ،او حذفها ،او تدميرها ،او تسريبها ،او اتالفها ،او تغييرها ،او اعادة نشرها (.وهي تقابل املادة )

حيث اعتبر االخير كال الصورتين املشار اليهما في املادتين السابقتين جريمة واحدة وعاقب  9112قانون جرائم املعلوماتية لسنة 

عليهما بالسجن مدة ال تجاوز اربع سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معا ،دون ان يحدد مقدار الغرامة .وفي تقديري ان القانون 

السوداني قد اصاب في ذلك بأن ترك مسألة تقدير الغرامة بناء على املنشورات القضائية التي تنشر من وقت آلخر ملبية التغيير 

وذلك مرده عدم االستقرار االقتصادي في السودان وباملقابل حسنا فعل املنظم السعودي بالنص  الذى يحصل في سعر الصرف

على قيمة الغرامة في كال الصورتين املشار اليهما فهي من ناحية تردع من يفكر سلفا في ارتكاب في ارتكاب الجريمة ،ومن ناحية 

تحديد الغرامة ابتداء وهو ما يكون فيه صعوبة فيما يتعلق بتعديل  اخرى استقرار الوضع االقتصادي في اململكة يسمح بإمكانية

 النظام اسوة باملنشورات كما هو عليه الحال في السودان.

يضاف ملا سبق ان املنظم السعودي قد وفق في ان ميز بين الصورتين نظرا لتباين االثار املترتبة في كل ،وعليه كان االجدر     

هج ذات النهج فتعديل تصميم موقع او اتالفه ال شك اقل خطورة من التعديل في بياناته او تدميرها بالقانون السوداني ان ينت

 او تغييرها ....الخ

(الفقرة)أ( اضاف صورة الدخول غير املشروع ملوقع او نظام معلومات بغرض 2جدير بالذكر ان القانون السوداني في املادة )    

يها بالسجن مدة ال تجاوز سنتين او بالغرامة او بالعقوبتين معا وهو مالم يتطرق اليه النظام االطالع او نسخ معلوماته وعاقب عل

 السعودي.

 الصورة الثالثة:

( )التصنت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة املعلوماتية او احد اجهزة الحاسب اآللي 0ما وردت في املادة الثالثة )            

ويالحظ ان القانون السوداني قد شدد من العقوبة بأن جعلها ثالثة 170تقاطه او اعتراضه(دون مسوغ نظامي صحيح. او ال

 سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معا.

                                                           

 السوداني 9112املعلوماتية لسنة  ( بعنوان )التصنت او التقاط او اعتراض الرسائل( من نظام جرائم1تقابل املادة ) 170
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  الصورة الرابعة:

(: ) الدخول غير املشروع الى موقع الكرتوني ،او نظام معلوماتي مباشرة ،او عن طريق 9ما اشارت اليه املادة السابعة )            

لشبكة املعلوماتية ،او احد اجهزة الحاسب اآللي للحصول على بيانات تمس االمن الداخلي او الخارجي او اقتصادها ا

.بشأن العقوبة يالحظ ان املنظم السعودي قد شدد من العقوبة بأن قدرها بالسجن مدة ال تزيد عن عشر سنوات 171الوطني(

و بإحدى هاتين العقوبتين ،بخالف القانون السوداني الذى قدرها بالسجن وبالغرامة ال تزيد عن خمسة ماليين ريال سعودي ،ا

سبع سنوات وبالغرامة او بالعقوبتين معا .وال خالف من ان هذه الصورة من الجرائم الخطيرة التي تتطلب تشديدا في العقوبة 

 فكيف ال وهي تمس البلد في اهم ما يتميز به وهو االمن واالقتصاد.

( من القانون السوداني قد كانت اكثر احكاما بأن اوردت فقرة اخرى في غاية االهمية وهي 2عتقادي ان املادة )في ا           

الفقرة )ب( ال نجد لها نص مشابه في املادة املقابلة ،تلك التي محتواها ان ما يدعو الى التجريم ليس فقط الحصول على 

ها او تدميرها او تغييرها .ومن ثم فان القانون السوداني قد شدد العقوبة بشأنها املعلومات والبيانات وانما ايضا الغائها او حذف

بأن رفع سقف السجن الى عشر سنوات بدال عن سبع سنوات في الفقرة )أ(.لذا كان من االجدر ان ينص النظام على ذلك اسوة 

 (التي سبق االشارة اليها.0بما نص عليه في املادة الخامسة )

  :الصورة الخامسة

( : )ايقاف الشبكة املعلوماتية عن العمل ،او تعطيلها ،او تدمير ،او مسح البرامج ،او 9ما جاء في املادة الخامسة )                

وقد كانت عقوبة السجن في النظام 172البيانات املوجودة ،او املستخدمة فيها ،او حذفها ،او تسريبها ،او اتالفها ،او تعديلها (

 سنوات مقارنة بست في القانون السوداني .السعودي اربع 

 :الصورة السادسة

(: )اعاقة الوصول الى الخدمة ،او تشويشها ،او تعطيلها ،باي وسيلة كانت 2ما تم النص عليه في املادة الخامسة )                

 . وقد قدر القانون السوداني عقوبة السجن بسنتين مقابل 173

 سنتين.

 على االموال والبيانات واالتصاالت :)ب( الجرائم الواقعة 

 :وهي تشتمل على ثالث صور على نحو ما يلى               

 الصورة االولى:

(: )الدخول غير املشروع لتهديد شخص او ابتزازه ،لحمله على القيام بفعل او االمتناع 9املادة الثالثة ) ما نصت عليه               

وقد قدرت عقوبة السجن في النظام السعودي بأن ال تتجاوز  174عل او االمتناع عنه مشروعا(عنه ،ولو كان القيام بهذا الف

 السنة بخالف القانون السوداني بأن ال تزيد عن سنتين.

 الصورة الثانية: 

هذا السند ،وذلك  ( : )االستيالء لنفسه او لغيره على مال منقول او على سند ،او توقيع0ما جاءت به املادة الرابعة )               

،حيث قدرت العقوبة بما ال يجاوز ثالث سنوات 175عن طريق االحتيال ،او اتخاذ اسم كاذب ،او انتحال صفة غير صحيحة (

 مقارنة بأربع سنوات في القانون السوداني .

                                                           

 )أ( بعنوان )جريمة دخول املواقع عمدا بقصد الحصول على بيانات او معلومات امنية( من القانون السوداني املشار اليه 2تقابل املادة  171

 لسوداني.( بعنوان )ايقاف او تعطيل او اتالف البرامج او البيانات او املعلومات ( من القانون ا3تقابل املادة ) 172

 ( بعنوان )اعاقة او تشويش او تعطيل الوصول للخدمة ( من القانون السوداني2تقابل املادة ) 173

 ( بعنوان )التهديد واالبتزاز( من القانون السوداني01تقابل املادة ) 174

 (بعنوان : )االحتيال او انتحال صفة غير صحيحة (00تقابل املادة ) 175
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 الصورة الثالثة: 

بيانات بنكية ،او ائتمانية ،او بيانات متعلقة الى -دون مسوغ نظامي صحيح–(: )الوصول 9ما نصت عليها املادة الرابعة )          

،حيث كانت العقوبة السجن 176بملكية اوراق مالية للحصول على بيانات ،او معلومات ،او اموال ،او ما تتيحهه من خدمات(

 بما ال يجاوز ثالث سنوات مقارنة بخمس سنوات في القانون السوداني .

ة هناك صورة  رابعة اوردها القانون السوداني لم نجد لها مقابل في نظام مكافحة جدير بالذكر انه اضافة للصور السابق       

( بعنوان : )االنتفاع دون وجه حق بخدمات االتصال عن طريق شبكة 02ه ،حيث اشارت املادة )0293جرائم املعلوماتية لسنة 

وز اربع سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معا املعلومات او احد اجهزة الحاسوب او ما في حكمها ،يعاقب بالسجن مدة ال تتجا

ه قد اشار على التوالي في املادتين الثالثة عشرة )ال يجوز ألي مستخدم او مشغل 0299(. وان كان نظام االتصاالت لسنة 

سديد تاستخدام اي تردد مخصص لألغراض املدنية او التجارية قبل تخصيصه له من الهيئة و الحصول على الترخيص الالزم و 

( من املادة السابعة والثالثين واملضافة 02املقابل املالي الستخدام هذا التردد، وفقا لإلجراءات التي تحددها الالئحة ( ،والفقرة )

ه لنظام االتصاالت السابق االشارة اليه )الحاق ضرر بشبكات االتصاالت وتقنية 91/1/0291بتاريخ  2باملرسوم امللكي رقم م/

 سواء بغرض االستفادة غير املشروعة منها ...(.املعلومات ...

ه الن ما ورد بشأنها 0293في تقديري كان االحرى باملنظم ان يورد هذه الجرائم في نظام مكافحة جرائم املعلوماتية لسنة       

الى الوزير ومن  ه ال يعد سوى مخالفة  توقع عليها غرامة ،كما يمكن ملن وقعت عليه التظلم0299في نظام االتصاالت لسنة 

 ثم ديوان املظالم وفقا لنظامه .

 )ج( جرائم النظام العام واآلداب :

 وهي تشتمل على الصور التالية :                           

 الصورة االولى:

ينية او اآلداب العامة ( : )انتاج ما من شأنه املساس بالنظام العام ،او القيم الد0ما اشارت اليها املادة السادسة )                

، 177،او حرمة الحياة الخاصة او اعداده ،او ارساله ،او تخزينه عن طريق الشبكة املعلوماتية ،او احد اجهزة الحاسب اآللي (

 ويالحظ ان عقوبة السجن في كال القانونين ال تتجاوز الخمس سنوات .

للمادة املذكورة تعالج املساعدة في ارتكاب هذه الجريمة بصورة  تجدر االشارة  ان القانون السوداني قد اضاف فقرة ثانية      

( منه .وفي تقديري انه ما من شك ملا يترتب على هذه الصورة  من اثار مدمره لألخالق 92خاصة تختلف عما صاغه في املادة )

غرامة او بالعقوبتين معا وهو ما في املجتمعات ،االمر الذى يدعو لعقوبة اشد ،قدرها القانون السوداني بأربعة سنوات او بال

( وهي نصف العقوبة )الخمس 92كان يمكن ان تكون اقل اذا اعملت القاعدة العامة التي اوردها القانون السوداني في املادة )

 سنوات ( اذا لم تقع العقوبة .

مشددا وقدر عقوبته بالسجن مدة  ايضا يحسب للقانون السوداني في هذه الصورة االجرامية تحديدا انه قد افرد لها ظرفا     

 ال تتجاوز سبع سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معا اذا كان املستهدف فيها حدث .

  الصورة الثانية :

( بالنص على :)انشاء املواد والبيانات املتعلقة بالشبكات االباحية ،او انشطة امليسر 2ما اوردته املادة السادسة )            

،ويالحظ ان املنظم السعودي قد شدد العقوبة بأن ال تتجاوز خمس سنوات 178داب العامة او نشرها او ترويجها (املخلة باآل 

 مقارنة بالقانون السوداني الذى قدرها بعدم تجاوزها لثالث سنوات .

                                                           

 الحصول على ارقام او بيانات بطاقات االئتمان( من القانون السوداني( بعنوان :)09تقابل املادة ) 176

 ( بعنوان : )االخالل بالنظام العام واآلداب ( في فقرتها االولى من القانون السوداني 02تقابل املادة ) 177

 ام واآلداب ( من القانون السوداني( بعنوان : )انشاء او نشر املواقع بقصد ترويج افكار وبرامج مخالفة للنظام الع07تقابل املادة ) 178
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 الصورة الثالثة:

ساءة استخدام الهواتف ( والتي تنص على : )املساس بالحياة الخاصة عن طريق ا2ما جاء في املادة الثالثة ) 

،ويالحظ هنا العقوبة في القانون السوداني اشد مما عليه الحال في النظام 179النقالة املزودة بالكاميرا ،او ما في حكمها(

 السعودي ،حيث حددها االول بما ال يجاوز الثالث سنوات بخالف االخير الذى قدرها بما ال يتجاوز السنة .

 

 الصورة الرابعة :

( : )التشهير باألخرين ،والحاق الضرر بهم ،عبر وسائل تقنيات املعلومات املختلفة 7ما اشارت اليه املادة الثالثة )               

،اما فيما يتعلق بالعقوبة فقد قدرها املنظم السعودي بالسجن بما ال يجاوز اربع سنوات وهي عقوبة اشد مما عليه 180(

 ها بدوره بما ال يجاوز السنتين.الوضع في القانون السوداني والذى حدد

 )د( جرائم االرهاب واالتجار في الجنس البشرى واملخدرات:

 وهذه بدورها تشتمل على ثالثة صور على النحو التالي:       

 الصورة االولى:

،او احد اجهزة الحاسب  ( : )انشاء موقع ملنظمات ارهابية على الشبكة املعلوماتية0ما اشارت اليه املادة السابعة )              

اآللي او نشره ،لتسهيل االتصال بقيادات تلك املنظمات ،او اي من اعضائها او ترويج افكارها او تمويلها ،او نشر كيفية تصنيع 

،حيث قدر املنظم السعودي العقوبة بالسجن 181االجهزة الحارقة، او املتفجرات ،او اي اداة تستخدم في االعمال االرهابية (

 يجاوز عشر سنوات ،بخالف القانون السوداني الذى حددها بما ال يتجاوز السبع سنوات . بما ال 

 الصورة الثانية:

( :)انشاء موقع على الشبكة املعلوماتية ،او احد اجهزة الحاسب او نشره ،لالتجار في 9ما ورد في املادة السادسة )               

قدر املنظم السعودي عقوبة السجن على هذه الجريمة بما ال يتجاوز الخمس  حيث182الجنس البشرى ،او تسهيل التعامل به (

 سنوات مقارنة بالقانون السوداني الذى حددها بما ال يجاوز العشر سنوات.

 الصورة الثالثة:

لي او نشره (:)انشاء موقع على الشبكة املعلوماتية ،او احد اجهزة الحاسب اآل2ما اشارت اليه املادة السادسة )             

،وحسنا فعل املشرع السوداني 183،لالتجار باملخدرات ،او املؤثرات العقلية ،او ترويجها ،او طرق تعاطيها ،او تسهيل التعامل بها (

بأن غلظ من عقوبة هذه الجريمة بالنص على ) يعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز عشرين سنة او بالغرامة او بالعقوبتين معا ( 

 ال يجاوز الخمس سنوات وبغرامة ال تزيد على ثالثة ماليين ريال ،او بإحدى العقوبتين . مقابل السجن بما

جدير بالذكر ان املنظم السعودي في املادة الثامنة بجميع فقراتها قد اورد احواال  تؤدى الى تشديد العقوبة  وهي تتلخص        

 فلى االتي:

 اوال:

 مالم نجد له نص مقابل في التشريع السوداني . وهو  ارتكاب الجريمة من خالل عصابة منظمة

 ثانيا:

                                                           

 ( من القانون السوداني01تقابل املادة ) 179

 ( بعنوان : ) إشانة السمعة ( من القانون السوداني02تقابل املادة ) 180

 ( بعنوان : )انشاء او نشر املواقع للجماعات االرهابية ( من القانون السوداني 03تقابل املادة ) 181

 ان : )االتجار في الجنس البشرى ( من القانون السوداني( بعنو 91تقابل املادة ) 182

 ( بعنوان : )االتجار او الترويج للمخدرات او املؤثرات العقلية ( من القانون السوداني 90تقابل املادة ) 183
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اذا كان الجاني موظفا عاما واستغل وظيفته في ارتكاب الجريمة ،وهذا بمثابة ظرف مشدد فقط في جميع الجرائم املنصوص 

 لومات )جرائمعليها في النظام ،بخالف القانون السوداني الذى عده ظرفا مشددا فقط في جرائم دخول املواقع وانظمة املع

(،كما 7الطائفة )أ( املذكورة سابقا ( وقدر له عقوبة السجن بما ال تتجاوز الخمس سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معا )م 

وانه قد اعتبرها جريمة قائمة بذاتها وقدر لها عقوبة . وهو ما اعتقد ليس كافيا وكان االجدر بالقانون السوداني ان يسلك مسلك 

 عودي .املنظم الس

 ثالثا:

التغرير بالقصر ومن في حكمهم ،واستغاللهم وهو ايضا ما عده القانون السوداني ظرفا مشددا مقصورا فقط على الجرائم 

 . الخاصة بالنظام العام واآلداب

 رابعا:

ي القوانين ذات صدور احكام محلية او اجنبية سابقة باإلدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة ، وهو ما احسب انه مبدأ عام ف

الصبغة الجنائية من ان العود يكون سببا في تشديد العقوبة ،ولكن احسن املنظم السعودي بالنص على ذلك تأكيدا على 

 ضرورة عدم التهاون مع هذه الفئة من املجرمين .

( وهي ما اشار اليها النظام  ( )جريمة نشر املصنفات الفكرية02تجدر االشارة الى ان القانون السوداني قد اورد في املادة )   

السعودي في املادة الثانية عشر منه باالتي: )ال يخل تطبيق هذا النظام باألحكام الواردة في االنظمة ذات العالقة وخاصة فيما 

 يتعلق بحقوق امللكية الفكرية ،واالتفاقيات الدولية ذات الصلة التلى تكون اململكة طرفا فيها (

ال من النظام السعودي والقانون السوداني له نقاط قوة باإلضافة الى مواطن ضعف ، وان اشتركا في خالصة القول :ان ك   

 غالبية صور الجرائم املعلوماتية ، كما وصل الى حد التطابق في بعضها .

 

 الخاتمة

 وهي تشتمل على النتائج والتوصيات على النحو التالي 

 اوال :النتائج 

هـ السعودي  يساعد في املحاسبة 0293علوماتية في نظام مكافحة جرائم املعلوماتية لسنة /ادراج تعريف للجرائم امل8

 والعقاب عليها 

هـ السعودي لصفة الجرائم العابرة للحدود من شأنه ان يقلص 0293/مراعاة نظام مكافحة جرائم املعلوماتية لسنة 9

 الصعوبات التي تعترض في اثباتها

ه 0293تطابق في صور الجرائم املعلوماتية بين كل من نظام مكافحة جرائم املعلوماتية لسنة /التشابه الكبير الى حد ال2

 السوداني  9112السعودي وقانون جرائم املعلوماتية لسنة 

هـ السعودي من ترك مجال تقدير العقوبة في 0293/ما ذكرته املادة التاسعة من نظام مكافحة جرائم املعلوماتية لسنة 2

يض واملساعدة واالتفاق سواء وقعت الجريمة ام ال ،يمكن ان يؤدى الى توقيع عقوبات اخف ال تتناسب مع احوال التحر 

 السوداني . 9112( من وقانون جرائم املعلوماتية لسنة 92خطورة هذه الجرائم .وهو خالف ما اشارت اليه املادة )

لتغيير تصاميم املوقع ،او تغيره ،...الخ، وجريمة الدخول /يحسب للنظام السعودي انه ميز بين جريمة الدخول غير املشروع 7

غير املشروع ألغراض الغاء البيانات او حذفها او تدميرها ،وما ترتب على ذلك من اختالف للعقوبة .بخالف القانون السوداني 

 الذى عدهما جريمة واحدة بعقوبة واحدة .

اء وذلك ملا تحدثه من دور في تالفي ارتكاب الجريمة قبل وقوعها /حنا فعل املنظم السعودي بتحديده قيمة الغرامة ابتد1

 يردع من يحاول ارتكابها .
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هـ السعودي الدخول الى املواقع بقصد الحصول على معلومات 0293/معاقبة نظام مكافحة جرائم املعلوماتية لسنة 2

 و تدميرها نظرا لخصوصية هذه الجريمة تحديدا .وبيانات امنية مع اغفاله التأكيد على معاقبة من قام بإلغائها او حذفها ا

ه 0293/اغفال النص على جريمة االنتفاع دون وجه حق بخدمات االتصال في نظام مكافحة جرائم املعلوماتية لسنة 3

ثم هـ ومن ثم اعتبارها مخالفة يترتب عليها جزاء ادارى ومن 0299السعودي واالكتفاء بالنص عليها في نظام االتصاالت لسنة 

 دعوى ادارية.

ه من شأنه ان يؤدى 0293/ادراج االحوال والظروف املشددة في املادة الثامنة من نظام مكافحة جرائم املعلوماتية لسنة 2

 الى تحقيق اهداف النظام الواردة في املادة الثانية منه.

 

 ثانيا: التوصيات 

ى هذا التحريض، او املساعدة، او االتفاق ان يعاقب كل من /نوص ى بأن تضاف الفقرة االتية :) اذا وقعت الجريمة بناءا عل0

قام بذلك بذات العقوبة املقررة لها( بدال عن عبارة )...بما ال يتجاوز الحد االعلى للعقوبة املقررة لها(. وكذا اضافة الفقرة 

ما ال يتجاوز نصف الحد االعلى )...وان لم تقع الجريمة يعاقب بنصف العقوبة املقررة لها (عوضا  عن الفقرة )...ويعاقب ب

 ه.0293للعقوبة املقررة لها اذا لم تقع الجريمة االصلية ( الى املادة التاسعة من نظام مكافحة جرائم املعلوماتية لسنة 

هـ تؤكد على تجريم :)الغاء بيانات او 0293( من نظام مكافحة جرائم املعلوماتية لسنة 9/اضافة فقرة للمادة السابعة )2

مات تمس االمن القومي للبالد او االقتصاد الوطني او حذفها او تدميرها او تغييرها ...( على غرار ما ورد في املادة الخامسة معلو 

 ( منه.0)

ه تقض ى بتجريم )االنتفاع دون وجه حق بخدمات االتصال ( 0293/اضافة مادة في نظام مكافحة جرائم املعلوماتية لسنة 2

 السوداني . 9112( من قانون مكافحة جرائم املعلوماتية لسنة 02ه في املادة )على نحو ما هو منصوص علي

 

   املراجع واملصادر
 أوال :األبحاث املنشورة

أ. عمرو حســــــــــين عباس، ادلة االثبات الجنائي والجرائم االلكترونية )املعلوماتية(،مجلة الحق التي يصــــــــــدرها اتحاد املحامين  -0

 9112نيسان–ابريل 92/91،القاهرة،22ول ،السنة العرب مجلة فصلية ،العدد اال 

د. عواطف محمد عثمان عبدالحليم ،جرائم املعلوماتية )تعريفها ،صــــــــــــورها ،جهود مكافحتها(،مجلة العدل التي تصــــــــــــدرها  -9 

 ،الخرطوم 01،السنة 92وزارة العدل السودانية ،العدد

 9100،اكتوبر 21املعلوماتية،العددد. فريجه  حسين، الجرائم االلكترونية واالنترنت، مجلة  -2

د. اســــــــــامة بن غانم العبيدي ،جرائم الحاســــــــــب اآللي واالنترنت :الصــــــــــعوبات التي تعترض املكافحة ،دورية االدارة العامة التي -2

 9113هـ/يناير 0292،العدداالول،الرياض،محرم 23يصدرها معهد االدارة العامة ،مجلد 

 9102،العدد،99التفتيش في الجرائم املعلوماتية ،مجلة الفكر الشرطي ،مجلدد. عادل عبدهللا خميس العمرى،  - 7

 9111،مارس 3أ. محمد التدالوي الجريمة املعلوماتية في القانون املغربي واملقارن،امللف،العدد -1

 9112،العدد،02محمد على سالم واخر، الجريمة املعلوماتية ،مجلة جامعة بابل للعلوم االنسانية ،املجلد -2

 9111د. هدى حامد قشقوش الحماية الجنائية للتجارة االلكترونية عبر االنترنت، دار النهضة العربية ،القاهرة ،-3

د. محمد الصـــــــــاعدي ،جرائم االنترنت وجهود اململكة العربية الســـــــــعودية في مكافحتها ،ورقة عمل قدمت في ندوة )مكافحة  -2 

 9112(شرم الشيخ ،مصر ،ابريل ، الجريمة عبر االنترنت على املستوى العربي
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حســــــــــــــن طـــــــاهر داود، جرائم نظم املعلومـــــــات ،مركز الـــــــدراســــــــــــــــــــات والبحوث بـــــــأكـــــــاديميـــــــة نـــــــايف العربيـــــــة للعلوم االمنيــــــة  -01

 0291/9111،الرياض،

ع ،ربي23ندوة العدل حول الجرائم املعلوماتية وقضــــــــــــــاياها املســــــــــــــتجدة في اململكة العربية الســــــــــــــعودية، مجلة العدل ،العدد-00

 هـ 0292االخر

 

 ثانيا: الكتب

دراســـــــــــــــة مقــارنــة، -د. عفيفي كــامــل عفيفي ،جرائم الكمبيوتر وحقوق املؤلف واملصــــــــــــــنفــات الفنيــة ودور الشــــــــــــــرطــة والقــانون  -0 

 9112منشورات الحلبى الحقوقية،بيروت،

  9100هـ/0229،الرياض،0د. عبدهللا سعيد فاهد ،مكافحة الجرائم املعلوماتية ،ط-9 

 وانين واالتفاقياتثالثا: الق

 م 0220القانون الجنائي السوداني لسنة  -0  

 م بدولة االمارات العربية 9109الخاص بمكافحة تقنية املعلومات لسنة  7القانون االتحادي رقم -9

 هـ 0293نظام مكافحة جرائم املعلوماتية لسنة  -2 

ــــادق-2 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات  واملصـ بتــــــاريخ  019عليهــــــا بموجــــــب قرار مجلس الوزراء رقم  االتفــــــاقيــــــة العربيــــــة ملكــــــافحــــــة جرائم تقنيــــــة املعلومــ

 هـ  3/1/0222بتاريخ  2110/ت/02هـ وبتعميم  وزير العدل رقم 92/7/0222

9112قانون جرائم املعلوماتية لسنة --7  
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 ماهية الخطأ الطبي املوجب للمسؤولية الجنائية للطبيب الرشعي عىل وجه الخصوص

What is the medical error of forensic criminal liability in particular 

الدكتورة: نادية الشورى 

 جامعة سيدي محمد بن عبد هللا

 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بفاس.

 ملخص:

مفهوم الخطأ املنهي بصفة عامة والخطأ الطبي بصفة خاصة كما عبر عنه رأي في الفقه هو خطأ فني، ويقصد به ما  

ر عن رجال الفن كاألطباء والصيادلة واملهندسين واملحامين من خطأ متعلق بأعمال مهنتهم، ويتحدد هذا الخطأ بالرجوع يصد

إلى القواعد العلمية والفنية التي تحدد أصول مباشرة هذه املهن، وقد يرجع هذا الخطأ إلى الجهل بهذه القواعد أو تطبيقها غير 

له من مجال تقديري، أو هو الخروج عن واجبات الحيطة والحذر أو القواعد العلمية التي الصحيح أو سوء التقدير فيما تخو 

  تفرضها مهنة من املهن.

وعليه فخطأ الطبيب الفني هو ما يقع منه كلما خالف القواعد الفنية الخاصة بمباشرة مهنته، فهو خطأ متعلق باملهنة 

 ه.مما يطرح إشكالية تعريفه ويزيد في مسؤولية مرتكب

 مسؤولية الطبيب.  –صوره  –: الخطأ الطبي الكلمات املفاتيح

Abstract : 

The concept of professional error in general and medical error in particular as expressed in the opinion of 

the jurisprudence is a technical error and means an error by art men, such as doctors, pharmacists, engineers and 

lawyers, in relation to the work of their profession, This error is determined by reference to the scientific and 

technical rules that determine the direct origins of these professions. and this error may be due to ignorance of 

these rules, their incorrect application or miscalculation in their discretion, Or is the departure from the duties of 

caution or scientific rules imposed by a profession of occupations.. Thus, a technical physician's error is what 

happens whenever he breaks the technical rules for the conduct of his profession, it is a professional error, which 

raises the problem of his definition and increases the responsibility of the perpetrator. 

Keywords: medical error - images - doctor's responsibility. 
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 :دمةمق

مهنة الطب هي املهنة الوحيدة التي لها منذ فجر التاريخ والحضارة اإلنسانية آداب للممارسة، في إطار قسم يلزم األطباء  

  184بأدائه قبل أن يؤذن لهم باالقتراب من عالج املرض ى.

ه ررا، أو لذويوحق املريض تجاه الطبيب الذي يعالجه هو الحرص على سالمته ومساءلته عن الخطأ الذي يسبب له ض

في حالة وفاته نتيجة لهذا الخطأ، وإذا كان الطبيب ال يلزم بشفاء املريض، فإن التزامه يتضمن أن يبذل جهودا خاصة وصادقة 

 من اليقظة تتالءم وتتفق مع األصول املستقرة في علم الطب. 

بيب في وضع صعب باملقارنة مع لذلك وفي مجال املسؤولية الطبية، توجد معلومات محددة في مهنة الطب تجعل الط

غيره من املهنيين، ألنه يتعامل مع أثمن ش يء في اإلنسان أال وهو حق الحياة والصحة الذي تصونه أغلب القوانين الوطنية منها 

  185واإلعالنات واالتفاقات الدولية املختلفة.

ة داخل منظوماتها الزجرية تاركة لكن لم تفطن بعض هاته التشريعات على تضمين أو تحديد مفهوم مدقق للخطأ عام

 922و 923األمر للفقه والقضاء، ومكتفية بإيراد صور ما يعتبر خطأ، ومنها القانون الجنائي الفرنس ي واملصري في املادتين 

  187منه.  222 – 229وأخيرا القانون الجنائي املغربي في املادتين  186منه،

ى وضع تعاريف عامة للخطأ وأبرز أمثلته القانون الجزائي الكويتي فيما حرص البعض اآلخر من التشريعات املقارنة عل

النتائج التي كانت في  –عند ارتكاب الفعل  –منه "يعد الفاعل متصرفا على هذا النحو إذا لم يتوقع  22حيث جاء في املادة 

تمد على مهارته ليحول دون استطاعة الشخص العادي أن يتوقعها، فلم يحل دون حدوثها من أجل ذلك، أو توقعها ولكنه اع

 حدوثها فحدثت رغم ذلك". 

أما على مستوى الفقه والقضاء فقد وردت مجموعة من التعاريف تالقت كلها في قاسم مشترك واحد، وهو انعدام 

 يجته.تالقصد في الجرائم غير العمدية أو جرائم الخطأ، باعتبار إرادة الجاني تتجه إلى ارتكاب الفعل دون اتجاه إلى تحقيق ن

وعليه، إذا كان الخطأ من املفاهيم التي استعصت عن التحديد القانوني الدقيق على أساس الجدل الواسع بين مواقف  

التشريع والفقه والقضاء إن على املستوى املدني أو املستوى الجنائي معا، فإن ما يهمنا هو هذا األخير في نطاقه املوجب ملسؤولية 

                                                           

 أنظر قسم أبو قراط.  -184

185- Mohammed Yaakoubi, Le droit a la santé, Revue Marocaine d’Administration Locale et de Développement, N° :105-106, 

Juillet-octobre 2012, p :67. 

خصوصيات الخطأ الطبي، املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، مطبعة املعارف الجديدة، بوبكري محمادين، خصوصيات الخطأ الطبي،  -

 . 91، ص:  002، عدد9102الرباط، الطبعة األولى، 

 من قانون العقوبات املصري.  922و  923انظر نص املادة  -186

: " من ارتكب بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته  من القانون الجنائي املغربي على أنه 432تنص املادة  187-

خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين  النظم أو القوانين، قتال غير عمدي، أو تسبب فيه عن غير قصد، يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى

 إلى ألف درهم".

من القانون الجنائي على أنه: " من تسبب بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين، في جرح  222وتنص املادة 

أيام، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين، وغرامة غير عمدي أو إصابة أو مرض، نتج عنه عجز عن األشغال الشخصية تزيد مدته على ستة 

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

 (.2019مارس  25مجموعة القانون الجنائي صيغة محينة بتاريخ  (
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دية )املادية( ثم الفنية )املهنية أو التقنية(. لذلك كان من الالزم التطرق ملاهية الخطأ الطبي على وجه األطباء عن أخطائهم العا

 الخصوص ثم لصورة )املبحث األول( وأخيرا لشروط قيام الخطأ الطبي املوجب لقيام مسؤولية الطبيب )املبحث الثاني(. 

 املبحث األول: ماهية الخطأ الطبي وصوره 

أعاله فإن تخبط الفقه والقضاء في مقاربة مفهوم دقيق للخطأ بشكل عام، ملا يحتويه من لبس مفاهيمي كما أسلفنا 

نتيجة غياب تعريف تشريعي على مستوى القانون املقارن والقانون املغربي يجعل من الصعوبة إيجاد تعريف دقيق ومتكامل 

 لخطأ األطباء بوجه خاص. 

 عيار املعتمد لتمييزه عن غيره في املطلب األول ثم في املطلب الثاني إلى صوره. وعليه سنتطرق إلى مفهوم الخطأ وامل

 املعيار املعتمد لتمييزه عن غيره من املفاهيماملطلب األول: مفهوم الخطأ الطبي و 

 سنتناول في نقطة أولى مفهوم الخطأ الطبي ثم في نقطة ثانية ملعيار تمييزه عن غيره.

 مفهوم الخطأ الطبي -أوال

لكن رغم ذلك فالخطأ الطبي يمكن أن يتحدد من خالل ما  188من املعلوم أن املشرع املغربي لم يعرف الخطأ الطبي،

 تنص عليه القواعد العامة في القانون الجنائي من صور للخطأ الطبي )سنقف على ذلك بالتفصيل والتدقيق بعده(. 

أ الطبي، ومنها أن الخطأ الطبي هو انحراف الطبيب عن لذا نرى من املفيد أن ندرج بعض التعريفات الفقهية للخط

  189السلوك الطبي العادي واملألوف، وما يقتضيه من يقظة وتبصر إلى درجة يهمل معها االهتمام بمريضه.

وهو كذلك كل مخالفة أو خروج من الطبيب في سلوكه عن القواعد واألصول الطبية التي يقض ي بها العلم املتعارف 

وعمليا وقت تنفيذه للعمل الطبي أو إخالله بواجبات الحيطة واليقظة التي يفرضها القانون، متى ترتب على فعله عليها نظريا 

 190نتائج جسيمة، في حين كان في قدرته وواجبا عليه أن يتخذ في تصرفه اليقظة والتبصر حتى ال يضر باملريض.

فروض عليه بمقتض ى العقد الطبي الذي يربطه وفي تعريف آخر فإن الطبيب يصبح مخطئا كلما خرق االلتزام امل

باملريض، والذي بموجبه يلتزم إن لم يكن بشفاء املريض، فعلى األقل ببدل عناية صادقة يقظة ومتفقة في غير الظروف 

                                                           

من يقظة وتبصر إلى درجة يهمل معها  يعرف الخطأ الطبي كذلك بأنه انحراف الطبيب عن السلوك الطبي العادي واملألوف، وما يقتضيه - 188

راعاة ماالهتمام بمريضه، أو هو "إخالل الطبيب بالواجبات الخاصة التي تفرضها عليه مهنته، وهو ما يسمى بااللتزام التعاقدي، وعدم االلتزام ب

ه، ة والحذر أن يكون بمقدور الطبيب الوفاء بالحيطة والحذر والحرص على الحقوق واملصالح التي يحميها املشرع، ويفترض االلتزام بمراعاة الحيط

 ألنه التزام بقدر االستطاعة، ذلك أن القانون والشرع ال يفرضان من أساليب االحتياط والحذر إال ما كان مستطاعا". 

، الطبعة شأة املعارفواملستشفيات املدنية والجنائية والتأديبية، من الشواربي عبد الحميد، مسؤولية األطباء والصيادلة واملستشفيات -189

 . 91، ص: 0223األولى، 

 سمير عبد السميع األودن، مسؤولية الطبيب والجراح وطبيب التخدير ومساعديهم مدنيا، وجنائيا وإداريا، منشأة املعارف اإلسكندرية، طبعة -190

 . 22، ص: 9112

 . 992، ص: 0221دار النهضة العربية، الطبعة الثانية القاهرة أسامة عبد هللا قائد، املسؤولية الجنائية لألطباء، "دراسة مقارنة"،  -    
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نم عن ت االستثنائية مع األصول واملعطيات العلمية الثابتة في امليدان الطبي والجراحي، معتبرا بمثابة أخطاء طبية، تلك التي

 191قصور منهي واضح، ونقص معرفي ملحوظ وعدم التقيد بواجب منهي سابق.

وعرفه البعض اآلخر بأنه: "ذلك الخطأ الذي يصدر عن شخص يتمتع بصفة الطبيب أو بمناسبة ممارسته لألعمال 

ضه، ه في مواجهة مريالطبية ال يصدر عن طبيب يقظ وجد في نفس ظروف الطبيب املسؤول، أو أنه إخالل الطبيب بالتزامات

 192والذي يتمثل في مخالفة املعطيات واألصول الطبية.

في حين عرفته الدكتورة رجاء ناجي مكاوي بأنه "السلوك الغير السوي الذي ال يأتيه عادة الطبيب الحاذق املحترز، الذي 

  193يوجد في نفس الظروف التي وجد فيها الطبيب مرتكب الفعل الضار.

خطئا إذا لم يقم ببذل العناية الوجدانية اليقظة ولم يف بواجباته تجاه املريض بشكل عام، وإذا لذا فالطبيب يكون م

كانت عنايته مخالفة للحقائق العلمية، ألن من واجبه متابعة التطور العلمي الحديث باستمرار، وأنه وبالنظر لعنصر االحتمال 

 194خاصة بسبب االكتشافات الحديثة لهذا العلم.الكامن في كل عالج نتيجة عدم اكتمال هذا العمل الطبي و 

 انطالقا من هذه التعاريف يتضح لنا أنها ركزت على ثالث نقاط أساسية: 

أوال: التزام الطبيب اتجاه املريض هو التزام ببدل عناية ال تحقيق نتيجة وهو ما يجعل الخطأ الطبي هو خطأ أخالقيا 

 لبعد عن املساءلة القانونية لألطباء. تطغى عليه املثالية الطبية التي تنأى كل ا

ثانيا: تربط مسؤولية الطبيب بتقصيره اتجاه قواعد املهنة وما يمليه عليه الواجب املنهي، وأيضا تؤسس املسؤولية 

الطبية على أساس النقص املعرفي امللحوظ للطبيب، مما يطرح حتما إشكالية عبء اإلثبات في الخطأ الطبي، والتي ال محالة 

ع حتما على عاتق املريض هذا من جهة، ومن جهة أخرى مفهوم النقص املعرفي امللحوظ "مفهوم واسع وفضفاض ستق

ويستعص ي ضبطه، فهل يعني التزام الطبيب باليقظة العلمية ومواكبة آخر املستجدات الطبية ذات الصلة باملهنة، أم يتعلق 

 في العمليات. األمر بمعادلة حصيلة الطبيب السنوية في النجاح والفشل

ونعتقد أن املقصود بالخطأ الطبي الفعل الذي يبرز عند إخالل الطبيب بواجباته املهنية، بخروجه عن تنفيذ االلتزامات 

املفروضة عليه حيال مريضه، وهذه االلتزامات تتمثل في بذل العناية الطبية التي تشترطها أصول مهنته وتخصصه ومقتضيات 

 195مخطئا إن هو لم يقم بعمله بحذر وانتباه ويقظة، ولم يراع فيه األصول العلمية املستقرة والثابتة.علمه ووقته، بحيث يعتبر 

 وبذلك ف "الخطأ الطبي " ال يختلف في تحديده عن الخطأ بوجه عام، وتحديدا من جهة عناصره التي هي:

                                                           

نور الدين العمراني، مسؤولية الطبيب الجراح الجنائية باملغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة محمد  -191

 . 23، ص: 0222/ 0222عية الخامس، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية الرباط، السنة الجام

محمد محمد أحمد سويلم، مسؤولية الطبيب والجراح وأسباب اإلعفاء منا في القانون املدني والفقه اإلسالمي، "دراسة مقارنة"، الناشر  -192

 . 021، ص: 9112منشأة دار املعارف مطبعة القدس، الطبعة األولى، 

 . 017، ص: 9112القطاع الخاص، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى، محمد عبد النباوي، املسؤولية املدنية ألطباء  -193

عبد الوهاب عرفه، املرجع في املسؤولية الجنائية واملدنية والتأديبية للطبيب والصيدالني، املكتب الفني للموسوعات القانونية  - 194

 . 02اإلسكندرية، ص: 

عد األصول الطبية هي تلك املبادئ والقواعد األساسية، التابعة واملستقرة، نظريا وعلميا بين أهل مهنة املتفق عليه فقها وقضاء أن قوا - 195

 الطب بحيث لم تعد محال للجدل واملناقشة بينهم انظر للمزيد من التوسع: 

ت القانونية ، الطبعة األولى، بدون دكر محمد أوغريس، مسؤولية الطبيب في التشريع الجنائي، "دراسة مقارنة"، دراسة مقارنة سلسلة الدراسا -

 . 79سنة الطبع، ص: 
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 عدم مراعاة األصول والقواعد العلمية املتعارف عليها في علم الطب. -0

 قواعد السلوك.  –خالل بواجبات الحيطة والحذر أو واجبات يفرضها القانون اإل -9

 إغفال بدل العناية التي كانت باستطاعة الطبيب. -2

 196توافر رابطة أو عالقة نفسية بين إرادة الطبيب والنتيجة الخاطئة. -2

ية ر تقدير الخطأ الطبي للقول بمسؤولوعليه فأمام تعدد اآلراء الفقهية ملفهوم الخطأ الطبي، يبقى التساؤل حول معيا

 الطبيب الجنائية عن أخطائه املهنية في النقطة املوالية: 

 ثانيا: معيار تقدير الخطأ الطبي 

فتباينت اآلراء بشأن الضابط الواجب اتباعه لبيان  197لم تحدد غالبية القوانين معيارا لضبط مفهوم الخطأ الطبي،

تبر خطأ أوال، فبرزت بذلك ثالثة اتجاهات: األول شخص ي، والثاني، موضوعي، والثالث كون التصرف املنسوب إلى الشخص يع

 مختلط يجمع بين االتجاه األول واالتجاه الثاني، وفيما يلي نعرض هذه االتجاهات أو املعايير في ثالثة فروع:

 املعيار الشخص ي:  -أ 

ما صدر منه من تصرف مشوب بشبهة الخطأ بما  ومقتضاه وجوب النظر إلى شخص املخطئ وظروفه الخاصة، ومقارنة

اعتاد عليه من تصرف وعناية في ظروف الواقعة، فإذا تبين أن التصرف أو السلوك موضوع االتهام أقل دقة وعناية مما اعتاده 

 فهو غير ال في مثل هذه الظروف، وأنه كان يستطيع في أحواله العادية أن يتجنب الفعل الضار املنسوب إليه اعتبر مقصرا، وإ

 198مقصر.

بمعنى األخذ بعين االعتبار ما كان يجب على الطبيب املخالف فعله في الظروف التي أحاطت به سواء أكانت ظروف 

 199خارجة أم ظروفا داخلية.

فوفقا ألنصار هذا املعيار يتحدد هذا الخطأ إذن في نطاق شخص الطبيب نفسه، أي على أساس النظر في شخص 

صة، فإذا تبين من املقارنة بين ما صدر منه من سلوك مشوب بالخطأ، وبين ما اعتاد اتخاذه من سلوك الطبيب وظروفه الخا

في نفس الظروف ذاتها أي الظروف العادية للعمل، فإذا تبين أنه مخل فيما اعتاد القيام به اتجاه املريض من واجباته املهنية، 

 200عام واملسؤولية الجنائية عن الخطأ الطبي الذي أحدثه بوجه خاص.فإنه يسوغ مؤاخذته في نطاق املسؤولية الطبية بوجه 

                                                           

 . 221، ص: 9112، سنة 2الثلث محمد، "أخطاء األطباء بين الفقه والقانون"، مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات، العدد:  -196

تبط باألعمال الطبية فقط بغض النظر عن صفة مرتكبه، "إن تعبير "خطأ الطبيب" أشمل من عبارة "الخطأ الطبي" الذي يعني الخطأ املر  -197

أما تعبير "خطأ الطبيب" فيعني الخطأ املنسوب إلى شخص بعينه وصفته كطبيب مما يضفي عليه شموال للمعنى املقصود، ومع ذلك فالتعبيرين 

 يستعمالن للداللة على نفس املعنى".

 . 30ص: ، 1977مدي، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، فوزية عبد الستار، النظرية العامة للخطأ غير الع -198

 ،  9109نور الدين العمراني، شرح القسم العام من القانون الجنائي املغربي، مطبعة وراقة سجلماسة، مكناس، -199

 .022ص: 

 . 72محمد أوغريس، مسؤولية الطبيب في التشريع الجنائي، "دراسة مقارنة"، مرجع سابق، ص:  -

د هللا بن حسن بن ركبان، القتل الشبه العمديين الشريعة والقانون، مذكرة لنيل شهادة املاجيستير في العلوم القانونية، جامعة نايف عب -200

 . 97، ص: 9112السعودية، 
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لذلك يمكن القول أن املعيار الشخص ي للخطأ هو عبارة عن فكرة شخصية بحثة، فقد يتوافر الخطأ في طبيب ما، وال 

م يكن ف اآلخر الذي ليتوفر في طبيب آخر على الرغم من أنهما قد سلكا نفس املسلك، ولكن األول كان على إدراك وبصيرة بخال 

 كذلك وكان مهمال متصفا بالرعونة. 

وعليه فالخطأ الطبي حسب هذا املعيار يحاسب كل طبيب حسب ظروفه وحالته ودرجة يقظته وإدراكه، ومن ذلك 

عن  بيتمثل الخطأ الطبي املرتبط بالطب الشرعي في إخالل الطبيب بالتزاماته الخاصة والعامة للمضرور، أو أنه إحجام الطبي

  201القيام بالواجبات الخاصة التي يفرضها علم الطب وقواعد املهنة وأصول الفن أو مجاوزتها والتي تتسبب في قيام الضرر.

وقد انتقد هذا املعيار من قبل غالبية الفقه القانوني لصعوبة تطبيقه، حيث يتطلب قياس الخطأ بالنظر لشخصية  

 202الصحية واالجتماعية، وقدراته الخاصة وما به من يقظة وفطنة.املتهم وظروفه الخاصة، وحالته العقلية و 

ويترتب على ذلك أنه ال يمكن إخضاع شخص مهمل أو مستهتر للمساءلة الجزائية طاملا أن ضميره ال يؤمله، وأنه تصرف 

 طبقا ملا تمليه عليه عاداته وطبيعته، وكل تلك األمور داخلية يصعب التعرف عليها. 

هذا املعيار يتعارض مع املصلحة العامة، ذلك أن املجتمع يتطلب من األفراد قدرا أدنى من العناية أضف إلى ذلك أن 

والحيطة عند مباشرة نشاطهم، وهذا القدر يجب أن يكون قدرا عاما يلتزم به جميع أفراد املجتمع أيا كانت عاداتهم، والحال 

تاده كل شخص أمر يتعارض مع العدالة، إذ يترتب عليه أن يكون جزاء أن تحديد الحد األدنى من العناية املتطلبة وفقا ملا اع

املهمل الذي ألف عدم االهتمام بحقوق الغير واالستهانة بواجب العناية الذي يحول دون االعتداء عليها، عدم مساءلة القانون، 

ا بسبب ما عن القدر األعلى من العناية بينما جزاء الشخص الذي اعتاد الحذر الشديد والعناية البالغة أن يعاقب إذا نزل يوم

 203والحذر، والشك في أن هذه النتيجة غير منطقية بل وغير عادية.

 املعيار املوضوعي: -ب 

يتم القياس املوضوعي للخطأ بمقارنة السلوك الخاطئ للطبيب والذي تسبب في ضرر للمريض بسلوك طبيب يعد 

لطبيب، ولكي يكون السلوك خطأ ويعد الطبيب الذي صدر عنه ذلك نموذجا مجردا عن أية ظروف شخصية ذاتية بحثة ل

السلوك مسؤوال جزائيا عنه، يجب أن يصدر عن ذلك الطبيب بطريقة فيها انحراف عن السلوك املألوف للطبيب العادي، فإذا 

د العادي، فإنه ال يعكان كذلك كان الخطأ متوفرا، وإن لم يكن كذلك أي أنه صدر مطابقا لنموذج السلوك املألوف للطبيب 

  204خطأ.

وقد استقر الرأي الراجح فقها وقضاء أن األخذ باملعيار املوضوعي مع االعتداد بالظروف الخارجية التي نشأ فيها العمل 

 205دون االعتداد بالظروف الداخلية للطبيب هو األولى باإلتباع ألنه معيار مرن.

                                                           

 . 299ص:  ،1997عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت، لبنان، الجزء األول،  -201

عميري فريدة، مسؤولية املستشفيات في املجال الطبي، مذكرة لنيل شهادة املاجستير في الشريعة والقانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو  - 202

 . 02، ص: 9100الجزائر، 

 . 112، ص: 1973محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الثالثة،  -203

محمد سليم، أحكام أخالقيات الطب في القانون الجزائري، "دارسة مقارنة"، مذكرة التخرج لنيل شهادة املاجستير في القانون  شهيدي - 204

 . 73، ص :9117ـ9112الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجياللي اليابس، سيدي بلعباس الجائر، السنة الجامعية 

، 9112-93، السنة 2دولة اإلمارات العربية املتحدة، "دراسة مقارنة"، مجلة الحقوق، العدد محمد قوراري، مسؤولية الطبيب الجنائية في  -   

 . 900ص: 

 . 937، دار الفكر العربي، ص: 0211رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام في التشريع الجنائي، الطبعة الثالثة،  - 205
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حديد خطأ الطبيب دون االعتداد بظروف الطبيب الداخلية كما أنه من الناحية العملية سيساعد القاض ي على ت

وتحليل نفسيته، كما أنه يواكب التطورات التي تلحق كل املجتمعات، وفضال عن ذلك يحقق هذا املعيار العدالة االجتماعية 

م امللقى على ء كان االلتزااملتمثلة في اقتضاء املجتمع حقه في عقاب الطبيب الجاني كما أن املعيار املوضوعي أولى باالتباع سوا

عاتق الطبيب التزاما بتحقيق نتيجة أو التزاما ببدل عناية، إذ أنه بالنسبة لاللتزام بتحقيق نتيجة فال يثور ثمة إشكال عند 

ء اتحديد خطأ الطبيب، إذ أنه بمجرد امتناع الطبيب عن تحقيق النتيجة امللتزم بها تتوافر مسؤوليته ويقع عليه عبئ إثبات انتف

خطئه، أما بالنسبة لاللتزام ببدل عناية، فتبرز أهمية املعيار املوضوعي عند تقدير خطأ الطبيب، وذلك باستخدام معيار 

  206الشخص املعتاد لتحديد توافر الخطأ في سلوك الطبيب من عدمه. 

باره لقاض ي أن يأخذ في اعتونرى أنه وإن كان تحديد القاض ي لخطأ الطبيب يقوم على املعيار املوضوعي، فإنه يجب على ا

الظروف الخارجية املحيطة بكل حالة على حدة. وذلك لتكون جنبا إلى جنب مع املعيار املوضوعي عند تحديد خطأ الطبيب، 

ونعني بالظروف الخارجية كافة الظروف أو الوسائل املتاحة للطبيب والتي تعينه على القيام بعمله، وبالتالي فإن الظروف 

ل ضمن املعيار املوضوعي وتعتبر جزءا ال يتجزأ منه، بل ينبغي التوسع في مفهوم هذه الظروف طاملا أنها بعيدة الخارجية تدخ

عن الظروف الشخصية للطبيب، ومثال ذلك أن يتوجه مريض لعيادة طبيب معين لديه كافة الوسائل واألجهزة الحديثة 

كون على أساس معيار الطبيب املعتاد من أواسط مهنة الطب واملتوفر واملتقدمة بعيادته، فإن قيام خطأ في جانب هذا الطبيب ي

لديه نفسه تلك اإلمكانيات والوسائل، ألن الشخص الذي توجه إلى طبيب معين نظرا ملا حصل عليه من دراسات علمية وما 

ا ما حاول أن ينفي يتوافر لديه من إمكانيات ووسائل حديثة بعيادته، يجب أن يكون ذلك محل اعتبار لدى القاض ي، إذ

 املسؤولية عن نفسه، وذلك لخطورة مهنة الطب وما تتصل به هذه من إنقاذ ألرواح الناس.

كما أن تقدير مسلك الطبيب العادي يكون قياسا على مسلك طبيب عادي مثله، وتقدير مسلك األخصائي يكون بمسلك 

العلمية وهذا أمر متعلق بالظروف الشخصية للطبيب،  أخصائي مثله، حيث أن التخصص وإن كان يدل على زيادة في الدرجة

إال أنه يجب أن يكون لهذه الصفة وزن في تقدير خطأ األخصائي، ولذلك يقارن الطبيب االخصائي املخطئ بمسلك األخصائي 

  207مثله، وبالتالي فال يجوز أن يقارن خطأ الطبيب األخصائي بمسلك الطبيب العمومي، ولوكان في نفس الظروف.

 ملعيار املختلط ا -أ

إلى التوفيق بين املعيارين )املوضوعي والشخص ي(، وقد ذهب أنصاره إلى أنه يجب  –وهو الغالب  -يذهب اتجاه ثالث 

التمييز بين عناصر الخطأ، فعدم توقع الضرر الذي هو قبل كل ش يء عنصر من عناصر الذكاء، يجب أن يقدر طبقا للتقدير 

أن الضرر كان يمكن توقعه، فإن االنتباه الذي بذله لتجنب الضرر يقدر حسب قاعدة التقدير الشخص ي أو الواقعي. فإذا تبين 

 208املادي أو املجرد )املوضوعي(.

وفي إطار التوفيق بين املعيارين املوضوعي والشخص ي أكد بعض الفقه ضرورة األخذ باملعيار املوضوعي )املجرد( عند 

باملعيار الشخص ي )أو الواقعي( عند تقدير العقاب مع األخذ بعين االعتبار ظروف تقدير وجود الخطأ من عدمه، على أن يؤخذ 

  209املكان والزمان )الخارجية(.

                                                           

 . 022، ص: 9112ري، دار هومة، الجزائر، محمد رايس، املسؤولية املدنية لألطباء في ضوء القانون الجزائ -206

 . 22، ص: 9119أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، طبع الديوان الوطني لألشغال التربوية،  -207

 دها. وما بع 901عبد الحميد الشواربي، مسؤولية األطباء والصيادلة واملستشفيات املدنية والجنائية والتأديبية، مرجع سابق، ص:  - 208

، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة سميرة أقرورو، املسؤولية الجنائية لألطباء في ظل التطور العلمي الحديث "دراسة مقارنة" - 209

 . 997مرجع سابق، ص: 9107األولى 
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إلى ضرورة األخذ بمعيار مختلط عند تقدير  –ونؤيده في ذلك  - 210وأمام هذا الوضع وانطالقا مما سبق خلص البعض

 الخطأ الطبي فذهب إلى أنه :  

د تقديره للخطأ الطبي اتباع املعيار املوضوعي مع مراعاة املالبسات والظروف الخارجية أوال: يجب على القاض ي عن

والداخلية املحيطة بالطبيب التي قد تؤثر حتما في سلوكه، إذ يجب على القاض ي أن يأخذ في اعتباره ظروف املكان والزمان، 

ف ذاتها، وكذا يجب أن يقدر خطأ الطبيب وفقا ويقدر سلوك الطبيب قياسا على ما كان سيفعله طبيب يقظ وجد في الظرو 

 لكفاءته والوسائل التي كانت تحت تصرفه وقت تنفيذه للعمل. 

ثانيا: يجب على القاض ي أن يعتد في تكوين رأيه عن ثبوت الخطأ في جانب الطبيب بجسامة النتيجة دون جسامة الخطأ، 

عن خطئه ضعف صحي مستديم أو عاهة مستديمة أو أضرار ال فإذا كانت النتيجة املترتبة عن الخطأ بسيطة أي لم ينشأ 

 يمكن إصالحها أو الوفاة، تعين على القاض ي الحكم بالبراءة.

ثالثا: يجب تقرير املسؤولية الجنائية للطبيب، ال عن إخالله بقواعد الحيطة والحذر العامة التي يفرضها القانون على 

 الكافة. 

 املسؤولية بين الخطأ املادي والخطأ الفني. رابعا: يجب عدم التفريق في قيام 

 املطلب الثاني: صور الخطأ الطبي 

جاء املشرع املغربي بست صور للخطأ غير العمدي، عددها في مواد مختلفة متفرقة من القانون الجنائي املغربي، وإن 

 في:وتكمن هذه الصور وفق ترتيب املادتين أعاله  211(222 – 229ذكر مجملها في املادتين )

  la maladresseأوال: عدم التبصر: 

 212ويراد به في التشريعات العربية املقارنة اصطالح الرعونة ويراد بها لغة التصرف بخفة وطيش.

( فهي تفيد الطيش وسوء التقدير وقلة marque d’habilitéفيما يقصد به اصطالحا: نقص في املهارة والدراية والحذق )

  213ية باألصول الالزمة لتفادي الخطأ. الكفاءة وعدم الدراية الكاف

                                                           

 وما بعدها.  927، ص: 9112قاهرة، طبعة أسامة عبد هللا قائد، املسؤولية الجنائية لألطباء، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية ال -210

من القانون الجنائي املغربي على أنه: " من ارتكب بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته  432تنص املادة  -211

خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين  النظم أو القوانين، قتال غير عمدي، أو تسبب فيه عن غير قصد، يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى

 إلى ألف درهم".

من القانون الجنائي املغربي على أنه: " من تسبب بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين،  222وتنص املادة 

على ستة أيام، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى في جرح غير عمدي أو إصابة أو مرض، نتج عنه عجز عن األشغال الشخصية تزيد مدته 

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

 .89ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ص:  -212

ا في القانون الخاص، جامعة محمد نور الدين العمراني، مسؤولية الطبيب الجراح الجنائية باملغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العلي -213

 . 019ص:  1993/1994الخامس، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية الرباط، السنة الجامعية: 

 . 122، ص: 1980أحمد عوض بالل، مبادئ قانون العقوبات املصري، القسم األول، دار النهضة العربية القاهرة،  -    
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بمعنى آخر يقصد بالرعونة القصور في املعرفة الفنية الضرورية ملمارسة حرفة أو مهنة، ويتحقق ذلك حين يتخلف لدى 

 214الجاني تلك القدرات الفنية الالزمة ملمارسة نشاط معين.

األصول الفنية املتعارف عليها في مهنة الطب وبناء عليه تتحقق الرعونة في سلوك الطبيب الشرعي، إذا خالف تلك 

 الشرعي ويعد مسؤوال حينئذ. 

مثال ذلك سماح الطبيب الشرعي بإصدار تصريح بدفن الجثة قبل الخروج بكافة النتائج التي تكفي إلظهار الحقيقة 

ي ملمارسة املهنة. فالطبيب الذأمام القاض ي، كما تتحقق الرعونة إذا كان الطبيب الشرعي ليس لديه القدرات الفنية الالزمة 

ليس لديه القدرة على تقدير اإلصابة واملدة الالزمة للعالج يقع في الخطأ املنهي كذلك الطبيب الشرعي الذي ال يستطيع تحديد 

التغيرات  دون يالضرر الجنس ي لفتاة مغتصبة يقع في الخطأ املنهي، كذلك الطبيب الشرعي الذي يفحص الجثة وال يكتب أو 

 215ي تطرأ على الجثة واألعمال التي يقوم بها أثناء عملية التشريح يكون قد أخطأ مهنيا ويسأل جنائيا عن ذلك.الت

وعليه فالرعونة هي سوء التصرف وعدم تقدير الوضع كما هو متبع في األحوال العادية لرعاية املريض، أو هو فعل خطر 

من مضاعفات قاسية ومؤملة للمريض تستنزفه صحته الجسدية يستهان به وعدم إدراك الطبيب ملا يمكن أن ينتج عنه 

والنفسية، وذلك لعدم خبرة ودراية الطبيب الذي يعتقد أنه متفوق الذكاء ويتنصل من النتيجة بالتهرب من املريض وعدم 

 216االعتراف بخطئه.

 : عدم االحتياط ثانيا

ويقصد به عدم تبصر الجاني بالعواقب التي  217رنة،ويقابله اصطالح عدم اإلحتراز في بعض التشريعات العربية املقا

   218يمكن أن يفض ي إليها فعل إيجابي يقترفه.

فالجاني يدرك في هذا العرض خطورة ما يقوم به واآلثار الضارة التي يمكن أن تنجم عنه، ومع ذلك يستمر في القيام 

 به غير متخذ العدة الالزمة لتوقي تلك النتائج. 

بيب الشرعي دون أن يتخذ مبادئ الحذر واالحتياط الذي تفرضه عليه أصول الخبرة الفنية ومثاله أن يتصرف الط

للمهنة أثناء قيامه بعمله. إذ من مبادئ الحذر في مهنة الطب الشرعي املحافظة على الدليل األول املوجودة على الجثة أو مسرح 

بالستيك كانت معلقة في رأس طفل وجد مقتوال، ألن  الجريمة، ولذا قض ي بمعاقبة الطبيب الشرعي الذي قام برفع حقيبة

  219أصول املهنة تقض ي بترك هذه الحقيبة كما هي موجودة في رأسه لحين استكمال معاينة مسرح الجريمة من رجال التحقيق.

                                                           

 . 221، ص: 9112شرح األحكام العامة لقانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية القاهرة، سنة  أحمد شوقي أبو خطوة، -214

عادل عبد املجدي الفجال، أحكام التصرف في الدم البشري وآثاره في القانون املدني والفقه اإلسالمي "دراسة مقارنة"، منشأة املعارف،  -215

 . 203: ، ص9112الطبعة األولى، اإلسكندرية 

216- Pierre Lemaire, nouvelles compétences de l’infirmier anesthésiste, diplôme  d’Etat aux vues du décret N° 2002-194 du 11 

février 2002, mémoire universitaire, paris saint Antoine, année 2009/2010, p : 58.  

 التشريع املصري واللبناني.217-  

 .992، ص : 9102حد العلمي، شرح القانون الجنائي املغربي، القسم العام، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الخامسة،عبد الوا218- 

سيوت حليم دوس ومصطفى عبد التواب، الطب الشرعي التحقيق الجنائي واألدلة الجنائية، الناشر منشأة املعارف،  معوض عبد التواب 219-

 .292، ص :  0232
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 فهو إذن على عكس اإلهمال ينطوي على سلوك إيجابي يتمثل في إقدام الجاني على ما كان يجب عليه االمتناع عنه،

  220مع عدم اتخاذ االحتياطات الالزمة للحيلولة دون تحقق النتائج املحظورة.

كما ينصرف إلى عدم التحفظ أو قلته، مما يسبب مسؤولية الجاني عن نتيجة سلوكه، ألنه كان في استطاعته أن 

 أن يتخذ االحتياطات يحول دون وقوع الحادث لو تصرف بحذر وتعقل، بمعنى أن املخطئ يعلم الطبيعة الخطيرة لفعله دون 

 221الالزمة ملنع وقوع الخطأ.

ومثاله أن يترك الطبيب الشرعي قفازاته في مكان الحادث أثناء معاينته للجثة، وبعد رفع البصمات املوجودة عليها 

 وجد أنها بصمات الطبيب الشرعي مما سبب له الجرح الشديد، أو كأن يترك الطبيب الشرعي ش يء يخصه في مكان الجريمة،

لذا يجب عليه أال يلمس أي ش يء في مكان الحادث دون أن يحتاط في ذلك بلبس قفاز في يده لئال تطغى بصماته على بصمات 

 222الجاني، وبالتالي يتسبب في إهدار الدليل.

 ثالثا: اإلهمال وعدم االنتباه 

اله في لتفادي وقوع النتيجة، ومث يشير عدم االنتباه إلى مسلك سلبي للجاني يغفل فيه عن اتخاذ احتياطات لو قام بها

 املجال الطبي الجراح الذي ينس ى إحدى أدوات الجراحة كالقطن مثال وسط أحشاء املريض الخاضع للجراحة. 

هذه الصورة ال تختلف عن اإلهمال باعتبارها مظهرا سلبيا للخطأ غير العمدي، هذا ما أكده غالبية الشراح 

 223والفقهاء.

عل إجراءات احتياطية أو واجبات الحذر التي من شأنها الحيلولة دون وقوع الغلط اإلجرامي، ومعناه عدم اتخاذ الفا

فالطبيب في هذه الصورة يتخذ موقفا سلبيا عن القيام بها هو واجب عليه ويترك التزاما مفوضا في مسلكه، ويتوانى عن اتخاذ 

  224الفعل اإلجرامي. التدابير واالحتياطات والوسائل الضرورية املناسبة لتفادي وقوع

وفي تحديد آخر أشمل وأعم ملفهوم اإلهمال، أكد الدكتور أحمد حسين طه أنه هو القصور عن إتباع االحتياطات 

  225الواجبة عن عدم اهتمام أو عدم انتباه أو تفريط".

معنى  إلفصاح عنفهو بهذا التحديد يؤكد أن جميع صور الخطأ غير العمدي تتداخل فيما بينها، وتعتبر مترادفة في ا

 اإلهمال باملفهوم املتقدم. 

عدم  -وعموما يمكن القول أن اإلهمال كما يرى الدكتور أبو املعاطي حافظ أبو الفتوح أعلى من الصورتين السابقتين 

 226فيقال أن الشخص لم يحتط ألنه لم يتبصر، ولو تبصر فلم يحتط فهم مهمل. -التبصر وعدم االحتياط 

                                                           

 . 902، املسؤولية الجنائية لألطباء في ظل التطور العلمي الجديد، مرجع سابق، ص: سميرة اقرورو  -220

 . 012نور الدين العمراني، مسؤولية الطبيب الجراح الجنائي باملغرب، مرجع سابق، ص:  -    

، ص: 0223توزيع، الطبعة األولى، عمان، موفق علي عبيد، املسؤولية الجزائية لألطباء عن إفشاء السر املنهي، مكتبة دار الثقافة للنشر وال -221

93 . 

 . 292:  الطب الشرعي والتحقيق الجنائي واألدلة الجنائي، مرجع سابق، صمعوض عبد التواب، -  222

  211أحمد عوض بالل، مبادئ قانون العقوبات املصري، القسم الخاص، مرجع سابق، ص :  223-

  920ملغربي، القسم العام، مرجع سابق، ص: عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي ا -    

 . 093طارق سرور، الوسيط في شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مرجع سابق، ص:  -    

 . 77، ص: 9112أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة الخامسة، دار هومة، الجزائر،  -224

 . 719، ص: 9119لقسم العام، مطبعة النور، أحمد حسين طه، شرح قانون العقوبات، ا -225

 :ابو املعاطي حافظ أبو الفتوح، شرح القانون الجنائي املغربي، القسم العام، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة األولى، الدار البيضاء،  ص -226

997 . 
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الشرعي مهمال إذا خالف االحتياطات الواجبة في مهنته، وبالتالي إذا كان من املبادئ املستقرة في  وبذلك يعتبر الطبيب

مهنة الطب الشرعي أن الطبيب يجب أن يحتاط في عمله، وعليه أن يؤديه بدقة متناهية، كما يجب عليه عدم التسرع في كتابة 

أن يعيد هذه النتائج ثم يتابع حالة البحث، حتى يتأكد من نتائجه، ثم تقريره، وال يعتمد النتائج األولية واملبدئية، بل عليه 

 بعد ذلك يكتب تقريره عندما تطمئن نفسه إلى ذلك، فإذا تسرع في حكمه تحقق في جانبه اإلهمال ويسـأل عن الخطأ املنهي.

تفى كامل لها، فإذا اكفمثال الطبيب الشرعي الذي ينتدب لعمل الصفة التشريحية لجثة ما، يجب عليه عمل تشريح  

بالفحص الظاهري لها أو قام بالتشريح لكن ال يكفي للوصول إلى النتائج الحقيقية يكون قد قصر في أداء عمله، وتعدى األصول 

املستقرة في مهنته، وبالتالي يسأل جنائيا عن هذا الخطأ، مثال ذلك انتداب طبيب في أسكوتلندا لتشريح جثة وبعد انتهائه  من 

يح قرر أن الوفاة حدثت بسبب نوبة قلبية سببها ضرب عنيف ظهرت آثاره في الرأس، وبعد عرض الجثة على طبيب شرعي التشر 

آخر ظهر من التشريح الكامل أن الوفاة حدثت بسبب كسر رقبة املجني عليه وليس بسبب نوبة قلبية كما قال الطبيب األول، 

 227عونة وعدم االحتياط.وبالتالي سئل عن الخطأ املنهي املتمثل في الر 

 رابعا: عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح واألنظمة 

تعتبر مخالفة القوانين واألنظمة صورة مستقلة من صور الخطأ، يغني تحققها عن توافر إحدى صور الخطأ األخرى، 

 228في حق الفاعل. –غير العمدية  –ولذلك يكفي ثبوتها لقيام املسؤولية الجنائية 

يرى املشرع أن سلوكا معينا يكون خطرا أو بإمكانه أن يؤدي إلى ارتكاب جريمة فيحظره وقاية لذلك، ويتمثل فقد 

 ل عن الجريمتين،أالخطأ في هذه الحالة باإلقدام على السلوك املحظور، فإذا ما أقدم شخص ما على هذا السلوك املحظور يس

والثانية هي النتيجة  229ائمة ومستقلة بحد ذاتها، ولو لم يقع خطأ آخر.األولى هي مخالفة القوانين واألنظمة وتعد جريمة ق

 230اإلجرامية التي آل إليها عمل الجاني.

فالطبيب الشرعي الذي لم يقم بمعاينة جسم املجني عليه أو الجاني أو عمل التحليالت الالزمة لإلظهار الحقيقة يسأل 

تشريحها أال يكتفي باألوراق املقدمة إليه من جهة التحقيق أو يعتمد على جنائيا، ألنه ملزم عند انتدابه لعمل معاينة جثة و 

مجرد أقوال الخصوم، فإذا قام بذلك وبنى تشخيصه على ذلك ثم ضمنه تقريره، فإنه يكون بذلك قد خالف أصول املهنة 

     231قة.غير موضوعي خالي من الحقي وأخطأ خطأ جسيما يستوجب مساءلته قانونيا ألن التقرير الذي يبنى على ما في األوراق تقرير 

وقد قضت محكمة النقض املصرية "أن الخبير القضائي الذي أغفل القيام باملعاينة في الحاالت التي تقتض ي ذلك 

  232يجب نقضه ويكون الخبير مخطئا ويلتزم بتعويض الضرر الذي نتج عن خطئه في مواجهة الخصوم".

                                                           

 . 292: معوض عبد التواب، الطب الشرعي والتحقيق الجنائي واألدلة الجنائية، مرجع سابق، ص - 227

 . 029مكناس، ص:  9100نور الدين العمراني، شرح القسم العام من القانون الجنائي املغربي، مطبعة سجلماسة، الطبعة الثالثة،  - 228

 . 92، ص: 0232منير رياض حنا، املسؤولية لألطباء والصيادلة، دار املطبوعات الجامعية اإلسكندرية،  -229

، 9119عقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء األول، "الجريمة"، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، عبد هللا سليمان، شرح قانون ال -230

 . 922ص: 

، ص:  2008مسؤولية الطب الشرعي،" دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي"، دار الفكر الجامعي، خالد محمد شعبان،  - 231

522. 

اإلثبات في املواد املدنية والتجارية في ضوء أحدث اآلراء وأحكام النقض والصيغ القانونية، مطبعة دار  مصطفى مجدي هرجة، قانون  -232

 وما بعدها.  119، ص: 0220الثقافة للطباعة، والنشر القاهرة الطبعة الثانية، 
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ا مفصال يستوفي فيه كل ما توصل إليه من حقائق وأساليب وأسباب حقيقية كذلك إذا لم يقدم الطبيب الشرعي تقرير 

 25من ق،م،ج و كذا املادة  206و 205يعتمد عليها ويسبب بها تقريره يعد مخالفا األصول العلمية والفنية ملهنته، ألن املادة 

ر يجب أن يقدم تقريرا موقعا منه بنتيجة املتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي تقض ي بأن الخبي 77/17من القانون رقم 

أعماله ورأيه، واألوجه التي استند إليها في رأيه وتقديره للموضوع بإيجاز ودقة، وإذا تعدد الخبراء في واقعة معينة واحدة يجب 

ظره نهم وجهة نعلى كل واحد منهم أن يبين رأيه في التقرير املشترك ويوقع عليه، وإذا خالف أحدهم اآلخر يجب أن يبين كل م

 233واالسباب التي دعته ملخالفة وجهة نظر زميله لكي يظهر وجه املخالفة أمام القاض ي.

كذلك يعد من قبيل الخطأ الفني الجسيم عدم استعانة الطبيب الشرعي بفني متخصص فمثال إذا تعرض الطبيب 

، في يكون الفصل فيها الزم إلتمام مهمته ملسائلالشرعي اثناء تأدية مهمته ملسائل تخرج عن نطاق تخصصه الدقيق أو الفني، و 

هذه الحالة يجب عليه أن يستعين بفني في هذا التخصص، فإذا قصر في ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية وتقريره 

  234للبطالن.

تاج حمثال ذلك الطبيب الشرعي الذي ينتدب لتقرير أهمية اإلصابات التي لحقت باملجني عليه في حادث سيارة قد ي

إلى طبيب متخصص في جراحة العظام، والكسور واألشعة فإذا قصر في ذلك، عرض نفسه للمساءلة، كذلك الطبيب الشرعي 

الذي ينتدب لتشريح جثة المرأة ماتت أثناء الوالدة يحتاج لطبيب متخصص في مجال النساء والتوليد، فإذا قصر عرض نفسه 

ميع جوانب الحقيقة وبالتالي الوصول إلى نتائج غير صحيحة وغير مطابقة لوجه للمساءلة وبطالن تقريره، ألنه ال يحتوي ج

  235الحقيقة.

 املبحث الثاني: شروط الخطأ الطبي

يتطلب لقيام الخطأ الطبي وقيام املسؤولية الطبية ثالثة شروط، تتمثل في الخطأ الطبي )الفعل الضار( الذي قمنا 

ضررا )املطلب األول( إضافة إلى وجود العالقة السببية بين الخطأ الطبي الذي  بتناوله سلفا، ثم إحداث هذا الخطأ الطبي

 ارتكبه الطبيب الشرعي والضرر الحاصل كنتيجة له )املطلب الثاني(.

 املطلب األول: ركن الضرر في مسؤولية الطبيب الشرعي

ة له، سواء كان ذلك يعرف الضرر بشكل عام بأنه ما يصيب الشخص في حق من حقوقه، أو في مصلحة مشروع

الحق أو تلك املصلحة متعلقا بسالمة جسمه، أو ماله، أو عاطفته، أو حريته، أو شرفه أو غير ذلك. ويتطابق هذا التعريف العام 

للضرر مع تعريف الضرر الطبي، وذلك إلقامة مسؤولية األطباء أو الجراحين وبالتالي خضوعهم للقواعد العامة في املسؤولية 

 236املدنية.

                                                           

ممارسة مهام الطب الشرعي )ظهير شريف رقم  املتعلق بتنظيم  77/17من القانون رقم  25من ق،م،ج و كذا املادة  206و  205انظر املادة  -233

 (.2020مارس 19املوافق ل   1441رجب    24بتاريخ   6866، جريدة رسمية عدد  1441من رجب  11صادر في 1.20.08

 ابقا.املتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي املشار إليهم س 77/17من القانون رقم 7 من ق،م،ج وكذا املادة  201انظر املادة  -234

 . 292معوض عبد التواب، الطب الشرعي والتحقيق الجنائي واألدلة الجنائية، مرجع سابق، ص:  -235

 .   127/126 ، ص:2005في القطاع الخاص، دار الثقافة للنشر و التوزيع األردن،  الحياري أحمد، املسؤولية املدنية للطبيب -236
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بشقيها العقدي والتقصيري، وال يتصور قيام املسؤولية  وعليه فالضرر هو الركن الثاني من أركان املسؤولية املدنية

وتعتبر النتيجة اإلجرامية أيضا الركن الثاني من أركان املسؤولية  237بال ضرر، فإذا انتفى الضرر ال تقبل دعوى املسؤولية،

ضرر مرادف للنتيجة اإلجرامية يتقابالن في األثر القانوني لصالح املجني عليه و املضرور الجنائية و هي ال تنم إال عن ضرر، فال

املطالبة بالتعويض لغياب مصلحته في االدعاء، أو  –ضحية الخطأ الطبي  –من خطأ طبيب في جريمة طبية، و إال ملا استطاع 

ر لم يعد مجرد حدث فردي حاضر، و لكنه ظاهرة من مساءلة األطباء جنائيا النتفاء  صفته في الخصومة الجنائية، فالضر 

  238ظواهر الواقع االجتماعي السلبية على وجه العموم. وينقسم الضرر إلى ضرر مادي وضرر معنوي.

 أوال : الضرر املادي        

 ويشترط للتعويض عن الضرر املادي أن يكون هناك إخالل 239يقصد به اإلخالل بمصلحة للمضرور ذات قيمة مالية

بمصلحة مالية مشروعة للمضرور، كما يشترط للتعويض أيضا أن يكون هذا الضرر محقق الوقوع أما الضرر املحتمل الوقوع 

ال يصلح أساسا للمطالبة بالتعويض كذلك يشمل التعويض الضرر الذي وقع بالفعل، والضرر الذي سوف يقع حتما في 

 240املستقبل.

اإلصابات املوجودة باملجني عليه يمنعه من املطالبة بالتعويض الكافي عن مثال ذلك خطأ الطبيب الشرعي في تقدير 

 تلك اإلصابات.

كذلك لو أن طبيب شرعي انتدب لتقدير حالة املدعى عليه العقلية في دعوى الحجر نتيجة الختالل القوة العقلية 

 تمتع بكامل قواه العقلية و ضمن ذلك فيلديه، و بعد فحص غير كافي للطبيب الشرعي له خرج بنتيجة أن هذا املدعى عليه ي

تقريره و بناء على ذلك التقرير رفض القاض ي دعوى الحجر ثم قام املدعى عليه هذا بالتصرف في أمواله بسفه فبدده فأضر 

بنفسه و بورثته، فيكون للورثة الحق في رفع دعوى التعويض ضد ذلك الطبيب الشرعي إلخالله بمصلحة مالية مشروعة كانت 

 ف تؤول لهم عن طريق الحكم في دعوى الحجر مما يمكنهم من املحافظة على أموال والدهم من تبديدها نظرا لسفهه.سو 

 ثانيا: الضرر املعنوي       

ويقصد به األذى أو التعدي الذي يصيب حقا أو مصلحة مشروعة لإلنسان وينتج عن ذلك ألم معنوي للمتضرر، من 

أي الضرر الذي ال يمس  241و سمعته أو حريته أو كرامته أو عاطفته أو مكانته االجتماعية.ذلك ما يصيب اإلنسان في شرفه أ

ويتمثل هذا الضرر في اآلالم التي تصيب املتهم من جراء  242مصلحة مالية للمضرور لكنه يعيبه في عواطفه وكرامته وسمعته

ء الجاني مما جعل سلطات التحقيق تعتقله بنا حبسه بسبب تقرير الطبيب الشرعي الذي جعل أصابع االتهام تشير إلى كونه

                                                           

 2010لسنة  5ء البشرية ومكافحة جرائم اإلتجار باألعضاء البشرية في ضوء القانون خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني لزرع األعضا -237

 . 570، ص: 2012 واالتفاقية الدولية والتشريعات العربية، "دراسة مقارنة"، دار الفكر الجامعي االسكندرية، الطبعة األولى

نيل املاستر في قانون املنازعات، جامعة املولى إسماعيل، كلية يوسف أديب، املسؤولية الجنائية للطبيب عن أخطائه املهنية، رسالة ل -238

 .76، ص:2012/2011العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية مكناس، السنة الجامعية، 

 .424، ص:1998جالل العدوي، أصول االلتزام، الناشر منشأة املعارف اإلسكندرية،  -239

 . 629، "دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي"، مرجع سابق، ص: خالد محمد شعبان، مسؤولية الطب الشرعي -240

املختار بن أحمد عطار، النظرية العامة لاللتزامات في ضوء القانون املغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى،  -241

  407ص:، 2011

 .425:جالل العدوي، أصول االلتزام، مرجع سابق، ص -242

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


    

114 

  ISSN:2509-0291  2022 غشت/شتنبر  41 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –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 :  

على ذلك التقرير، ثم بعد تكليف طبيب شرعي آخر بأداء املأمورية يثبت عدم صلته بالحادث، فاآلالم النفسية التي أصابت 

 ذلك الشخص نتيجة حبسه بسبب تقرير الطبيب الشرعي األول تصلح ضررا معنويا للمطالبة بالتعويض.

معنويا كما لو أفش ى الطبيب الشرعي سرا للمجني عليه أو الجاني حصل عليه أثناء أو بمناسبة كذلك يصلح ضررا  

 تأدية مهام وضيفته ولم يكن ذلك السر من األمور املطلوب االستيضاح عنها من الجهة التي كلفته باملأمورية.

ها بالضرب في أماكن حساسة مثال ذلك الطبيب الشرعي الذي انتدب لتقدير الضرر الذي حصل لفتاة معتدى علي

من جسدها و بعد أن قدر تلك اإلصابات في تقريره ذكر أن الفتاة مفضوض بكارتها منذ زمن بعيد و لم يكن ذلك بسبب التعدي 

عليها بالضرب و لم تدعي الفتاة وال أهلها أن الضرب أدى إلى ذلك، فالطبيب الشرعي حصل على تلك املعلومات أثناء فحصه 

ة و لم تطلب منه الجهة التي كلفته بتقدير اإلصابات فحص ذلك، لكنه تعدى مهام عمله و اطلع على ذلك، كما لجسد الفتا

أفش ى هذا السر مما أضر بالفتاة و أهلها في سمعتهم و شرفهم فهذا ضرر معنوي يصلح للمطالبة بالتعويض فضال عن املسؤولية 

 الجنائية عن جريمة إفشاء السر املنهي. 

بيب الشرعي الذي انتدب لفحص حالة املتهم العقلية ثم يحصل على سر أثناء فحصه للمتهم بأن هذا كذلك الط

الشخص مصاب بمرض معدي مثل الزهري أو السيالن مما أدى إفشائه لهذا السر إلى إحراج ذلك الرجل وإضراره في عواطفه 

 ال شك أن هذا ضررا أدبيا أو معنويا يصلح للمطالبة بالتعويض. 

 طلب الثاني: العالقة السببية في مسؤولية الطبيب الشرعي          امل

الشرط الثالث من الشروط الواجب توفرها لقيام املسؤولية الطبية وعلى الخصوص مسؤولية الطبيب الشرعي، 

بين هذا  يةشرط الرابطة أو العالقة السببية ألنه ال يمكن أن نقبل فقط بالضرر والخطأ فقط بل يجب توافر رابطة السبب

والواقع أن  243الخطأ والضرر، حيث يعتبر فعل ما سببا للضرر كلما ساهم هذا الفعل في إحداث الضرر أو زاد من جسامته.

تحديد رابطة السببية في املجال الطبي يعد من األمور الشاقة والصعبة، نظرا لتعقد الجسم البشري وتغير حالته وخصائصه 

 الظاهرة التي قد تكون أدت إلى الوفاة.  وعدم وضوح األسباب واملضاعفات

مثال ذلك ما عرض على محكمة مصر من أن طبيب املدرسة كشف على أحد الطلبة للنظر في إعفائه من األلعاب 

الرياضية، فقرر أن الطالب سليم وال داعي إلعفائه وذات يوم سقط الطالب مغمى عليه وتوفي أثناء ممارسته للتمرينات 

الطبيب الشرعي أن الوفاة حدثت بسبب ثقب في القلب وأنه من املمكن أن تكون الوفاة قد حدثت من هذه الرياضية، وقرر 

 244الحالة املرضية فقط دون أن يكون لأللعاب الرياضية دخل فيها فقضت املحكمة بإعفاء الطبيب من املسؤولية.

التي كلف بها، هذه األخطاء قد تسبب ضررا  كما أن الطبيب الشرعي قد يرتكب أخطاء أثناء مزاولته ملهام املأمورية

للغير إال أن املالحظ أن إثبات عالقة السببية في هذه الحالة تكون سهلة وليست صعبة إذ يكفي للمدعي بالضرر أن يثبت أن 

لقانون من ا 31الطبيب الشرعي قد خالف النصوص القانونية املنظمة ملمارسة مهام الطب الشرعي. وفق ما جاء في نص املادة 

 245املتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي.   77/17رقم

                                                           

 . 53بوبكري محمادين، خصوصيات الخطأ الطبي، مرجع سابق، ص:  - 243

 . 022معوض عبد التواب، الطب الشرعي والتحقيق الجنائي واألدلة الجنائية، مرجع سابق، ص :  - 244

 نه: املتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي على أ 77/17من القانون رقم  31تنص الفقرة الثانية من املادة  - 245

 ي" كل إخالل غير مبرر من طرف الطبيب املمارس للطب الشرعي في تنفيذ اإلنتدابات القضائية املوجهة إليه، أو كل تأخير عمدي وغير مبرر ف

 إنجازها، يشكل خطأ مهنيا يمكن أن تنشأ عنه مسؤوليته التأديبية".
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بناء عليه يسأل الطبيب الشرعي إذا تأخر عن عمل الصفة التشريحية حتى أذى تأخيره إلى إضاعة الدليل، ألن  

  246القانون يلزمه في حالة انتدابه لحمل الصفة التشريحية أن يبادر في عمل ذلك.

يب الشرعي بضرورة احترام املدة املمنوحة له إلنجاز مهمته والصعوبات التي تواجهه في كما أن القانون ألزم الطب

عمله، يجب عليه إعالم القاض ي بها، كذلك التقدم الذي أحرزه وما إذا كان بحاجة إلى مدة أخرى أم ال، فإذا قصر الطبيب 

بيب اءات املنصوص عليها. ويكفي هنا إلثبات خطأ الطالشرعي في هذه التعليمات عرض نفسه للمساءلة القانونية ملخالفته لإلجر 

الشرعي إثبات املجني عليه أو أهله أن تأخر الطبيب الشرعي كان سببا في فقد الدليل مما نتج عنه عدم إلحاق التهمة بالجاني 

 وبالتالي عدم عقابه. 

ون ، واكتفى بالكشف الظاهر دكذلك الطبيب الشرعي الذي ينتدب لعمل الصفة التشريحية لجثة ملقاة على الطريق

تشريح الجثة، وخلص في تقريره أن الوفاة حدثت طبيعية مما جعل أسرة الشاب ينتدبون طبيبا شرعيا لتشريح الجثة، فقام 

الطبيب اآلخر بتشريحها وتحليل بعض عينات من وجهه ومعدته وتوصل في تقريره عن طريق عمل التحاليل السابقة إلى أن 

لة سكر شديد وتعرض لصدمة شديدة نتج عنها جروح قطعية وإصابات معوية مما أدى إلى وفاته، ومن الشاب كان في حا

  247الغريب أن أسرة املجني عليه كانت سوف تتعرض لضرر شديد لو اعتمدت جهة التحقيق على التقرير األول.

ر ء ارتكابه لهذا الخطأ، وهو ما يعبكذلك ال يسأل الطبيب الشرعي جنائيا عن خطئه املنهي إال إذا ثبت سوء نيته أثنا

 عن قصده في ارتكابه وبالتالي يحقق الركن املعنوي للجريمة. 

وخالصة القول أنه من الصعوبة بمكان إثبات الخطأ املنهي للخبير نظرا لتقدم العلوم الطبية واألبحاث العلمية، وحتى 

لضروري للمساءلة الجنائية عما شاب تقريره من أخطاء إذا ثبت خطأ الخبير فمن الصعب تحديد سوء النية وهو العنصر ا

فيه، وهو ما يوحي أن الطبيب الشرعي أو أي خبير آخر ممكن أن يفلت من العقاب إذا أخطأ في أداء عمله، وهذا القول مردود 

فاة إذا د سبب الو عليه إذ بات إثبات الخطأ الطبي، ممكنا ألن التزام الطبيب الشرعي التزام بتحقيق نتيجة معينة هي تحدي

  248ندب إلى تشريح جثة أو تقرير الضرر الجنس ي ومداه أو تحديد اإلصابة في جرح أو ضرب أو عاهة، إلخ. 

من خالل ما تقدم نجد أن الخطأ املنهي الذي يقع فيه الطبيب الشرعي يؤدي إلى فقدان الثقة في كفاءته، األمر الذي 

بها من جهة التحقيق ألن هذه األخطاء تتعلق بأصول مهنته الفنية والعلمية، مما يجعله غير أهل في تأدية املهمة التي كلف 

يعرض نفسه للمساءلة الجنائية أو املدنية أو اإلدارية ويقع تحت طائلة العقاب. وبالتالي فإن الخبرة في مجال الطب الشرعي أمر 

أمينا فيما كلف به مراعيا األصول العلمية والفنية  جد خطير فعلى الطبيب الشرعي أن يكون دقيقا في أداء عمله حازما جادا

للمهنة، دائم االطالع فيما يستجد أو سيحدث من أساليب فنية، ألن عليه مهمة عظيمة وشاقة أال وهي واجب تنوير القاض ي 

 واستجالء الحقيقة أمام الجهة التي كلفته باملهمة. 

  

                                                           

 . 790ه اإلسالمي والقانون الوضعي، مرجع سابق، ص: خالد محمد شعبان، مسؤولية الطب الشرعي، دراسة مقارنة بين الفق -246

 . 292معوض عبد التواب، الطب الشرعي والتحقيق الجنائي واألدلة الجنائية، مرجع سابق، ص:  -247

 . 797خالد محمد شعبان، مسؤولية الطب الشرعي، "دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي"، مرجع سابق، ص:  -248
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   املراجع واملصادر
 

 . 9119العقوبات، القسم العام، مطبعة النور، أحمد حسين طه، شرح قانون   -

املختار بن أحمد عطار، النظرية العامة لاللتزامات في ضوء القانون املغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة   -

  .2011األولى، 

 9112ائر، محمد رايس، املسؤولية املدنية لألطباء في ضوء القانون الجزائري، دار هومة، الجز   -

يوسف أديب، املسؤولية الجنائية للطبيب عن أخطائه املهنية، رسالة لنيل املاستر في قانون املنازعات، جامعة املولى   -

 .2012/2011إسماعيل، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية مكناس، السنة الجامعية، 

- Pierre Lemaire, nouvelles compétences de l’infirmier anesthésiste, diplôme  d’Etat aux vues du décret N° 2002-

194 du 11 février 2002, mémoire universitaire, paris saint Antoine, année 2009/2010 

، الدار لىابو املعاطي حافظ أبو الفتوح، شرح القانون الجنائي املغربي، القسم العام، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة األو  -

 البيضاء. 

 . 9112أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة الخامسة، دار هومة، الجزائر،  -

 . 9119أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، طبع الديوان الوطني لألشغال التربوية،  -

 . 9112وبات القسم العام، دار النهضة العربية القاهرة، سنة أحمد شوقي أبو خطوة، شرح األحكام العامة لقانون العق -

 . 1980أحمد عوض بالل، مبادئ قانون العقوبات املصري، القسم األول، دار النهضة العربية القاهرة،  - 

 . 0221قاهرة أسامة عبد هللا قائد، املسؤولية الجنائية لألطباء، "دراسة مقارنة"، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية ال -

 . 9112أسامة عبد هللا قائد، املسؤولية الجنائية لألطباء، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية القاهرة، طبعة  -

، سنة 2الثلث محمد، "أخطاء األطباء بين الفقه والقانون"، مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات، العدد:  -

9112 . 

رف، واملستشفيات املدنية والجنائية والتأديبية، منشأة املعا مسؤولية األطباء والصيادلة واملستشفيات الشواربي عبد الحميد، -

 . 0223الطبعة األولى، 

خصوصيات الخطأ الطبي، املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، مطبعة بوبكري محمادين، خصوصيات الخطأ الطبي،  -

 . 002، عدد9102ة األولى، املعارف الجديدة، الرباط، الطبع

 .1998جالل العدوي، أصول االلتزام، الناشر منشأة املعارف اإلسكندرية،  -

مسؤولية الطب الشرعي،" دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي"، دار الفكر الجامعي، خالد محمد شعبان،  -

2008 . 

 5اء البشرية ومكافحة جرائم اإلتجار باألعضاء البشرية في ضوء القانون خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني لزرع األعض -

 . 2012 واالتفاقية الدولية والتشريعات العربية، "دراسة مقارنة"، دار الفكر الجامعي االسكندرية، الطبعة األولى 2010لسنة 

      0211فكر العربيرؤوف عبيد، مبادئ القسم العام في التشريع الجنائي، الطبعة الثالثة، دار ال -

سمير عبد السميع األودن، مسؤولية الطبيب والجراح وطبيب التخدير ومساعديهم مدنيا، وجنائيا وإداريا، منشأة املعارف  -

 . 9112اإلسكندرية، طبعة 

ر ملاجستيشهيدي محمد سليم، أحكام أخالقيات الطب في القانون الجزائري، "دارسة مقارنة"، مذكرة التخرج لنيل شهادة ا -

محمد  -.     9117ـ9112في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجياللي اليابس، سيدي بلعباس الجائر، السنة الجامعية 
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-93، السنة 2قوراري، مسؤولية الطبيب الجنائية في دولة اإلمارات العربية املتحدة، "دراسة مقارنة"، مجلة الحقوق، العدد  -

9112 

دي الفجال، أحكام التصرف في الدم البشري وآثاره في القانون املدني والفقه اإلسالمي "دراسة مقارنة"، عادل عبد املج -1

 .. 9112منشأة املعارف، الطبعة األولى، اإلسكندرية 

 . 1997عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت، لبنان، الجزء األول،  -

عبد هللا بن حسن بن ركبان، القتل الشبه العمديين الشريعة والقانون، مذكرة لنيل شهادة املاجيستير في العلوم القانونية،  -

 . 9112جامعة نايف السعودية، 

عبد هللا سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء األول، "الجريمة"، ديوان املطبوعات الجامعية،  -

 . 9119لجزائر، ا

 .9102عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي املغربي، القسم العام، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الخامسة، -

عبد الوهاب عرفه، املرجع في املسؤولية الجنائية واملدنية والتأديبية للطبيب والصيدالني، املكتب الفني للموسوعات القانونية  -

 اإلسكندرية. 

عميري فريدة، مسؤولية املستشفيات في املجال الطبي، مذكرة لنيل شهادة املاجستير في الشريعة والقانون، جامعة مولود  -

 . 9100معمري، تيزي وزو الجزائر، 

 .  30ص: ، 1977فوزية عبد الستار، النظرية العامة للخطأ غير العمدي، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي،  -

ريس، مسؤولية الطبيب في التشريع الجنائي، "دراسة مقارنة"، دراسة مقارنة سلسلة الدراسات القانونية ، الطبعة محمد أوغ -

 األولى، بدون دكر سنة الطبع. 

 . 9112محمد عبد النباوي، املسؤولية املدنية ألطباء القطاع الخاص، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى،  -

محمد أحمد سويلم، مسؤولية الطبيب والجراح وأسباب اإلعفاء منا في القانون املدني والفقه اإلسالمي، "دراسة  محمد -

 . 9112مقارنة"، الناشر منشأة دار املعارف مطبعة القدس، الطبعة األولى، 

 . 1973محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الثالثة،  -

دي هرجة، قانون اإلثبات في املواد املدنية والتجارية في ضوء أحدث اآلراء وأحكام النقض والصيغ القانونية، مصطفى مج -

 . 0220مطبعة دار الثقافة للطباعة، والنشر القاهرة الطبعة الثانية، 

نائية، الناشر سيوت حليم دوس ومصطفى عبد التواب، الطب الشرعي التحقيق الجنائي واألدلة الج معوض عبد التواب -

 .0232منشأة املعارف، 

 . 0232منير رياض حنا، املسؤولية لألطباء والصيادلة، دار املطبوعات الجامعية اإلسكندرية،  -

موفق علي عبيد، املسؤولية الجزائية لألطباء عن إفشاء السر املنهي، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان،  -

0223  . 

 مكناس. 9100ر الدين العمراني، شرح القسم العام من القانون الجنائي املغربي، مطبعة سجلماسة، الطبعة الثالثة، نو  -

نور الدين العمراني، مسؤولية الطبيب الجراح الجنائية باملغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص،  -

 . 0222/ 0222ية واالقتصادية واالجتماعية الرباط، السنة الجامعية جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانون

نور الدين العمراني، مسؤولية الطبيب الجراح الجنائية باملغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص،  -

 . 1993/1994لجامعية: جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية الرباط، السنة ا

-Mohammed Yaakoubi, Le droit a la santé, Revue Marocaine d’Administration Locale et de Développement, 

N° :105-106, Juillet-octobre 2012 
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 يف قانون العمل السوداين الفصل التعسفي

Arbitrary dismissal in the Sudanese Legislation 

 : باحث أول-مد محمد أحمد الزينأحالدكتور  

 أستاذ القانون الخاص املشارك

       كلية الحقوق ، جامعة ظفار، سلطنة عمان

 

 : باحث ثاين-زكريا عبدالوهاب محمدزين الدكتور 
 أستاذ القانون العام املشارك 

      كلية الحقوق ، جامعة ظفار، سلطنة عمان

 

 مخلص البحث 

م ، بهدف تقييم مدى  0222لوضع الحالي ملوضوع الفصل التعسفي في قانون العمل السوداني لسنة ُيحلّل هذا البحث ا    

فعالّية القانون في ضوء التطبيق الذي يظهر من خالل السوابق القضائية ، ومعرفة إمكانية  التحسين  والتطوير لهذا القانون  

. 

حديد عدم املشروعية ومنها املعيار الشخص ي، وقد أطلق عليه املعيار تناول البحث املعايير التي يتم االعتماد عليها لت     

.
ً
ه يعتمد على قصد صاحب العمل ونّيته التي تتجه إلى اإلضرار، فهنا يكون الفصل تعّسفّيا

ّ
 الشخص ي ألن

لحة وبين املص ثاني تلك املعايير معيار موضوعي يعتمد على عدم التناسب بين ما يصيب العامل من ضرر من جراء الفصل      

 التي يحققها صاحب العمل.

املعيار الثالث هو معيار موضوعي يذهب إلى أّن املصلحة التي يرغب صاحب العمل في تحقيقها من جراء فصل العامل غير    

 مشروعة.

لعامل أن يكون ا تناول البحث األسباب الغير مشروعة التي تدفع أرباب العمل لفصل العمال والتي بّين البحث أن من بينها     

 املطالبة بحق قانوني كاملطالبة بالحّد األدني لألجور.
ً
: املشاركة في أضراب عمالي، ومنها ايضا

ً
 في نقابة عمال ومنها أيضا

ً
 عضوا

 تناول البحث اآلثار التي تترتب على الفصل التعسفي وأوضح البحث بأّنها تتمثل في إرجاع العامل للعمل أو دفع مرتب   
ً
إخيرا

 ة شهور، ودفع بدل اإلنذار، وكذلك اإلجازة التي يستحقها العامل، وشهادة خدمة.ست

ه ليس هنالك نّص في قانون العمل السوداني ينصُّ بعدم    
ّ
تّم اختتام البحث بعدد من النتائج والتوصيات من أهّم النتائج بأن

 في قانون العمل  فصل العامل إال ألسباب مشروعة ،  ومن أهّم التوصيات هنالك تقديم توص
ً
ية للُمشّرع السوداني بإدخال نّصا

 ألسباب مشروعة تتعلق بعدم مقدرة العامل على أداء العمل أو بسلوكه  0222لسنة 
ّ

ه ال يجوز إنهاء عقد العامل إال
ّ
م يفيد بأن

 غير املقبول .

 تب العمل، التعويض عن الفصل التعسفي.الفصل التعسفي، قانون العمل، بدل اإلنذار، املكافأة، مك الكلمات املفتاحّية:   
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Abstract 

     This research analyses the current situation of arbitrary dismissal in the Sudanese Labour Law 1997, with view 

of assessing the effectiveness of the Law in the light of the application shown by the judicial precedent, and 

identifying the possibility of improving and developing this law. 

       The research examined the criteria that are relied upon to determine wrongfulness. One of the first of these 

criteria is personal standard, which is called the personal standard because it depends on the employer’s intent and 

intention to harm here the dismissal is arbitrary. 

     Second is an objective criterion based on the disproportionate nature of the employer’s injury caused by the 

dismissal and the interest of the employer. 

  The third criterion is an objective criterion whereby termination is intended to be unlawful; so that the interest 

desired by the employer as the result of the worker’s dismissal is unlawful. 

   The research dealt with the illicit reasons for employers to dismiss workers. The research indicated that of them 

was that the worker was member of a trade union. It also included: participating in a worker’s strike, including also 

claiming a legal right such as demanding a minimum wage. 

     Finally, the research dealt with the consequences of arbitrary dismissal and clarified that it was the worker’s 

return to work or six months’ salary, the payment of the warning allowances, as well as the leave due by the worker 

and certificate of service. 

     Research was concluded with number of major findings and recommendations, one of the most important result 

is that there was no provision in the Sudanese Labour Law that worker should be dismissed only for legitimate 

reasons, and among the most important recommendations is recommendation to the Sudanese legislator to 

include a text in Sudanese Labour Law 1997 stating the contract may be terminated only for legitimate reasons 

relating to the employee’s  inability to perform work of his unacceptable behavior. 

Keywords: arbitrary dismissal, labour law, warning allowance, severance pay, labour office, compensation for 

arbitrary dismissal. 

    

 مقدمة :

 أو رب عمل، ويوجد في كل أسرة شخص يعمل      
ً
إّن العمل حقٌّ وواجٌب في آٍن واحٍد، وأغلب أفراد املجتمع إّما أن يكون عامال

من كّدِ يده ليعول تلك األسرة؛ لذلك نّص الدستور على الحق في العمل، ووضعت النصوص القانونية ملعالجة املوضوع بقوانين 

بدأ سلطان اإلرادة وقاعدة العقد شريعة املتعاقدين؛ وذلك لخلق التوازن املطلوب بين العمال وأصحاب خاصة خرجت به عن م

 العمل حتى ال تثور النزاعات وتتوقف عجلة اإلنتاج.

 الفصل التعسفي هو الفصل الذي يتّم باملخالفة  ألحكام القانون ودون إتباع اإلجراءات التي حّددها القانون، والغرض منه    

م، وليست  0222اإلضرار بالعامل، ومما تجدر اإلشارة إليه بإن موضوع الفصل التعّسفي يحكمه قانون العمل السوداني لسنة 

شّرع إلصداره  0232القواعد الواردة في قانون املعامالت املدنية  السوداني لسنة 
ُ
م ، والقول بغير ذلك يهزم الهدف الذي حدا بامل

 على القواعد العامة التي تحكم  وهو حماية  الطرف الضعيف
ً
في العقد وهو العامل ، هذا وقد تّم وضع هذا القانون خروجا
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العقد، ووضعت نصوص خاصة تهدف إلى حماية العامل في مواجهة  أرباب  االعمال الذين يكونون في موقف إقتصادي أقوى 

 مع العدل واإلنصاف.من العامل ويحاولون فرض سيطرتهم واستغالل العمال بطريقة ال تتوافق 

إّن قانون العمل منح الحماية الالزمة ضد الفصل التعسفي ومنح ضمانات للعامل من خطر الفصل التعّسفي ضد ما يواجهه   

شّرع في قانون العمل بمعالجة أوجه القصور في قانون املعامالت املدنّية فيما يتعلق بالفصل التعّسفي، 
ُ
من صعوبات، وقد قام امل

األحكام التي تحدُّ من هذه املسألة ملا لها من تداعيات خطيرة على العامل وتمتد تلك بالضرورة ألفراد أسرته الذين  وقام بوضع

 يعتمدون عليه في معيشتهم.

من أكثر القضايا التي يدور حولها النزاع  أمام املحاكم هي دعاوى العمل وال سيما دعاوى مشكلة  البحث :  .0

من أصحاب العمل يقومون بفصل العامل دون أن يكون هنالك سبب لفصله ، إما لجهلهم الفصل التعّسفي، والكثير 

بالقانون أو  أّنهم  على درآية بالقانون ومع ذلك يحاولون أن يتحايلوا على القانون، هذه املشكلة يدور حولها السؤال 

السوداني ملعالجة موضوع الفصل الرئيس ي للبحث والذي يتمثل في مدى كفاية األحكام  التي وضعها قانون العمل 

التعّسفي وكبح جماح أرباب العمل والحّد من حاالته ؟ ويتفرع عن السؤال املحوري سؤاالن فرعيان  يتمثالن في اآلتي 

: 

 ما هي أسباب وحاالت الفصل التعّسفي؟ -أ

 ما هي األثار القانونية املترتبة على الفصل التعّسفي؟ -ب  

بة  من األهداف أهداف البحث: .9
ّ
التي يسعى إليها البحث هو معرفة أسباب الفصل التعّسفي واآلثار املترت

عليه، ومعرفة القصور في القانون ملعالجة تلك املعضلة ومحاولة إيجاد بعض الحلول التي قد تسهم في إيجاد بعض 

 القواعد التي يمكن أن تسد الثغرات هنا وهناك.

ه يتعلق بموضوع له أثر كبير على حياة العامل التي تتأثر ُيعتبر هذا املوضوع ذو أهم أهمّية البحث: .2
ّ
ّية كبيرة ألن

 بالفصل، وال يتوقف هذا األثر على العامل بل يمتد ألفراد أسرته وبالتالي يتأثر به املجتمع ككل.

كغيره من البحوث النظرية فهذا البحث اعتمد على املنهج الوصفي وذلك باإلشارة للنصوص  منهج البحث: .2

ونية التي تحكم املوضوع ، كما تّم استخدام املنهج التحليلي بغرض تحليل تلك النصوص القانونية ، هذا من القان

الناحية  النظرية البحتة  أما من الناحية  العملية فقد تم ّالرجوع للكثير من السوابق القضائية التي تناولت املوضوع 

 ة  وآراء للفقهاء حول املوضوع  .لتحليلها وربطها بالناحية النظرية من نصوص تشريعي

تّم التطّرق لهذا املوضوع من قبل في إطار الكتب التي تناولت قانون العمل، وكذلك في  الدراسات السابقة: .7

 عن غيره هو أن هذا البحث تناول التشريع السوداني، كما أن 
ً
بعض الدراسات، ولكن ما يجعل هذا املوضوع متميزا

 ويضفي عليه الصبغة العملية.اعتماده على السوابق القض
ً
 مختلفا

ً
 ائية يعطيه طابعا

لكي ُيوفي املوضوع حّقه فقد تّم تقسيمه إلى مبحثين تّم في املبحث األول التعرض لحاالت  هيكل البحث: .1

بة على الفصل التعّسفي.
ّ
 الفصل التعسفي وتّم تخصيص املبحث الثاني لآلثار املترت

 املبحث األول 

 ت الفصل التعّسفي معايير وأسباب وحاال 

 
ً
 معايير الفصل التعّسفي:-أوال

 وتحقي -الطرف األضعف في العقد -جاءت قوانين العمل بعدد من القيود التي تحكم حاالت  إنهاء العقد لصالح العامل        
ً
قا

؛ إ
ً
شّرع في القانون املدني يضع لها إعتبارا

ُ
ي ذ إّن العالقة بين الطرفين فلقواعد العدل واإلنصاف ، وهذه املعايير لم يكن امل

شّرع بالتدخل بغرض الحّدِ من سيطرة  أرباب العمل 
ُ
القانون املدني يحكمها اتفاق الطرفين، ولكن مع بروز قوانين العمل قام امل
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ه من حّق صاحب العمل إنهاء العقد بإرادة  منفردة ولكنه إن فعل ذلك دون مراعاة أحكام  
ّ
القانون في إنهاء العقود،  فقرر بأن

 للعامل 
ً
 اجتماعية

ً
 .249فيجب عليه أن يقوم بمنح العامل حقوقه التي قّررها القانون، وفي هذا األمر حماية

هنالك معايير لعدم مشروعية الفصل منها ما هو شخص ي ومنها ما هو موضوعي، ومن أول تلك املعايير املعيار                

طلق عليه املعيار الشخص ي 
ُ
ه يعتمد على قصد صاحب العمل ونّيته التي تتجه إلى اإلضرار بالعامل ومن الشخص ي، وقد أ

ّ
ألن

 إذا قصد 
ً
الصعب الوصول إلى النفس البشرية ملعرفة الدوافع الحقيقة، ويذهب املعيار الشخص ي إلى أّن الفصل يعتبر تعّسفيا

 
ً
ه إذا كان به صاحب العمل اإلضرار بالعامل؛ إذ أن صاحب العمل له أن ينهي العقد وفقا

ّ
للحاالت التي حّددها القانون، بيد أن

 
ً
 .250ما يرمي إليه اإلضرار بالعامل كان الفصل تعّسفيا

ثاني تلك املعايير معياٌر موضوعي يعتمد على عدم التناسب بين ما يصيب العامل من ضرر من جراء الفصل وبين املصلحة       

ولكنها ضئيلة عند قياسها بالضرر الذي يصيب العامل،  واملعيار في  التي يحققها صاحب العمل؛ إذ قد تكون هنالك مصلحة

 بين مصلحة صاحب العمل وبين ما يصيب العامل من ضرر 
ً
 شاسعا

ً
ذلك هو الرجل املعقول الذي يرى إن  كان هنالك بونا

ة  أساسه عدم التعادل بل الهو  –بعكس املعيار األول  -مترتب على الفصل ، ويتبّين من ذلك بأّن هذا املعيار هو معيار موضوعي 

 . 251الشاسعة بين الضرر الذي يلحق بالعامل واملصلحة التي تعود على رب العمل من جراء فصل األول 

املعيار الثالث هو معيار موضوعي يذهب إلى تكون املصلحة التي يرغب في تحقيقها صاحب العمل من جراء فصل العامل غير    

الف النظام العام أو اآلداب، مثل امتناع العامل من االشتراك في عملية غش ينوي صاحب العمل مشروعة، أّي بمعنى أّنها تخ

القيام بها للعمالء ، أو رفض العامل االشتراك في عملية نقل مخدرات ، أو فصل العامل قبل بيع املنشأة إلى غيره ، وهنا يكون 

 للمعيار املوضوعي ، وإذا كان ال
ً
هدف املخالف للقانون يعود للباعث فإن الغرض غير املشروع هو عدم املشروعية استنادا

 .252الجانب املوضوعي الذي يمثل ذلك الدافع 

 
ً
 أسباب الفصل التعّسفي وحاالته:-ثانيا

 أسباب الفصل التعّسفي:-8

علهم يقومون التي تقلق بعض أصحاب األعمال وتج –التي ال تتعلق بكفاءة  العامل  –هنالك العديد من األسباب          

 منها : أن  تكون املرأة في حالة حمل ، أو تطالب بإجازة  وضوع، أو تتغيب أثناء إجازة الوضع ، أو 
ً
 تعّسفيا

ً
بفصل العامل فصال

 لنقابة 
ً
 أو ممثال

ً
 : أن يكون العامل عضوا

ً
ساعات اإلرضاع أو عن التغيب املؤقت عن العمل بسبب مرض أو حادث ومنها أيضا

ل ، أو املشاركة في أضراب عمالي ، أو املطالبة بحق قانوني كاملطالبة بالحّد االدني لألجور، اتخاذ اجراءات  تتعلق أو اتحاد العم

: مسألة العنصر، أو الجنس، أو اللون، أو الحالة االجتماعية، أو الدين، أو األصل االجتماعي ، 
ً
بالصحة  أو السالمة، ومنها أيضا

 لها أو لجعلهم عظة لغيرهم من العمال اآلخرين إن أقدموا على تلك فتدفع هذه األمور أرباب العم
ً
ل لفصل العمال تفاديا

شّرع السوداني في قانون العمل السوداني لسنة 253التصرفات املشروعة 
ُ
م ؛ لذلك يجب  0222، هذه الحاالت لم يشر لها  امل

 
ً
 .تضمين تلك الحاالت في القانون عند إعادة النظر في القانون مستقبال

                                                           

بدري الناصري، الوجير في قانون العمل والضمان اإلجتماعي " دراسة مقارنة " ، املكتب الجامعي الحديث،  د. سليمان -249 

.023-022م ، ص  9112اإلسكندرية، جمهورية مصر العربية ،    

،  ( ، مركز الغندور ، القاهرة0د. مصطفى مندور موس ى ، الوجير في شرح قانون العمل والتأمينات  اإلجتماعية )ج  -250  

.290م ، ص  9102جمهورية مصر العربية ،   

  251-أ. د . فراس عبدالرازق حمزة ، وسري معاذ أحمد حميد ، سلطة صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد املدة ، 

.927م ، ص  9191املركز العربي للنشر والتوزيع ، القاهرة ، جمهورية مصر العربية ،    

.971-922زة ، وسري معاذ أحمد حميد، املرجع السابق ، ص أ. د . فراس عبدالرازق حم  -252  

م . 0239( ، 073( من إتفاقية إنهاء اإلستخدام بمبادرة من أصحاب العمل رقم )1-7-2املادة ) -253  
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من ضمن أسباب الفصل التعّسفي التي ال أثر لها على العمل، عدم استجابة عاملة لطلب ال عالقة له بالعمل مثل الطلبات       

 .254التي تمس بشرفها وكرامتها 

مما تجدر اإلشارة إليه بأّن من أسباب الفصل التعسفي رفض العامل التعديل الغير املشروع لعقد العمل فيقوم صاحب    

 .        255عمل بفصله نتيجة لذلك ال

 حاالت الفصل التعّسفي:-2

، بناًء على ما نّص عليه القانون وأشار إليه بعض فقهاء القانون       
ً
هنالك العديد من الحاالت التي يعتبر فيها الفصل تعّسفيا

 وكذلك وردت في السوابق القضائية.

  منها   
ً
: عندما يقوم صاحب العمل بفصل العامل لسبب ما وترفض املحكمة ، ويكرر  هنالك حاالت يعتبر فيها  الفصل تعّسفيا

 
ً
 تعّسفيا

ً
ه يهدف إلى فصل العامل  دون مصوغ معقول، كذلك مما ُيعدُّ فصال

ّ
 على أن

ً
هذه املسألة عّدة مرات فهذا ُيعدُّ دليال

 فصل العامل بعد فصل صاحب العمل للعامل بسبب الخسارة  التي تعرضت لها املنشأة  في سنة ما، 
ً
 تعّسفيا

ً
كما ُيعدُّ فصال

 قيام رب العمل بفصل العامل 
ً
 تعّسفيا

ً
 خاصة بعد حفظ التحقيق، كذلك يعتبر فصال

ً
ثبوت براءته، أو في حالة حبسه احتياطيا

الت األكثر ، وغيرها من الحاالت بيد أنه سوف يتم ّالتطرق للحا256بالرغم من إحضار األخير شهادة طبية تفيد صالحيته للعمل 

.
ً
 حدوثا

 الفصل أثناء فترة االختبار وفي حالة عدم وجود الظروف االقتصادية:-أ        

I. :الفصل أثناء فترة االختبار 

 من        
ً
ن العامل أيضا

ّ
عقد العمل تحت االختبار الغرض منه هو معرفة مالءمة العامل وقدرته على أداء العمل، وكذلك ُيمك

له من عدمها، وطاملا أنه سمي عقد فال يمكن القول بغير ذلك، وإال أصبح األمر مجرد مغالطة لواقع  معرفة مدى مناسبة العمل

 األمر.

 في املادة )      
ً
يتبّين بأّن عقد العمل تحت -التي َعّرفت عقد العمل  –م  0222( من قانون العمل الُعماني لسنة 2بالتأمل جليا

مل ؛ ألن تلك املادة أشارت إلى أن عقد العمل يشمل أي عقد يعمل بمقتضاه شخص االختبار هو عقد عمل ويحكمه قانون الع

 ، ولم  تستثِن 
ً
  أو ضمنيا

ً
 أو سواء كان صريحا

ً
 أو شفويا

ً
 كان نوع العقد سواء كان مكتوبا

ً
لدى آخر وتحت إشرافه وإدارته أيا

ب املنهي والتلمذة الصناعية وهذه العقود ال تشمل عقد تلك املادة إال  عقود التلمذة الصناعية الخاضعة  ألحكام قانون التدري

 . العمل تحت االختيار

 تزيد فترة االختبار على ثالثة أشهر، وإذا انتهت فترة التدريب ولم يقم أحد الطرفين بإنهاء العقد     
ّ

هذا وقد اشترط القانون بأال

فصل العامل أثناء فترة االختبار جزاًء وهو منحه بدل إخطار، ، هذا وقد رتّب القانون على 257فإّن العقد يعتبر غير مسمى األجل 

ب عليه القانون 
ّ
ب على الفصل التعّسفي في العقد غير مسمى األجل الذي رت

ّ
ب عليه يقلُّ عن الجزاء الذي يترت

ّ
بيد أّن الجزاء املترت

 .258دل إنذار جزاًء يتمثل في إرجاع العامل للعمل، أو منحه مرتب ستة أشهر أساس ي، وكذلك منحه ب

ه يحّق لصاحب العمل أن يقوم باالتفاق مع عامل على أن يعمل بشرط التجربة ،      
ّ
هذا وقد ذهب جانب من الفقه إلى أن

والغرض من التجربة كي يتعرف ربُّ العمل على كفاءة العامل ومقدرته على أداء العمل محل التجربة، بيد أن تلك الفترة من 

                                                           

  254-د. محمد حسين منصور، شرح قانون العمل العماني ، دار الجامعة  الجديدة  ، اإلسكندرية ، جمهورية مصر العربية ، 

.212-213م ، ص  1009  

.022سعيد بن محمد املعشني ، سلطة  صاحب العمل في تعديل العقد ، )ب . ن (، )ب .ت(، ص  -255  

  256-د. مصطفى مندور موس ى ، ود. راشد بن  حمد البلوش ي ، أصول تطبيق قانون  العمل املقارن، مكتبة  بيروت ، القاهرة،  

.072-073، ص 9101جمهورية مصر العربية  ،   

م . 0222( من قانون العمل السوداني لسنة 2لفقرة )ا -257  

. 0222( من قانون العمل العماني لسنة 71/هـ( من املادة  )0الفقرة ) -258  
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 للحّد األدنى املفترض أال تزيد على ثال
ً
ثة  أشهر، وأن يكون األجر الذي يتقاضاه العامل خالل فترة التجربة على األقل مساويا

 ، 
ً
لألجور الذي تقرره الدولة ، وفي هذه الفترة من حّق صاحب العمل أن يقوم بإنهاء العقد، وال يعتبر ذلك الفصل تعّسفيا

ترة، يعتبر العامل في الخدمة املستديمة  وتحسب تلك فترة عمل قضاها ولكن إن استمر العامل في العمل بعد انقضاء تلك الف

 .259العامل مع املخدم 

 غير الزم؛ فإذا قام أحد املتعاقدين بإنهاء العقد انحلت الرابطة      
ً
ذهب جانب آخر من الفقه إلى أّن عقد التجربة يعتبر عقدا

 منذ نشأته، وأن التجربة التعاقدية بدون أثر رجعي، بينما ذهب فريق آخر إلى أن ع
ً
 واحدا

ً
قد العمل تحت االختبار ُيعدُّ عقدا

هي أحد مراحل العقد، وبالتالي فإن الرابطة بين الطرفين تنعقد بمجرد االنعقاد، ومن ثم تكون خاضعة لألحكام الواردة في 

 .260قانون العمل 

ـــــايــا إلى أ     ــ ــ ــ ــ ــــودانيــة في أحــدى  القضــ ــ ــ ــ ــ ن  عقــد العمــل تحــت فترة االختبــار يعتبر عقــد عمـل هــذا وقــد ذهبــت املحكمــة العليــا الســ

 يترتب 
ً
 تعّسفيا

ً
وتحكمه سائر القواعد التي وردت في قانون العمل ، وبالتالي فإن فصل العامل بدون  سبب مشروع يعتبر فصال

 عليه منح العامل فوائد ما بعد الخدمة التي أشــــــــــــــار إليها القانون هذا وقد ذكرت املحكمة في حيثيات الحكم 
ً
 ملا ما يعتبر تأكيدا

:" إن تعريف عقد العمل  يتعّين تفســـيره لكي يشـــمل أي اتفاق ألية مّدة زمنية طالت أو قصـــرت وبصـــرف 
ً
تمت اإلشـــارة إليه آنفا

 الحكمة 
ً
ه تحت التجربة أو خالف ذلك . والقول بغير ذلك يهزم تماما

ّ
النظر عن االسم الذي وضعه له املتعاقدان سواء ذكرا أن

ـــــر  بأّن ما  يع وفق ظروف إصـــــــداره ووفق نصـــــــوصـــــــه وهي حماية فئة مســـــــتضـــــــعفة في مواجهة أخرى قوية. ذلك إذا قلنامن التشــ

يســــــــــــــمى بعقد التجربة يخرج عن نطاق القانون فإّن املخدم بحكم موقفه األقوى يســــــــــــــتطيع أن يســــــــــــــتخدم الناس ووفق عقود 

 ولو كانت غير محّددة املّدة أو كانت مّد 
ً
 تجريبية

ً
ن من فصــــــل املســــــتخدم متى شــــــاء يســــــميها عقودا

ّ
تها ســــــنين طويلة ومن ثم يتمك

 إذ معناه 
ً
 إياه من فوائد ما بعد الخدمة التي قّررها القانون . وال نســــــــــــــتطيع أن نقول بذلك قانونا

ً
ولو بعد ســــــــــــــنين طويلة حارما

 بصدد ط  إلغاء القانون وإهدار الهدف من إصداره. ومن ثم
ً
بيعة تلك العالقة بين الطرفين ودون حاجة للتعرض ملا ثبت وقائعا

 للتعريف الوارد 
ً
فإننا نقرر إن ذلك االتفاق وبصرف النظر عن االسم الذي وضع له وطبيعة ذلك إنما يشكل عقد خدمة وفقا

في القانون، وبالتالي تحكمه ســــــائر القواعد التي نّص عليها هذا القانون. وليس في هذا القول إضــــــرار باملخدم إذ أن طريق إجراء 

 . 261االختيار النظري والعملي قبل الدخول في عقد الخدمة مفتوح له 

II. :زمة
ّ

 تخفيض عدد العاملين دون توفر األسباب االقتصادية أو التقنّية أو دون إتباع اإلجراءات الال

و وع العمل، أإذا لم تستدِع ظروف العمل االقتصادية أو التقنّية  تقليص عدد العاملين، كنقصان حجم العمل،  أو تغيير ن    

تطّور وسائل وطرق عمل املنشأة بهدف زيادة  اإلنتاج وتقليل النفقات، أو توقف املنشاة بصورة نهائية عن العمل،  وقام 

صاحبها بتخفيض عدد العمال دون أن  يتقّدم بطلب للسلطة املختصة لتخفيض عدد العاملين، أو تقّدم بطلب ولكّنه لم 

 ، ويجب على ينتظر قرار السلطة، أو لم توا
ً
فق السلطة املختصة على التخفيض، في هذه الحالة فإن الفصل يعتبر تعّسفيا

صاحب العمل إعادة العامل للعمل مع دفع أجره عن مّدة التوقف، أو دفع جميع حقوق العامل بما فيها  أجره عن مّدة التوقف 

 .262مع دفع  تعويض يعادل مرتب ستة اشهر أساس ي

                                                           

م ، 9100د. غالب علي الداودي، شرح قانون العمل ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، اململكة األردنية الهاشمية ،  -259 

.021ص    

عدوي، الوجيز في قانون العمل لسلطنة عمان، مطبعة جماده الحديثة، الصالبية، جمهورية مصر مصطفى عبدالحميد -260  

.72-71العربية ، )ب. ت(، ص   

(، مجلة األحكام القضائية السودانية، 022/0227الشركة التجارية الوسطى ليمتد ضد سهير درياس )م ع / ط م /  -261  

م . 9117ية للبحوث والسوابق القضائية ، إعداد املكتب الفني بالهيئة القضائية السودانية، م ، املوسوعة السودانية اإللكترون 0227  

( يجوز لصاحب العمل أن يتقدم للسلطة 0) -م والتي نصت :"  0222( من قانون العمل العماني لسنة  71املادة ) -262  

العمل ألسباب اقتصادية أو تقنية. املختصة بطلب مستوفي الشروط لتخفيض عدد العاملين لديه أو إلغالق مكان  
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 اع على مكتب العمل وموافقته:الفصل بدون عرض النز -ب

يقتض ي فصل العامل سواء أن تّم الفصل ملخالفة متكّررة، أو ملخالفة جسيمة قام العامل بارتكابها، عرض األمر على مكتب    

.
ً
 العمل والحصول على موافقته، وبغير ذلك يعتبر الفصل تعّسفيا

I. كتب العمل :إنهاء عقد العمل في حالة املخالفات املتكّررة دون موافقة م 

 بالفصل      
ً
في حالة املخالفات التي تقع من العامل بصورة متكّررة، وقد استوفي جميع الجزاءات أو أقصاها وتّم منحه إنذارا

ه يحّق لصاحب العمل في أّي مخالفة تقع من العامل بعد ذلك أن ينهي عقده بإنذار، ويتلزم صاحب العمل بتسليمه 
ّ
النهائي، فإن

 يوضح 
ً
فيه األسباب التي أدت إلى إنهاء عقده، ويقوم بدفع جميع استحقاقاته، وفي حالة حصول العامل على إنذار نهائي خطابا

 .263وعدم ارتكابه أّي مخالفة خالل العام التالي فإّن اإلنذار يسقط بصورة تلقائية 

مل بإنهاء خدماته ملكتب العمل خالل فترة في حالة فصل  العامل للمخالفات املتكّررة  يحّق له أن يسـتأنف قرار صاحب الع    

أقصاها أسبوعين من تاريخ إخطاره ، ويجب على السلطة املختصة أن تصدر قرارها خالل أسبوعين من تاريخ استالم 

 وتأمر السلطة املختصة بإعادة العامل 
ً
االستئناف، إذا لم تؤيد السلطة املختصة قرار صاحب العمل يعتبر الفصل تعّسفيا

مع دفع أجره عن الفترة التي تّم إيقافه فيها عن العمل، وفي حالة عدم إعادة العامل لعمله يجب على صاحب العمل  للعمل،

 .    264دفع جميع استحقاقه بما فيها اجره عن فترة اإليقاف ومرتب ستة أشهر تعويض عن الفصل التعّسفي 

II. مكتب العمل: إنهاء عقد العمل بدون إنذار العامل وبدون الحصول على موافقة 

ه إذا   
ّ
شّرع الحاالت التي يحّق فيها لصاحب العمل فصل العامل دون الحاجة إلى إنذاره، ومما تجدر اإلشارة إليه بأن

ُ
حّدد امل

وقعت من العامل أّي من تلك املخالفات وقام صاحب العمل بممارسة صالحّيتة في الضبط والتأديب داخل محل العمل فإن 

؛ إذ أن الغرض منه هو مصلحة املنشأة  الفصل في هذا الحالة
ً
 مشروعا

ً
 بل يعتبر فصال

ً
 تعّسفيا

ً
ه إذا 265ال يعتبر فصال

ّ
، بيد أن

                                                           

( تعرض السلطة املختصة طلب صاحب العمل لتخفيض عدد العاملين أو إلغالق مكان العمل، على اللجنة املختصة لدراسة الطلب والتوجيه 9)

 بشأنه.

في  لى ضوء توصية اللجنة املنصوص عليها( خالل ثالثة أسابيع من تاريخ تسليمها الطلب ع0( تصدر السلطة املختصة قرارها املذكور في البند )2)

(.1البند )  

ي ( إذا وافق الوالي على الطلب بإغالق مكان العمل أو تخفيض عدد العاملين يحق لصاحب العمل تنفيذ قرار الوالي على أال يترتب على ذلك أ2) 

حسب ما جاء بطلبه إذا لم يتسلم قرار الوالي بعد ضرر بحقوق العاملين بما في ذلك حقهم في اإلنذار، ويحق لصاحب العمل إجراء التخفيض 

ر.مض ي أربعة أسابيع من تاريخ استالم الوالي لطلبه على أال يترتب على إجراء التخفيض أي ضرر بحقوق العاملين بما في ذلك حقهم في اإلنذا  

 لقرار الوالي أو قبل صدور قراره أو ( إذا خفض صاحب العمل عدد العاملين لديه دون مراعاة لإلجراءات املنصوص عليها في ه7)  
ً
ذه املادة وخالفا

 قبل تقديم الطلب يترتب على ذلك ما يأتي:

 عن مدة إيقافه عن العمل، أو  ()أ
ً
  إعادة العامل لعمله ودفع أجره كامال

 دفع تعويض يعادل مرتب ست  )ب( دفع جميع حقوق 
ً
ة أشهر أساس ي.العامل بما في ذلك أجره عن مدة إيقافه عن العمل زائدا  

 ثالثية تمثل فيها أجهزة الدولة ذات الصلة بالعدد الذي تحدده وكذلك تمثل أصحاب العمل وتنظيمات العمال 1)1)
ً
(تشكل السلطة املختصة لجانا

بموجبه.بأعداد متساوية للنظر والتوجيه في طلبات إغالق أمكنة العمل وتخفيض العمال وفقا ًألحكام هذا القانون واللوائح الصادرة   

م . 0222( من قانون العمل السوداني لسنة 70ب( من املادة )-الفقرتان  )أ -263  

م . 0222( من قانون العمل العماني لسنة 79املادة ) -264  

يجوز لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل م والتي نصت على أنه :"  0222( من قانون العمل العماني لسنة  72املادة ) -265  

االت اآلتية :دون إنذار في الح  

انتحال العامل لشخصية غيره أو استعانته بأوراق مزورة بغرض العمل.    أ()  

ارتكاب العامل لخطأ ناتج عن إهمال جسيم إذا ترتب عليه خسارة جسيمة لصاحب العمل.  ب()  

اره كتابة على أن تكون تلك التعليمات مكتوبة عدم مراعاة العامل للتعليمات الواجب إتباعها لسالمة العاملين وسالمة املنشأة رغم إنذ   ج()

 ومعلقة في مكان ظاهر،
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 ،   0222( من قانون العمل السوداني لسنة 72لم تقع أّي من تلك املخالفات التي حّددتها املادة )
ً
فإن الفصل يعتبر تعّسفيا

وعرض النزاع  على مكتب العمل والحصول على موافقته  266د الئحةوحتى بفرض حدوث أي من تلك املخالفات وعدم وجو 

ب عليه إعادة العامل لعمله مع دفع مرتبه عن مّدة اإليقاف عن العمل، أو دفع كافة استحقاقاته 
ّ
 ويترت

ً
فإن الفصل يعتبر تعّسفيا

به عن فترة اإليقاف باإلضافة إلى مرتب ستة أشهر تعويض عن الفصل التعّس 
ّ
 .267في بما فيها ُمرت

 لذلك فقد ذهبت املحكمة العليا في قضية شركة إبكس لصناعة الورق املحدودة  
ً
زام إلى إّن إل ضد عمال شركة إبكس تأكيدا

خِدم إّما بإعادة العامل إلى عمله أو بتعويضه عن الفصل التعّسفي بمقتض ى املادة 
ُ
( من قانون عالقات العمل الفردية 2)22امل

ين هما فصل املخدم للعامل قبل إحالته للنزاع إلى مفوض العمل أو فصله للعامل قبل صدور يتوقف على تحقق أحد شرط

   .268قرار املفوض 

 سابقة 
ً
دته أيضا

ّ
م أن يفصل مستخدمه  عبدالرحمن بشير ضد آدم النور معروفهذا ما أك خّدِ

ُ
ه:" يستطيع امل

ّ
التي ذهبت إلى أن

 وبدون إنذار أو مكافأة إذا أتى املســــــــــــــتخد
ً
(/ أ من القانون )تعديل( 9) 01م أي فعل من األفعال الثمانية املحّددة في املادة فورا

 للفقرة 0212عام 
ً
 على موافقته على الفصــل وذلك طبقا

ً
م شــريطة أن يحيل املخدم املنازعة ملدير مصــلحة العمل ويحصــل أوال

 ف9) 01)ج( من املادة 
ً
 أّما إذا تخلفت واحدة منهما فإن (. ومتى توافرت للفصــــــــــل هاتان الحالتان يصــــــــــبح قانونا

ً
 مشــــــــــروعا

ً
صــــــــــال

ب عليه مساءلة معّينة على نحو وأسس معّينة
ّ
 تترت

ً
 تعّسفيا

ً
 فصال

ً
ع ُيعدُّ قانونا

ّ
وق

ُ
 ."269الفصل امل

 مؤسسة النيل األزرق للتغليف الخرطوم بحري   ضد  أحمد   هذا وقد ذهبت محكمة  االستئناف في قضية  آدم محمد         

وافقة مفتش العمل مرحلة ال زمة اذا اســـــتوفى الفصـــــل أســـــبابه املوضـــــوعية ولكنه ليس دليال على توفر ســـــبب الفصـــــل م إلى أّن 

 ولو كان 
ً
فيا ألن الفصــل ال بد أن يكون ألّي من األســباب املنصــوص عليها في القانون فإذا لم تتوفر األســباب يكون الفصــل تعســّ

ن الجرائم التي تشــــــــــكل ســــــــــببا للفصــــــــــل الفوري هي الجرائم املاســــــــــة بالشــــــــــرف بموافقة مفتش العمل، وقد ذهبت املحكمة إلى أ

 .270واألمانة فجرائم املشاجرة وما يتمخض عنها من أذى ال تدخل في هذا النطاق

                                                           

 القيام بالتزاماته املنصوص عليها في عقد العمل.   د()
ً
إغفال العامل عمدا  

 )هـ( إفشاء العامل األسرار الصناعية أو التجارية التي تصل إلى علمه بحكم عمله فيما عدا ما يسمح به القانون.

 باآلداب في مكان العمل. )و( إدانة العامل
ً
 مخال

ً
في جريمة تمس الشرف أو األمانة أو األخالق أو ارتكابه عمال  

لعاملين )ز( إعتداء العامل على صاحب العمل أو املدير املسئول إعتداًء يعاقب عليه القانون أو وقوع اعتداء جسيم منه على أحد رؤسائه أو أحد ا

 اآلخرين في مكان العمل أو بسببه،

إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بّين أو كان تحت تأثير مادة مخدرة على أن يقرر الطبيب هذه الحالة.   ()ح  

م والتي  تنص على : 0222( من قانون العمل لسنة 12املادة ) -266  

هر بمقر العمل على ان تتضمن الئحة النظام ( يقوم كل صاحب عمل بإعداد الئحة بالنظام األساس ي والئحة للجزاءات ووضعها في مكان ظا0) 

 األساس ي للعمل على األقل ساعات العمل ومواعيده.

( يجب على صاحب العمل إيداع الئحة النظام األساس ي لدى مكتب العمل املختص وال تكون الئحة الجزاءات نافذة إال بعد أن يعتمدها ذلك 9)

 املكتب.

م . 0222سنة ( من قانون العمل السوداني ل77املادة ) -267  

  268-          (، مجلة األحكام م219/0232م ع/ ط م/ضد عمال شركة أبكس ) شركة أبكس لصناعة الورق املحدودة

م ، املوسوعة السودانية اإللكترونية للبحوث والسوابق القضائية ، إعداد املكتب الفني بالهيئة القضائية  0232القضائية السودانية ، 

. م 9117السودانية،   

0227(، مجلة األحكام القضائية السودانية ، 20/0227عبدالرحمن بشير ضد آدم النور معروف )م ع / ط م / -269 

م . 9117املوسوعة السودانية اإللكترونية للبحوث والسوابق القضائية ، إعداد املكتب الفني بالهيئة القضائية السودانية،    

(، مجلة  األحكام 292/0221)م أ / أ س م / لتغليف الخرطوم بحري مؤسسة النيل األزرق ل  ضد  أحمد   آدم محمد   -270  
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  هذا وقد ذهبت محكمة االستئناف في قضية شركة كوستك العاملية   
ً
ضد الطاهر علي األمين  إلى أن الفصل يعتبر تعّسفيا

على موافقة مكتب  العمل للفصل  وقد ذهبت محكمة االستئناف في تلك القضية للقول بأّن :"  محكمة لعدم الحصول 

 عن أن ثبوت واقعة 
ً
االستئناف باعتبارها محكمة قانون ووقائع ولها سلطة تقديرية واسعة في تقدير الدليل املقدم إليها فضال

الوقائع . وهي إن كانت تعتمد على ما يطرح أمام محكمة املوضوع الفصل التعّسفي أو عدم ثبوتها هو مسألة تتعلق بتكييف 

 من الوقائع الثابتة وبذلك تخضع للتدخل والرقابة من جانب السلطة االستئنافية 
ً
ة وبيانات ال تعدو أن تكون استنتاجا

ّ
من أدل

 من ظروف الدعوى 
ً
 ومستخلصا

ً
تها وقرائن األحوال فيها والثا حتى تطمئن إلى أّن ما انتهت إليه محكمة املوضوع كان سائغا

ّ
بت وأدل

ه 
ّ
ه ليس في أوراق الدعوى ما يشير إلي أن املطعون ضده قد تخلى عن العمل من تلقاء نفسه بل الثابت على نقيض ذلك أن

ّ
أن

 
ً
نهيت دون موافقته وبدعوى عدم الكفاءة. والحال كذلك فقد كان لزاما

ُ
 رفض عرض الطاعنة بتخفيض راتبه وأن خدماته قد أ

 قبل إنهاء خدماته أو أن تدخل معه في تعاقد جديد إذا 
ً
 واحدا

ً
 مّدته شهرا

ً
على الطاعنة إما أن توجه للمطعون ضده إنذارا

وافق على تخفيض الراتب إال أّنها لم تفعل ذلك كما أّنها لم تتحصل على موافقة مفتش العمل إلنهاء خدماته تحت املادة 

 ."271تض ى فإّن تصرفها على هذا النحو يشكل مخالفة للقانون مما يستوجب التعويض ( من القانون إن كان لذلك مق9)01

مما تجدر اإلشارة إليه بأّن عرض النزاع على مكتب العمل وأخذ موافقته على الفصل ال يقتصر فقط  على  العامل بل ينطبق 

 ويستحق مدير الشركة مرتب ستة على مدير الشركة  فإن تّم الفصل بدون القيام بهذه اإلجراءات فإن الفصل يعتب
ً
ر تعّسفيا

 .272أشهر تعويض عن الفصل التعّسفي 

  -من اإلجراءات التي يجب على صاحب العمل القيام بها  
ً
 التحقيق مع العامل قبل فصله وإتاحة -وبدونها يكون الفصل تعّسفيا

لعمل إثبات السبب املشروع أمام مكتب الفرصة له للدفاع عن نفسه، وهنالك قرينة على أن الفصل تعّسفي؛ وعلى صاحب ا

 م.0222العمل، وهذا األمر يجب اإلشارة إليه في قانون العمل السوداني لسنة 

 املبحث الثاني 

 آثار الفصل التعّسفي

 

جة لُيعتبر الفصل التعّسفي من املشاكل املشتركة في جميع أنحاء العالم التي تؤرق الدول ،  والتي قامت بوضع األحكام ملعا    

هذه الظاهرة ملا لها من أثار سلبية اجتماعية خطيرة ، بيد أن التزام أرباب األعمال بهذه النصوص ليس بالصورة املطلوبة ، 

ب على ذلك حّق العامل في 
ّ
فيقوم أصحاب العمل في كثير من األحيان بفصل العامل في غير الحاالت التي حّددها القانون ، ويترت

حقوق منها : الحّق في التعويض عن الفصل التعّسفي ، الحّق في إعادته للعمل ، حّقه في املكافأة، والحّق املطالبة بالعديد من ال

 في اإلجازة السنوية التي لم يستمتع بها أو مقابلها  .

 
ً
 عدم سقوط حقوق العامل أو بعضها باالتفاق أو التنازل:-أوال

، وبالتالي إذا تّم اتفاق بين  مما تجدر اإلشارة إليه بأن أي اتفاق يحرم العامل  
ً
من الحقوق التي تمت اإلشارة إليها يعتبر باطال

 ،
ً
العامل وصاحب العمل يقتض ي بعدم منح العامل بعض الحقوق أو تنازل العامل عن هذه الحقوق فإن االتفاق يعتبر باطال

                                                           

م ، املوسوعة السودانية اإللكترونية للبحوث والسوابق القضائية ، إعداد املكتب الفني بالهيئة القضائية  0221القضائية السودانية ، 

م . 9117السودانية،   

م ، 0222، مجلة األحكام القضائية السودانية ،  (022/0222/ضد الطاهر علي األمين )م ع  شركة كوستوك العاملية -271  

م . 9117املوسوعة السودانية اإللكترونية للبحوث والسوابق القضائية ، إعداد املكتب الفني بالهيئة القضائية السودانية،   

لقضائية  السودانية  م (، مجلة األحكام ا 0221/ 792شركة الدلتا املحدودة ضد محمد حسين إبراهيم )م أ/ أ س م/ -272  

م . 9117م ، املوسوعة السودانية اإللكترونية للبحوث والسوابق القضائية ، إعداد املكتب الفني بالهيئة القضائية السودانية،  0221  
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 املطالبة بتلك الحقوق التي قّررها القان
ً
، وأي شروط في العقد يكون من شأنها 273ون ويحّق للعامل إذا تّم فصله تعّسفيا

 ليس بسبب املخالفة ألحكام القانون فحسب وإنما ملخالفتها للسياسة العامة للدولة 
ً
 .274املساس بهذه الحقوق تكون باطلة

  لذلك فقد جاء في ســـابقة  : الشـــركة التجارية الوســـطى ليمتد ضـــد ســـهير درياس:" القضـــية  املثارة أمامن        
ً
تعلق ا تتطبيقا

بطبيعـة حقوق املســــــــــــــتخـدمين التي كفلهـا القـانون بمعنى هـل هي حقوق شــــــــــــــخصــــــــــــــيـة تخرج عن دائرة النظـام العـام ومتى يجوز 

للمخدم واملســـــــــــتخدم أن يتفقا على ما يخالفها لغير صـــــــــــالح املســـــــــــتخدم أم إنها حقوق آمرة تدخل في نطاق النظام العام يبطل 

ســــــــــــــتخـدم ، ولإلجـابـة على هـذه النقطـة وبـاختصـــــــــــــــار نكرر القول أن قـانون املخـدمين اتفـاق يخـالفهـا إذا ورد لغير صـــــــــــــــالح امل كـل

واالشخاص املستخدمين هو قانون صدر لحماية مصالح فئة ضعيفة في مواجهة أخرى أقوى وبسبب هذه الحكمة من إصداره 

ه يتعّين القول بأّن حقوق املســــــــــــــتخدمين التي نّص عليها تدخل دائرة النظام العام ومن
ّ
ثم يبطل كل اتفاق يخالفها ما لم  فإن

يرد لصالح املستخدم بمعنى أن يرد االتفاق على حقوق أفضل من التي نّص عليها القانون . وحسب الحكمة من التشريع فإّن 

من القــانون إنمــا تفســــــــــــــر بمفهوم املخــالفــة لتعني حظر االتفــاق على أجور أو فوائــد أخرى من أي نوع تقلص مــا نّص  27املــادة 

القــانون. ومن ثم ووفق صــــــــــــــريح هــذا النّص فــإّن االتفــاق على أقــل ممــا نّص عليــه القــانون يخــالف قــاعــده قــانونيــة آمرة  عليــه

 
ً
 .  275تدخل دائرة النظام العام ومن ثم يقع باطال

 أخرى في املســــــــــــتقبل ويرفع      
ً
يمكن للعامل أن يرفع دعوى ضــــــــــــد صــــــــــــاحب العمل ويطالب بجزء من مســــــــــــتحقاته، ويعود مّرة

عوى أخرى للمطــالبــة بجزء آخر منهــا لم يطــالــب بــه في الــدعوى الســـــــــــــــابقــة؛ إذ يمكنــه املطــالبــة بهــا في أي وقــت، وال يعتبر عــدم د

 عنها؛ ألن القانون نّص في املادتين )
ً
 ضـــــــــمنيا

ً
( يفيد بأن حّق العامل 22(، )22مطالبته في الدعوى الســـــــــابقة بتلك الحقوق تنازال

 . 276متعلقة بالحقوق املكتسبة، وبطالن أي إبراء، مصالحة ، أو تنازل عن حقوقه  ال يسقط في أن يقوم برفع دعوى 

  
ً
 التعويض مرتب ستة شهور أو إرجاع العامل للعمل:-ثانيا

ه من غير املعقول أن      
ّ
 ما يتخذ شكل التعويض النقدي؛ ألن

ً
يرى جانب من الفقه بأّن التعويض عن الفصل التعّسفي دائما

ه ال يحقق مصلحة يطلب من صاحب الع
ّ
 أخرى للعمل؛ إذ إّن هذا األمر يتعارض مع حرّية العامل كما أن

ً
مل إرجاع العامل مّرة

 .277العمل التي تتطلب التوافق بين صاحب العمل والعامل والتعاون املثمر إلنجاز العمل 

امل عن العمل،  و إذا تّم فصل جدير بالذكر بأّن عالقة العمل التي تربط العامل بصاحب العمل تنقض ي بفصل الع       

ه يستحق مرتب ستة  أشهر أساس ي، وال يشمل التعويض الفترة التي كانت فيها الدعوى قيد النظر أمام 
ّ
 فإن

ً
العامل تعّسفيا

 .278املحاكم 

 بدل اإلنذار: -ثالثا

                                                           

م . 0222( من قانون العمل السوداني لسنة 2الفقرة )ب( من املادة ) -273  

،0222(، مجلة األحكام القضائية  السودانية،022/0222)م ع /ط م /الطاهر محمد األمين ية ضد شركة كوستوك العامل -274  

م . 9117املوسوعة السودانية اإللكترونية للبحوث والسوابق القضائية ، إعداد املكتب الفني بالهيئة القضائية السودانية،   

م القضائية السودانية، (، مجلة األحكا022/0227الشركة التجارية الوسطى ليمتد ضد سهير درياس )م ع / ط م /  -275  

م . 9117م ، املوسوعة السودانية اإللكترونية للبحوث والسوابق القضائية ، إعداد املكتب الفني بالهيئة القضائية السودانية،  0227  

(، مجلة األحكام القضائية 929/9102(، )مراجعة /9221/9109بنك البركة ضد نشأت حمزة الطيب )م ع / ط م/  -276  

.022-023، ص 9102ية ، السودان   

  277-د. مصطفى مندور موس ى ، الوجيز في قانون العمل العماني ، دار الكتاب الجامعي ، العين ، دولة اإلمارات العربية 

.979م ، ص  9107املتحدة،   

ام م(، مجلة األحك0229/ 021الهيئة العربي لالستثمار واإلنماء الزراعي ضد عبد املنعم محمد سعيد )م ع/ ط م/    -278  

م ، املوسوعة السودانية اإللكترونية للبحوث والسوابق القضائية ، إعداد املكتب الفني بالهيئة القضائية  0229القضائية السودانية ، 

م . 9117السودانية،   
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نذار، مما يجعله فجأة بال الغرض من اإلنذار هو منح العامل مهلة لكي يبحث عن عمل، وال يتفاجأ بفصله دون سابق إ     

ب ذلك عليهم 
ّ
عمل، ال يعرف من أين يوفر قوت نفسه وعياله، وال يتضرر هو فقط بل قد تكون هنالك أسرة  يعولها ويرت

 قاسية.  
ً
 ظروفا

  عام الحمائي،بدل اإلنذار أو ما يسمى ببدل اإلخطار هو:" الرغبة في إنهاء عقد العمل غير محّدد املّدة، وهو متعلق بالنظام ال    

 
ً
ومن ثم ال يجوز االتفاق على مخالفته ، وذلك بإعفاء صاحب العمل منه ، ولكن يجوز االتفاق على إعفاء العامل منه، تماشيا

؛ ألّن هذا اإلجراء مقرر ملصلحة العامل وبالتالي ال يمكن 279مع منطق وهدف القواعد الحمائّية املقررة للعامل في قانون العمل 

 .280أن يتخلص منه  لصاحب العمل

      
ً
 عن فترة اإلخطار، وهذا التعويض ال يعتبر بديال

ً
إذا لم يقم صاحب العمل بمراعاة مّدة اإلخطار يجب تعويض العامل ماديا

ه باإلمكان أن يحصل العامل على التعويض عن الفصل التعّسفي ، وكذلك التعويض عن عدم مراعاة 
ّ
للفصل التعّسفي؛ ألن

 مّدة اإلخطار.

هذا وقد أخذت املحكمة العليا منحى آخر مخالف في سابقة: الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي ضد عبد املنعم         

ه إذا تّم الحكم للمدعي بمرتب ستة شهور ال يستحق بدل اإلنذار
ّ
 .281محمد سعيد حيث ذهبت إلى أن

 
ً
 مكافأة نهاية الخدمة:-رابعا

 مكافأة نهاية الخدمة إال إذا قض ى في العمل الفترة التي حّددها القانون.اليستحّق العامل الذي ت   
ً
 ّم فصله تعّسفيا

 ( من قانون العمل السوداني كاآلتي:11يكون حساب املكافأة حسب نّص املادة )      

لذي يقض ي مّدة ال م أو أي وضع آخر أفضل للعامل يكون العامل ا0221( مع مراعاة أحكام قانون التأمين االجتماعي لسنة 0

 ملكافأة عن مّدة خدمته تحسب على الوجه اآلتي :
ً
 تقل عن ثالث سنوات في الخدمة املستمرة مستحقا

 سنوات يستحق مرتب شهر أساس ي عن كل سنة قضاها في الخدمة. ( إذا أكمل مّدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزيد عن عشر)أ

رتب شهر ونصف أساس ي عن كل سنة يقضيها في الخدمة من الخمس سنوات إذا أكمل أكثر من عشر سنوات يستحق م ()ب

التالية وإذا أكمل أكثر من خمسة عشر سنة في الخدمة يستحق مرتب شهر أساس ي وثالثة أرباع املرتب األساس ي الشهري عن 

.
ً
 أساسيا

ً
 كل سنة إضافية يقضيها في الخدمة على أال تزيد املكافأة عن مرتب ستة وثالثين شهرا

 ( تحسب املكافآت على أساس املرتب األساس ي الشهري األخير.9)

 ( تحسب مكافأة نهاية الخدمة لعامل اإلنتاج على أساس متوسط الدخل الفعلي خالل الثالث سنوات األخيرة.2)

 
ً
 اإلجازة السنوية وشهادة الخدمة: -خامسا

   اإلجازة السنوية:-8  

ين العمل لم يكن في اســــــــــــتطاعة العامل املطالبة بإجازة ســــــــــــنوية؛ ألن العامل كان في الزمن الســــــــــــابق أي قبل صــــــــــــدور قوان      

 
ً
 لالتفاق الذي يتّم بين الطرفين والدولة ال تتدخل في ذلك وفقا

ً
مطلوب منه العمل طوال العام، أّي العمل مقابل األجر، وفقا

ه بعد صدور قوانين العمل أصبح
ّ
 أن

ّ
 ت اإلجازة السنوية حق للعامل.لقاعدة العقد شريعة املتعاقدين، إال

                                                           

، د. محمد ربيع فتح الباب ، ود. مها رمضان محمد بطيخ ، شرح قانون العمل العماني ، دار الكتاب الجامعي ، العين -279  

.992م ، ص  9191اإلمارات العربية املتحدة ،   

 280-د. مصطفى أبومندور موس ى ، أصول تطبيق قانون العمل في سلطنة عمان، مكتبة بيروت ، القاهرة  ، جمهورية مصر 

.072م ، ص  9112العربية ،    

م(، مجلة األحكام0229/ 210الهيئة العربي لالستثمار واإلنماء الزراعي ضد عبد املنعم محمد سعيد )م ع/ ط م/   -281  

م ، املوسوعة السودانية اإللكترونية للبحوث والسوابق القضائية ، إعداد املكتب الفني بالهيئة القضائية  0229القضائية السودانية ، 

م . 9117السودانية،   
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ً
، إلنها تعتبر من النظام 282مما تجدر اإلشارة إليه بأن أي اتفاق يحرم العامل من اإلجازة السنوية أو جزء منها يعتبر باطال

ع ومصــلحتهم مالعام وبالتالي ال يجوز االتفاق على مخالفتها؛ ألنها مقّررة ملصــلحة الطبقة العاملة التي تمثل معظم شــرائح املجت

في الصحة والسالمة؛ وتعتبر تلك املصلحة أولى بالرعاية وجديرة بها من مصلحة صاحب العمل في تحقيق الكسب املادي الذي 

 يجنيه من دوام العامل طوال العام دون توقف.

 إلجازته السنوية، وال تحسب مّدة تلك اإلجازة    
ً
ه يكون مستحقا

ّ
 283 ضمن مّدة اإلنذار اذا تم ّفصل العامل تعّسفيا فأن

 ( من قانون العمل السوداني اإلجازة السنوية على النحول التالي 22هذا وقد حّددت املادة )    

ـــــــــــــــام البند )0)   ألحكـ
ً
ـــــــــــــــازة الســنوية حّق للعامل وتســتحق وفقا ( بعد انقضــاء ســنة في الخدمة املســتمرة مع صــاحب 9( تعتبر اإلجـ

بأجر كامل يحّدد میعاده خالل الســــــنة حســــــب مقتضــــــیات العمل وتدخل ضــــــمنها أيام العمل وعن كل ســــــنة تالیة على أن تكون 

  . العطالت واملناسبات الرسمّیة إذا تخللتها

 تحسب اإلجازة السنوية على الوجه اآلتي: -( 9) 

.
ً
 ) أ ( إذا قض ى العامل سنة إلي ثالث سنوات في الخدمة املستمرة يستحق إجازة سنوية مقدارھا عشرون يوما

)ب( إذا قضــ ى العامل ثماني ســنوات واقل من خمس عشــرة ســنة في الخدمة املســتمرة يســتحق إجازة ســنوية مقدارھا خمســة  

.
ً
 وعشرون يوما

  
ً
  )ج( إذا قض ى العامل خمس عشرة سنة وأكثر في الخدمة املستمرة يستحق إجازة سنوية مقدارھا ثالثون يوما

 األجر ( يكو 9( و)0مع مراعاة أحكام البندين ) -( 2)
ً
ن العامل في حالة انتهاء عقد عمله ألي سبب أو في حالة استقالته مستحقا

  . عن أيام اإلجازة السنوية كلها أو الجزء النسبي للفترة التي قضاھا ولم يحصل على أجازته عنها

ســـــنة التي اســـــتحقت فيها ( يجوز للعامل باتفاق مع صـــــاحب العمل أن يؤجل اجازته الســـــنوية ملّدة ســـــنة أو أن يجزئها بين ال2) 

 في الســـــنة التالیة أجازته 
ً
والســـــنة التالیة وال يجوز تأجیل اإلجازة كلها أو بعضـــــها ألكثر من ســـــنة واحدة ويكون العامل مســـــتحقا

 السنوية باإلضافة الي اإلجازة املؤجلة.

( الحالي 0222انون العمل لســــــــــــنة   )( إذ أن اإلجازة في ق0223أصــــــــــــبح األمر اآلن يختلف عما كان عليه في القانون الســــــــــــابق )   

يســــــتحقها العامل بعد قضــــــاء ســــــنة في الخدمة املســــــتمرة ، بيد أنها كانت في قانون املخدمين واألشــــــخاص املســــــتخدمين  لســــــنة 

 األولى من خدمته ثم بعد ذلك  يســــــتحقها  0223
ً
يســــــتحقها العامل بعد انقضــــــاء ســــــنة كاملة بعد أن تنتهي ثمانية عشــــــر شــــــهرا

 ، و 
ً
 األولى فال يستحق جزء من اإلجازة السنوية ، ولكّنه يستحق جزء سنويا

ً
إذا لم يكمل العامل سنة بعد الثمانية عشر شهرا

 .
ً
 منها إن تّم فصله تعّسفيا

دته املحكمة العليا في ســــــابقة: جونيت ف     
ّ
ه:" هذا ما أك

ّ
ـــ ي نشــــــر ضــــــد األمين على مدني حيث ذهبت للقول بأن ــ بمجرد أن يمضـ

 في الخدمة املتصـــــلة ينشـــــأ له الحق في إجازة ســـــنوية مدفوعة األجر أي أنه ال يســـــتحق إجازة إال بعد العامل ثماني
ً
ة عشـــــر شـــــهرا

 املذكورة.
ً
 مض ي سنة كاملة بعد انتهاء الثمانية عشر شهرا

 في الخدمة املتصـــــلة ينشـــــأ له الحق في إجازة 
ً
ه بمجرد أن يقضـــــ ي العامل ثمانية عشـــــر شـــــهرا

ّ
ــــنوية واضـــــح من هذا النّص أن سـ

 بعد
ّ

ه ال يســـــــــتحق إجازة إال
ّ
 املذكورة وإذا كان الذي  مدفوعة األجر أي أن

ً
مضـــــــــ ي ســـــــــنة كاملة بعد انتهاء الثمانية عشـــــــــر شـــــــــهرا

يحدث في العمل هو أن يمنح العامل إجازته الســـــــــنوية خالل الســـــــــنة وليس بعد انتهائها فإن هذا يتّم على أســـــــــاس أن العامل 

 لظروف ال
ً
 على هذا وما دام الثابت في النزاع املطروح علينا إن ســـوف يكمل الســـنة ووفقا

ً
عمل وظروف العامل نفســـه. ترتيبا

ه لم يكمل ســنة كاملة بعد انقضــاء 
ّ
 فإّن املطعون عليه ال يســتحق بدل اإلجازة الذي قضــ ى له به ألن

ً
فيا الفصــل لم يكن تعســّ

                                                           

م . 0222( من قانون العمل السوداني لسنة 12املادة  ) -282  

م . 0222قانون العمل السوداني لسنة ( من 71( من املادة )7الفقرة ) -283  
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 األولى. يثور الســــــــؤال هنا فيما إذا كان من املمك
ً
ن أن يمنح العامل جزًء من اإلجازة مقابل أي جزء من الثمانية عشــــــــر شــــــــهرا

 األولى. 03السنة يكون قد عمله بعد انتهاءال
ً
 شهرا

 اإلجابة في رأيي بالنفي ألن النّص يتحدث عن اإلجازة السنوية أي عن كل سنة ولم يتعرض ألجزاء السنة.   

في إذ يســـتحق العمل بدل إجاز      األولى ألنه  03ة ولو لم يكمل ســـنة كاملة بعد اليختلف األمر في حالة الفصـــل التعســـّ
ً
شـــهرا

في( قد حرم العامل من إكمال الســـنة وال يجوز له بطبيعة  م بفعله غير املشـــروع )الفصـــل التعســـّ خّدِ
ُ
يمكن القول هنا بأّن امل

 ." 284الحال أن يفيد من عمله غير املشروع 

 شهادة الخدمة:-2

 فإّن أكبر    
ً
مشكلة قد تواجهه هي إيجاد عمل بديل، ومن ضمن العقبات التي تعترض طريقه في بعد فصل العامل تعّسفيا

سبيل الحصول على عمل جديد هي أن يتمكن من إثبات خبرته وكفاءته املهنية وهذا األمر لن يستطيع إثباته بدون أن يتحصل 

 على مستند يثبت ذلك.

لتي قضاها مع صاحب العمل، وبالتالي يستفيد منها في إثبات الغرض من شهادة خدمة هو أن يثبت العامل الفترة ا إن      

شّرع لحرية املتعاقدين بل نص ّعليها؛ حتى ال 
ُ
خبرته خالل تلك املّدة، والبيانات التي تحتوي عليها شهادة الخبرة لم يتركها امل

 
ً
 ولم يمنحه صاحب العمل حقوقه التي يتعّسف العامل في منح تلك الشهادة أو محتوياتها ال سيما إذا تّم فصل العامل تعّسفيا

 تّمت اإلشارة إليها وقام برفع دعوى للمطالبة بتلك الحقوق. 

حّق العامل في الحصول على شهادة خدمة بقولها :"  يجب على  0222( من قانون العمل السوداني لسنة 72قّررت املادة )     

نهى خدمته ش  صاحب العمل أن يعطي العامل
ُ
هادة تتضمن اسم صاحب العمل والعمل الذي كان يؤديه العامل الذي تنتهي أو ت

 واملّدة التي قضاها في خدمته وما كان يتقاضاه من أجر وذلك دون ذكر األسباب التي أدت إلى انتهاء عقد العمل أو إنهائه."

على التاريخ الذي التحق شهادة تحتوي -بناًء على طلب العامل  -يجب على صاحب العمل أن يقوم بمنح العامل بعد الفصل   

 .285فيه بخدمة صاحب العمل والتاريخ الذي تم انتهاء عقد العمل فيه، كذلك نوع وطبيعة العمل الذي كان يقوم به 

 الخاتمة 

بعد االنتهاء من البحث بفضل هللا سبحانه وتعالى كان ال بد من خاتمة تشتمل على النتائج التي خلص لها البحث مع عدد   

 التي يمكن أن تسهم في وضع بعض املعالجات عند النظر في القانون في املستقبل. من التوصيات

 
ً
 النتائج : –أوال

 ألسباب مشروعة. 0222ليس هنالك نّص في قانون العمل السوداني لسنة  .0
ّ

 يفيد بأن ال يجوز فصل العامل إال

شّرع السوداني في قانون العمل السوداني لسنة  .9
ُ
النخراط في النقابات وأنشطتها على أن ا 0222لم ينّص امل

 للفصل.
ً
 خارج ساعات العمل ال يشكل سببا

 في قانون العمل السوداني لسنة  .2
ً
شّرع السوداني حكما

ُ
يفيد بأن قيد العامل دعوى ضد  0222لم يورد امل

  صحيح
ً
  في حالة إخالل األخير باللوائح أو القوانين ، ال يعتبر سببا

ً
 للفصصاحب العمل ، أو تقديمه تظلما

ً
ل من ا

 العمل .

شّرع السوداني في قانون العمل السوداني لسنة  .2
ُ
 للفصل  0222لم يتطرق امل

ً
لبعض املسائل التي ال تشكل سببا

 كالعنصر، اللون، الجنس، الحالة االجتماعية، الحمل، الدين، األصل االجتماعي.

                                                           

م ،  0222(، مجلة األحكام القضائية السودانية، 227/0222م ع/ط م/نشر ضد األمين على مدني )جونيت ف -284  

م . 9117املوسوعة السودانية اإللكترونية للبحوث والسوابق القضائية ، إعداد املكتب الفني بالهيئة القضائية السودانية،   

.232حسين منصور، مرجع سابق، ص د. محمد  -285  
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شّرع السوداني في قانون العمل السوداني لسنة  .7
ُ
أّن التغيب املؤقت أثناء املرض ال  إلى 0222لم يتطرق امل

 لفصل العامل.
ً
 يشكل سببا

 في قانون العمل السوداني لسنة  .1
ً
شّرع السوداني حكما

ُ
مفاده أن الغياب عن العمل أثناء  0222لم يورد امل

 الوضع ال يخول صاحب العمل فصل العاملة. 

شّرع السوداني ملسألة عبء إثبات مسألة الفصل التعّس  .2
ُ
 في.لم يتطرق امل

شّرع السوداني ملسألة التحقيق الذي يجب أن يتّم مع العامل الذي يتّم فصله ألسباب تتعلق  .3
ُ
لم يتطرق امل

 بسلوكه أو أدائه وإتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه.

 
ً
 التوصيات: –ثانيا

شّرع السوداني بإدخال نص في قانون العمل لسنة  .0
ُ
وص ي امل

ُ
ه ال يجوز إنهاء  0222ن

ّ
عقد العامل م مفاده بأن

 إال ألسباب مشروعة تتعلق بعدم مقدرة العامل على أداء العمل أو بسلوكه غير املقبول.

شّرع السوداني في قانون العمل لسنة  .9
ُ
وص ي امل

ُ
 يفيد بأن اشتراك العامل في عضوية  0222ن

ً
م بأن يورد نّصا

 
ً
 إلنهاء عقد العمل. نقابة أو املشاركة في أنشطتها بعد ساعات الدوام الرسمي ال يعتبر سببا

ً
 مشروعا

 في قانون العمل السوداني لسنة  .2
ً
شّرع السوداني بأن يورد حكما

ُ
وص ي امل

ُ
يفيد بأن تقديم العامل  0222ن

 لفصل العامل.
ً
 لدعوى أو تظلم إداري ضد صاحب العمل إلخالله باللوائح والقوانين ال يشكل سببا

 في قانو  .2
ً
شّرع السوداني بأن يورد نّصا

ُ
وص ي امل

ُ
مفاده بأن، اللون، الجنس،  0222ن العمل السوداني لسنة ن

 لفصل العامل.
ً
 الحالة االجتماعية، الحمل، الدين، األصل االجتماعي، ال تعتبر سببا

شّرع السوداني في قانون العمل السوداني لسنة  .7
ُ
وص ي امل

ُ
بأن يأتي بحكم يقرر بأن الغياب املؤقت أثناء  0222ن

 عمل.املرض ال يبرر الفصل من ال

 في قانون العمل السوداني يقرر بأن الغياب أثناء الوضوع ال يشكل  .1
ً
شّرع السوداني بأن يورد حكما

ُ
وص ي امل

ُ
ن

 للفصل عن العمل.
ً
 سببا

 بأن عبء إثبات وجود سبب مشروع للفصل يقع على صاحب العمل. .2
ً
شّرع السوداني بأن يورد نّصا

ُ
وص ي امل

ُ
 ن

شّرع السوداني بأن يأتي بح .3
ُ
وص ي امل

ُ
ه البد من إجراء التحقيق مع العامل الذي يرغب في فصله ن

ّ
كم مفادة بأن

 بسبب سلوكه أو أدائه بأن يتّم التحقيق معه وتتاح له الفرصة لكي يقدم دفاعه عن نفسه.

 

   املراجع واملصادر
 
ً
 املراجع:-أوال

 سعيد بن محمد املعشني، سلطة صاحب العمل في تعديل العقد، )ب. ن(، )ب. ت(. .0

سليمان بدري الناصري، الوجير في قانون العمل والضمان االجتماعي " دراسة مقارنة "، املكتب الجامعي د.   .9

 م. 9112جمهورية مصر العربية،  الحديث،

د. غالب علي الداودي، شرح قانون العمل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، اململكة األردنية الهاشمية،  .2

 م.9100

زق حمزة، وسري معاذ أحمد حميد، سلطة صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد املّدة، أ.د. فراس عبد الرا 

 م. 9191املركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، جمهورية مصر العربية، 

د. محمد حسين منصور، شرح قانون العمل الُعماني، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، جمهورية مصر  .2

 .م 9100العربية، 
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د. محمد ربيع فتح الباب، ود. مها رمضان محمد بطيخ، شرح قانون العمل العماني، دار الكتاب الجامعي،  .7

 م. 9191اإلمارات العربية املتحدة، العين، 

د. مصطفى أبومندور موس ى، أصول تطبيق قانون العمل في سلطنة عمان، مكتبة بيروت، القاهرة،   .1

 م. 9112العربية، جمهورية مصر 

طفى عبدالحميد عدوي، الوجيز في قانون العمل لسلطنة ُعمان، مطبعة جماده الحديثة، الصالبية، د. مص .2

 اإلسكندرية، جمهورية مصر العربية، )ب. ت(.

"  ، مركز  0د.  مصطفى مندور موس ى، الوجير في شرح قانون العمل والتأمينات االجتماعية الُعماني " ج  .3

 م . 9102لعربية ، جمهورية مصر االغندور ، القاهرة ، 

د. مصطفى مندور موس ى، الوجيز في قانون العمل الُعماني، دار الكتاب الجامعي، العين، دولة اإلمارات  .2

  م . 9107املتحدة، العربية 

د. مصطفى مندور موس ى، ود. راشد بن حمد البلوش ي، أصول تطبيق قانون العمل املقارن، مكتبة   بيروت،  .01

 م.9101ربية، جمهورية مصر العالقاهرة، 

 
ً
 السوابق القضائية:-ثانيا

 

(،  مجلة 292/0221)م أ / أ س م / مؤسسة النيل األزرق للتغليف الخرطوم بحري  ضد أحمد آدم محمد .0

م ، املوسوعة السودانية اإللكترونية للبحوث والسوابق القضائية ، إعداد  0221القضائية السودانية ،   األحكام

 م . 9117ائية السودانية، املكتب الفني بالهيئة القض

(، مجلة األحكام 929/9102(، )مراجعة /9221/9109بنك البركة ضد نشأت حمزة الطيب )م ع / ط م/ .9

 .022-023، ص 9102السودانية، القضائية 

م،  0222(، مجلة األحكام القضائية السودانية، 227/0222م ع/ط م/نشر ضد األمين على مدني )جونيت ف .2

ة اإللكترونية للبحوث والسوابق القضائية، إعداد املكتب الفني بالهيئة القضائية السودانية، املوسوعة السوداني

 م. 9117

(، مجلة م219/0232م ع/ ط م/ضد عمال شركة أبكس ) شركة أبكس لصناعة الورق املحدودة .2

القضائية ، إعداد املكتب م ، املوسوعة السودانية اإللكترونية للبحوث والسوابق  0232القضائية السودانية،  األحكام

 م . 9117الفني بالهيئة القضائية السودانية، 

(، مجلة األحكام 022/0227الشركة التجارية الوسطى ليمتد ضد سهير درياس )م ع / ط م /    .7

م ، املوسوعة السودانية اإللكترونية للبحوث والسوابق القضائية ، إعداد املكتب  0227القضائية السودانية، 

 م . 9117الهيئة القضائية السودانية، الفني ب

م (، مجلة األحكام القضائية  0221/ 792شركة الدلتا املحدودة ضد محمد حسين إبراهيم )م أ/ أ س م/ .1

، املوسوعة السودانية اإللكترونية للبحوث والسوابق القضائية ،  إعداد املكتب الفني بالهيئة 0221السودانية ، 

 . م 9117القضائية السودانية،

(، مجلة األحكام القضائية 022/0222ضد الطاهر علي األمين )م ع / شركة كوستوك العاملية .2

م، املوسوعة السودانية اإللكترونية للبحوث والسوابق القضائية، إعداد املكتب الفني  0222السودانية، 

 م. 9117بالهيئة القضائية السودانية، 
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( مجلة األحكام القضائية السودانية 20/0227ط م /عبدالرحمن بشير ضد آدم النور معروف )م ع /  .3

املوسوعة السودانية اإللكترونية للبحوث والسوابق القضائية، إعداد املكتب الفني بالهيئة القضائية السودانية، 

 م . 9117

حكام القضائية م(، مجلة األ 0229/ 021الهيئة العربي لالستثمار واإلنماء الزراعي ضد عبد املنعم محمد سعيد )م ع/ ط م/ 

م، املوسوعة السودانية اإللكترونية للبحوث والسوابق القضائية، إعداد املكتب الفني بالهيئة القضائية  0229السودانية، 

 م 9117السودانية، 
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 )قراءة يف املفهوم واألبعاد والتجليات(  يف الحاجة إىل ميثاق للمواطنة باملغرب

Need for a citizenship charter in Morocco  (Reading in concept, dimensions and manifestations) 

 : يونس مليح الدكتور 

 -الكلية املتعددة التخصصات بالرشيدية  -أستاذ باحث بجامعة موالي إسماعيل بمكناس

 

 :ملخص

وتعد  لشفافية واملساءلة.عبارة عن التزام عام طوعي تقوم به الدولة من أجل تلبية معايير الجودة وا ميثاق املواطن هو 

مواثيق املواطنة أيًضا أداة مهمة تمكن املواطنين من ممارسة وظيفتهم الرقابية واملحاسبية داخل الدولة. فمن الضروري أن 

 يتم تطوير هذه املواثيق بطريقة تشاركية، وأن تتضمن مؤشرات قابلة للقياس وأن يتم نشرها على نطاق واسع.

 الدستور -التعليم-املجتمع-األسرة-املواطنة-يثاقامل: الكلمات املفاتيح

 

Abstract : 

A citizen charter is a voluntary public commitment made by a service provider to uphold standards 

of quality, transparency and accountability .Citizen charters are also an important tool that allows citizens 

to exercise their watchdog function and hold service providers accountable. It is essential that such 

charters are developed in a participatory way, include measurable indicators and are widely publicised. 

Keywords : charter - citizenship - family - society - education - constitution 

 تقديم

لقد تم وضع هذا امليثاق بهدف استيفاء حقوق املواطنة واالرتقاء بمستواها، وهو يشتمل على مجموعة من حقوق 

املواطنة سواء ما تم تحديده في مصادر النظام الحقوقي املغربي، أو ما ستبذله الدولة من مجهودات جادة لغرض تحقيقه 

هذا امليثاق لغاياته، يتطلب تعاون سائر السلطات واألجهزة ومشاركة جميع  وتوفيره وتحققه الفعلي وتطبيقه، كما أن تحقيق

 املواطنات واملواطنين ومنظمات املجتمع املدني واملؤسسات.

 أوال: مفهوم املواطنة:

عرفت املواطنة بأنها: "عالقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة وبما تتضمنه تلك العالقة من واجبات 

 على مرتبة من الحرية مع ما يصاحبها من مسؤوليات، وهي على وجه العموم تسبغ على املواطنة  وحقوق،
ً
واملواطنة تدل ضمنا

 سياسية".
ً
 بالجمع وتعرف   286حقوقا

ً
 وقانونيا

ً
بأنها االرتباط االجتماعي والقانوني بين األفراد، الذي يلتزم بموجبه الفرد اجتماعيا

 إذا ما التزم باحترام القانون واتباع القواعد ودفع الضرائب واملحافظة على بين الفردية والديمقراطية، وي
ً
كون الفرد مواطنا

                                                           
ة "املواطنة يعيد الحسبان، املقاربات القانونية ملبدأ املواطنة في املنظومة التشريعية األردنية ودالالت املمارسات السياسية، وقائع الندوة الفكر  286

 .  27، ص2011لوطني لحقوق االنسان، بين املنظور الحقوقي واشكاليات الواقع" تحرير محمد يعقوب ومحمد فضيالت، عمان: املركز ا
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 287أموال الدولة وأداء الخدمة العسكرية واإلسهام في نهضة املجتمع املحلي وتحسين نوعية الحياة السياسية واملدنية للدولة.

، وبما يستتبع ذلك من تمتعه بمجموعة كما تعرف املواطنة على أنها تمثل وضعية أو مكانة الفرد 
ً
في املجتمع باعتباره مواطنا

 288من الحقوق، والواجبات، والهويات التي تربط املواطنين بالدولة القومية التابعين لها.

 تعريف املواطنة: -أ

ادية قتصاملواطنة هي التزامات متبادلة بين األشخاص والدولة فالشخص يحصل على حقوقه املدنية والسياسية واال

 .289واالجتماعية نتيجة انتمائه ملجتمع معين وعليه في الوقت ذاته واجبات يتحتم عليه أداؤها

لة وتعبر عن انتماء الفرد لدو  ،على املستوى اللغوي تشتق كلمة املواطنة في اللغة العربية من الوطن والجمع أوطانأما 

في اللغة  (Citizenship) في اللغة الفرنسية، وكلمة (Citoyenneté)معينة، يقيم فيها بشكل معتاد، وهي ترجمة تقابلها كلمة 

 اإلنجليزية، و (City) الفرنسية، وكلمة (Cité) في اللغة اإلسبانية... ويأتي االشتقاق من كلمة (Ciudadania) اإلنجليزية، وكلمة

(Cuidad) وبذلك يستقى أصل مصطلح "املواطنة" من الحضارة  ،"املدينة "اإلسبانية، وتعني هذه الكلمات في اللغات املذكورة

 املواطنة. املدينةوهي  (Polis) املشتقة من كلمة  (Politeia) اليونانية، ويرجع لكلمة

ظام العام هو مجموع األهداف العليا ألي مجتمع، وهذه األهداف فإذا كان دستور أي أمة ينبثق من نظامها العام، والن

العليا تنبع من مجموعة العقائد والقيم السائدة في املجتمع، فقد ال يعبر الدستور عن األهداف االجتماعية املشتركة في لحظة 

جل ذلك لزم أن تكون هناك أجهزة تاريخية بعينها، أو قد تنحرف األهداف االجتماعية عن بنيتها القيمية والعقائدية، ومن أ

رصد لضبط الدستور على األهداف االجتماعية وضبط األحداث االجتماعية على العقائد والقيم، ثم التبشير بذلك اجتماعيا 

حتى يدخل أكبر قدر من الناس في النظام العام أو الكلمة السواء. وبالتالي فاملواطنة هي أن تحقق الصياغة الدستورية أعظم 

 .من التعبير عن األهداف املجتمعة املشتركة والسائدة بين األغلبية العظمى ألفراد املجتمع قدر 

وخالصة تعريفات مفهوم املواطنة أنها تحدد الحقوق وواجبات يفرضها انتماء الفرد إلى مجتمع معين في مكان محدد، 

ه، واستعداده للتضحية من أجله وإقباله طواعية على كما أنها ترتبط بشعور الفرد نحو مجتمعه ووطنه واعتزازه باالنتماء إلي

 بالتطور في حق املشاركة في 
ً
املشاركة في أنشطة وإجراءات وأعمال تستهدف املصلحة العامة. وقد ارتبط املفهوم تاريخيا

 عن املساواة أمام القانون. ولذلك 
ً
ة هناك خمسالنشاطات السياسية واالقتصادية واالجتماعية بفاعلية ومسؤولية، فضال

جوانب رئيسة للمواطنة تتمثل في األمانة نحو الناس الذين يشاركونه االنتماء إلى نفس الوطن، واالخالص والشعور الداخلي 

 آلراء اآلخرين ووجهات نظرهم وإن لم 
ً
بوجوب االهتمام بمن يعيش ضمن نطاق الوطن، واالحترام الذي يبدي فيه الفرد سماحا

 املسؤولية التي يتحمل بموجبها الفرد  تتفق مع وجهة نظره ورأيه
ً
الخاص، عالوة على تقبل القوانين واألعراف السائدة. وأخيرا

 290مسؤولية فردية نحو نفسه، ومسؤولية اجتماعية نحو املجتمع تؤدي إلى نموه.

                                                           

www.eric.ed.gov).-ED432532 -3. (ERIC Digest-Patrick John, The Concept of Citizenship in Education for Democracy  1999,p.2 287 

her. Washington: Apr2008, p Diversity Banks, Group Identity, and Citizenship Education in a Global Age. Educational  Researc 288
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 001ص 0232مكتبة الفالح الكويت طبعة -سعد مصلوح–تعريب عادل الهواري -ميشيل مان–موسوعة العلوم االجتماعية   289

world.com/a_curr/curr008.shtml-Line http://www.education -Gary Hopkins, Teaching Citizenship’s Five Themes 1997, On 290 
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 أبعاد املواطنة: -أ

دولة يتمثل في مؤسسات اليتجلى البعد السياس ي للمواطنة في مدى إحساس لفرد بانتمائه إلى الوطن كجسم سياس ي 

واألحزاب والنقابات والجمعيات، وأفكار حول الشأن العام واملجال العمومي واألفكار التي تتبلور لدى الفرد حول هذا الجسم 

 ومدى سعي الفرد للتأثر فيه عن طريق الوالء أو املعارضة للنظام أو الخوف منه واالبتعاد عنه أو الثورة عليه.

 2088واطنة؛ حقوق املواطن املغربي في دستور ميثاق املثانيا: 

 حقوق املواطنات واملواطنين املغاربة: -أ

  يتمتع الرجل واملرأة، على قدم املساواة، بالحقوق والحريات املدنية والسياسية واالقتصادية  " :املساواة في الحقوق

 من الدستور. 02واالجتماعية والثقافية والبيئية..."، الفصل 

 -حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو املعتقد أو الثقافة أو االنتماء " :ز في الحقوق عدم التمي

 االجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو اإلعاقة أو أي وضع شخص ي، مهما كان". تصدير الدستور.

 من الدستور. 91الحق"، الفصل الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا  " :الحق في الحياة 

  من الدستور. 90الحق في السالمة الشخصية: "لكل فرد الحق في سالمة شخصه وأقربائه"، الفصل 

  الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غير من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو الحاطة بالكرامة

، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو الإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة اإلنسانية. ال يجوز ألحد أن يعامل الغير" :اإلنسانية

 من الدستور. 99ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد،جريمة يعاقب عليها القانون"، الفصل 

  ا ذاتيين واعتباريين، بما القانون هو أسمى تعبير عن إرادة األمة. والجميع، أشخاص" :الحق في املساواة أمام القانون

 من الدستور. 1فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون باالمتثال له"، الفصل 

 حق التقاض ي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها " :الحق في اللجوء إلى القضاء

 003القانون"، الفصل 

 ال يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته،إال " :الحق في عدم الخضوع لالعتقال التعسفي

في الحاالت وطبقا لإلجراءات التي ينص عليها القانون.االعتقال التعسفي أو السري واالختفاء القسري، من أخطر الجرائم، 

 من الدستور. 92، الفصل "وتعرض مقترفيها ألقس ى العقوبات

  92قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان"، الفصل " :وإعمال مبدأ قرينة البراءةالحق في املحاكمة العادلة 

 من الدستور.
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 لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة. ال تنتهك حرمة املنزل. " :الحياة الخاصة وحرمة املنازل وسرية املراسالت

ينص عليها القانون. ال تنتهك سرية االتصاالت الشخصية،  وال يمكن القيام بأي تفتيش إال وفق الشروط واإلجراءات، التي

 من الدستور. 92كيفما كان شكلها"، الفصل 

 حرية التنقل عبر التراب الوطني واالستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع " :الحق في حرية التنقل

 من الدستور. 92وفق القانون"، الفصل 

 تعمل الدولة  .األسرة القائمة على عالقة الزواج الشرعي هي الخلية األساسية للمجتمع" :ن األسرةالحق في الزواج وتكوي

على ضمان الحماية الحقوقية واالجتماعية واالقتصادية لألسرة، بمقتض ى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها واملحافظة 

 االجتماعي واملعنوي لجميع األطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عنعليها. تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، واالعتبار 

 من الدستور. 29وضعيتهم العائلية"، الفصل 

 من الدستور. 27يضمن القانون حق امللكية"، الفصل " :الحق في امللكية 

 ن الدستور.م 2الدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية"، الفصل " :حرية ممارسة الشؤون الدينية 

 من الدستور. 97حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها"، الفصل " :حرية التفكير والرأي والتعبير 

 للمواطنين واملواطنات حق الحصول على املعلومات،املوجودة في حوزة اإلدارة " :الحق في الحصول على املعلومة

 من الدستور. 27بمهام املرفق العام"، الفصل  العمومية، واملؤسسات املنتخبة،والهيئات املكلفة

 حريات االجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، " :حرية التجمع وتكوين الجمعيات واالنتماء النقابي

 من الدستور. 92واالنتماء النقابي والسياس ي مضمونة"، الفصل 

 ن أو مواطنة الحق في التصويت، وفي الترشح لالنتخابات...والتمتع لكل مواط" :الحق في املشاركة في إدارة الشؤون العامة

بالحقوق املدنية والسياسية. وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج 

 21الوظائف االنتخابية. التصويت حق شخص ي وواجب وطني"، الفصل 

تختار األمة ممثليها في املؤسسات املنتخبة  .باالستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليهاالسيادة لألمة، تمارسها مباشرة "

 من الدستور. 9باالقتراع الحر والنزيه واملنتظم"، الفصل 

 تعمل الدولة واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل " :الحق في الشغل والصحة والتعليم

سير أسباب استفادة املواطنين واملواطنات، على قدم املساواة، من الحق في العالج والعناية الصحية والحماية املتاحة، لتي

االجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو املنظم من لدن الدولة والحصول على تعليم عصري ميسر الولوج 

ثوابت الوطنية الراسخة والتكوين املنهي واالستفادة من التربية البدنية وذي جودة والتنشئة على التشبث بالهوية املغربية، وال

والفنية والسكن الالئق والشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي 
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من  20املستدامة"،الفصل وولوج الوظائف العمومية حسب االستحقاق والحصول على املاء والعيش في بيئة سليمة والتنمية 

 الدستور.

 " من الدستور. 29التعليم األساس ي حق للطفل وواجب على األسرة والدولة"، الفصل 

 تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع " :الحق في املشاركة في الحياة الثقافية

نهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية"، الفعلي لحرية املواطنات واملواطنين، واملساواة بي

 من الدستور. 1الفصل 

  وباإلضافة إلى هذه الحقوق، نص الدستور الجديد صراحة على الحقوق الثقافية من خالل االعتراف باألمازيغية

حماية الحقوق الفئوية ال سيما حقوق النساء واألمهات  والحسانية والروافد اإلفريقية واألندلسية والعبرية واملتوسطية وعلى

ولألطفال واألشخاص املسنين وذوي االحتياجات الخاصة، كما ينص على معاقبة جريمة اإلبادة وغيرها من الجرائم ضد 

 .اإلنسانية، وجرائم الحرب، وكافة االنتهاكات الجسيمة واملمنهجة لحقوق اإلنسان

 قيم املواطنة ثالثا:

 سرة في ترسيخ قيم املواطنة:دور األ  -أ

تشكل األسرة اللبنة األولى والدعامة األساسية التي تقوم عليها املجتمعات، وهي البوتقة التي ينشأ فيها الفرد ويتربى في 

 للقيم واملبادئ والعادات والتقاليد التي يتغدى م
ً
ها نأحضانها ويتغدى من بيئتها. وتشكل األسرة غذاًء للفرد باعتبارها مصدرا

الفرد منذ والدته الى حين وصوله سن البلوغ واالحتكاك مع املحيط الخارجي من مدرسة وشارع وفضاءات عمومية ومجتمع 

 .291بشكل عام

 ذا اهمية قصوى في ترسيخ وتعزيز قيم املواطنة، باعتبارها جماعة وظيفية تزود 
ً
كلها أساسيات تجعل من األسرة عنصرا

 ال يقتصر فقط أفرادها باألليات األساسية لل
ً
 جديدا

ً
تعايش وأداء وظائفها داخل املجتمع الواحد. االمر الذي يعطي لألسرة دورا

على تحديد النسل وتربية االبناء، وانما أضحت تلعب دور املنش ئ االجتماعي ألفراد عليهم حقوق وواجبات تجاه وطنهم وهويتهم 

 ومعتقداتهم ومجتمعهم.

قيم املواطنة نتحدث عن مجموعة أساسيات تنظم العالقات االنسانية في املجاالت والحديث عن دور األسرة في تعزيز 

االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية داخل املجتمع الواحد. لهذه األسباب تعتبر املجتمعات التي تعيش ازمة مواطنة 

                                                           

 .9، ص9102حليلو نبيل، دور األسرة في ترسيخ املواطنة، مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية، العدد الحادي عشر، جوان  -291
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لم املستقبليات االستاذ املهدي املنجرة رحمة وقد تحدث عن ذلك بتفصيل كبير عا 292هي تلك املجتمعات التي تعاني أزمة قيم

 هللا عليه.

 :293ولعل من أبرز قيم املواطنة التي يجب على االسرة تلقينها لألبناء نذكر

 تعزيز روح االنتماء للوطن والهوية الوطنية والدفاع عنهما، وتوعيتهم باملخزون الثقافي الوطني. -

 ي الحميدة في خدمة املجتمع.تشجيع االبناء على العمل التطوعي واملساع -

 تلقين األبناء القيم واألخالق واملبادئ الدينية واالنسانية. -

 تغذية روح املشاركة السياسية واالجتماعية في خدمة الوطن. -

 تنمية روح املبادرة واالبداع واالبتكار في نفوس االبناء. -

 يخدم الصالح العام.تلقين االبناء السلوكيات االخالقية الحسنة والجيدة بما  -

 دعم تربية املواطنة الصالحة وتعزيز الثقافة الوطنية في نفوس االبناء. -

 تربية األبناء على ان لهم حقوق وعليهم واجبات، وتنشئتهم تنشئة صالحة. -

 تربيتهم على الوفاء واالخالص والتعاون والتكافل والتضامن واتقان العمل والتفاني في خدمة الوطن. -

 ملجتمع في ترسيخ قيم املواطنة:دور ا -ب

 
ً
 في تكريس قيم املواطنة لدى أفراده، فاملجتمع الذي يفعل القيم املواطنة يعتبر مجتمعا

ً
 مهما

ً
يلعب املجتمع دورا

 في تكريس وتفعيل قيم املواطنة 
ً
 أساسية

ً
. وقد أضحت اليوم هيئات ومنظمات املجتمع املدني تشكل دعامة

ً
 ومتكامال

ً
متجانسا

فراد داخل املجتمع الواحد، مما يفسر ازدياد االدوار الطالئعية التي أضحت اليوم توكل لهيئات املجتمع املدني باعتباره لدى اال 

 جزء ال يتجزأ من البنيان االجتماعي.

 ةويقوم املجتمع املدني اليوم، بتعزيز قيم املواطنة داخل املجتمع من خالل املساهمة في التنشئة االجتماعية والسياسي

واالقتصادية والثقافية، وتغذية روح املشاركة املواطنة لدى افراد املجتمع من أطفال وشباب ونساء ورجال باختالف اجناسهم 

واعمارهم. فاملواطنة اليوم يجب أن تفعل ويجب ان تكرس ويجب على كل مواطن ومواطنة أن يحمل في روحه قيم املواطنة 

                                                           

 ان ظهور القيم يشكل الحد الفاصل بين الذاتية واملوضوعية، وبين الحقائق واألحكام، وبين ما هو كائن وما يجب أن يكون، وبين العلم292-

الحقة والعلوم االنسانية، وبين الغايات والوسائل، وبين املعقول والالمعقول. ملزيد االطالع يراجع: املهدي املنجرة، قيمة  واألخالق، وبين العلوم

 . 22، ص9102القيم، الطبعة الثانية، مارس 

 .922،922،927حليلو نبيل، مرجع سابق، ص-293
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وتضامن، كضمانة للحفاظ على الحقوق والحريات، وكوسيلة للضمان النسيج املجتمعي الحقة من تعاون وتكافل وتأخي وتأزر  

 .294والحفاظ على نمط العيش املشترك  واالجتماعي

 دور التعليم والتربية والتكوين في ترسيخ قيم املواطنة: -ت

بدون ن تربية وتعليم، و إن التربية والتعليم مكون من مكونات الحياة االنسانية في جانبيها الفردي واملجتمعي، فبدو 

فاعلين تربويين وأطر في التعليم والتكوين ال يمكننا ان نتحدث عن تربية وتكوين أجيال يعتمد عليها املستقبل على قيم املواطنة 

 واملشاركة املواطنة الفاعلة والوازنة في الحياة العامة بمستواها االجتماعي واالقتصادي والسياس ي والثقافي والحقوقي. 

ا كانت االسرة اللبنة األساسية في التربية والتنشئة، الى جانب املجتمع بمكوناته املدنية والحقوقية وتلويناته السياسية وإذ

 في تفعيل روح املواطنة لدى أفراد املجتمع. وذلك من خالل قيامها 
ً
 مفصلية

ً
واالجتماعية، فإن للتربية والتعليم والتكوين كلمة

 على الرؤية على فلسفة ورؤية تتخذ من 
ً
األبعاد النفسية والسلوكية واالجتماعية والبيئية واملدنية نقطة بداية، واستنادا

والتي تتخذ من املدرسة والتعليم والتكوين قاعدة جوهرية في  9121 – 9107االستراتيجية للمجلس االعلى للتربية والتكوين 

املشاركة املواطنة في الحياة العامة وتتبنى االسهام في التنشئة صلب املشروع املجتمعي الذي يعمل على تفعيل قيم املواطنة و 

االجتماعية والتربوية واالخالقية، وتكريس روح املبادرة االيجابية والتطوع واالبداع واالبتكار بما يخدم الصالح العام. الى جانب 

ف ية على احترام الرأي األخر واالستماع الى الطر تغذية النفوس باألخالق الدينية السمحاء من تعاون وتضامن وتأخي وتأزر، والترب

. ناهيك عن التربية على احترام البيئة، وتنمية السلوك املدني من خالل تكوين مواطن متشبث بالثوابت الدينية 295األخر

قراطية، في و والوطنية، واملتمسك بهويته الوطنية بشتى روافدها، واملتشبع بقيم التسامح والتضامن والتعايش، وبالقيم الديم

 .296انفتاح على القيم الكونية

من جهة أخرى، أضحت اليوم أدبيات حقوق االنسان تركز على ربط املواطنة بحقوق االنسان، من خالل تربية األجيال 

الصاعدة والتي تشكل مستقبل الغد على حقوق االنسان. وكانت هذه النقطة الدعامة األساسية الى جانب التنصيص عليها في 

يات الدولية واملقررات األممية من قبيل هيئة األمم املتحدة لخلق أندية من شأنها التربية والتكوين في مجال حقوق األدب

االنسان، وتوعية وتحسيس وتثقيف وتأهيل الناشئة على أهمية قضايا ومجاالت حقوق االنسان في املنظومة الوطنية 

 .297والدولية

 غربيرابعا: وثيقة قيم وسلوكيات املواطن امل

                                                           

املواطنة في فلسطين، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، قدري فصل كسبه، منظمات املجتمع املدني ودورها في تعزيز مفهوم -294

 .02و 09، ص9102فلسطين، 

 .1، ص9102التربية على القيم باملنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يناير295-

ماي  92محمد السادس إلى املشاركين في الندوة الوطنية حول "املدرسة والسلوك املدني"، الرباط، نص الرسالة السامية التي وجهها امللك -296

9112: 

https://www.collectivites-territoriales.gov.ma/ar/khtb-wrsayl-mlkyt/ns-alrsalt-alsamyt-alty-wjhha-jlalt-almlk-aly-almsharkyn-fy-

alndwt-alwtnyt-hwl 

املواطنة وحقوق االنسان فهم مشترك للمبادئ واملنهجيات، املجلس الوطني لحقوق االنسان، دليل األندية التربية على املواطنة التربية على 297-

 .2 – 7، ص9102دجنبر  02وحقوق االنسان، 
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وثيقة قيم وسلوكيات املواطن املغربي، تهدف إلى تنشئة جيل مغربي واع بمسؤولياته وواجباته تجاه وطنه ومجتمعه وتضم أهم 

 الخصائص والسلوكيات والقيم واملهارات التي ينبغي أن يتحلى بها املواطن املغربي.

 األخالق والسلوكيات العامة:

 يدة والسلوكيات الفاضلة التي من أبرزها أن: على املواطن أن يتحلى باألخالق الحم -أ

 يتمسك باألمانة والشرف في جميع معامالته اليومية وأن يتقيد بأخالقيات املهنة في حياته العملية؛ -0

 يلتزم بالصدق في قوله وعمله، ويعزز من قيمة الشفافية في حياته اليومية ومعامالته املختلفة؛ -9

 ويتخلق باإليثار مع أقرانه وزمالئه. يتحلى بالكرم في أخالقه ومعامالته، -2

 

 التقيد بالقيم اإلسالمية والتسامح الديني، لذلك على املواطن املغربي أن: -ب

 يلتزم ويعمل وفق القيم واملبادئ اإلسالمية؛ -0

 يحترم جميع الديانات األخرى؛ -9

 ينتهج االعتدال والتسامح في الدين وفي جميع جوان حياته، ويبتعد عن التطرف والغلو. -2

 

 االعتزاز بالعادات والتقاليد املغربية األصيلة، لذلك على املواطن املغربي أن : -ت

 يحرص على التعريف بالعادات املغربية وإبراز تقاليدها األصيلة لغير املواطنين شكال ومضمونا؛ -0

 يطبق القيم والتقاليد األصيلة في حياته اليومية، ويعكسها في سلوكياته ومعامالته مع اآلخرين. -9

 

 الجتهاد واملثابرة واالبتكار والريادة، لذلك على املواطن املغربي أن:ا -ث

 يسعى دائما للتفوق وتبوء أعلى املراتب في مختلف املجاالت؛ -0

 يكون نموذجا يحتذى به في جميع املحافل ومختلف األصعدة؛ -9

 يسعى لالبتكار والريادة والتميز في عمله ويبتعد عن الروتين؛ -2

 التي من شأنها أن تدعم مقدرته على اإلبداع والتميز. ينمي املعارف واملهارات -2

 األسرة واملجتمع:

 على املواطن املغربي أن:

 يضع ألسرته رؤية واضحة األهداف، تحدد دور األسرة كنسيج فعال في املجتمع؛ -0

 رة؛سيحترم ويثمن مؤسسة الزواج وأهمية تكوين أسرة، واملسؤوليات التي تترتب عليه كفرد ومسؤول في هذه األ  -9

 يعزز بيئة الحوار بين أفراد األسرة الواحدة، ويدعم االحترام املتبادل فيما بينهم؛ -2

 يغرس في أبناءه الوعي بالقيم االسالمية واألخالق الحميدة وضرورة التمثل بها؛ -2
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 يربي أبناءه على أهمية التمسك بالعادات والتقاليد، وضرورة الحفاظ على الهوية الوطنية؛ -7

 أهمية البذل والعطاء في سبيل رفعة الوطن، ويعزز من دورهم كأفراد فاعلين في املجتمع؛يغرس في أبناءه  -1

 يحترم اآلخرين في املجتمع على اختالف فئاتهم؛ -2

 يحترم الثقافات األخرى في املجتمع؛ -3

 يسعى إلى مد يد العون للفئات األقل حظا في املجتمع كاملعاقين، واأليتام، وكبار السن، والفقراء. -2

 

 ن: الوط

 على املواطن املغربي أن:

 يكون مخلصا لدولة املغرب وقيادتها؛ -0

 يحافظ على أمن الدولة وسالمتها؛ -9

 يكون مطيعا لدستور اململكة وعامال بثوابته؛ -2

 يؤدي كامل واجباته بصدق وأمانة؛ -2

 يعمل بجد في سبيل رفعة الوطن وإكمال مسيرة التقدم والتطور فيه؛ -7

 بالعلوم املفيدة لتحقيق االزدهار والنماء في الدولة؛يتسلح بالعلم واملعرفة ويتزود  -1

 يدعم التالحم املجتمعي في الدولة ويعمل في سبيل تعزيز الوحدة الوطنية؛ -2

 يدعم تطبيق القانون والنظام في الدولة وإحالل األمن فيها؛ -3

 رادها؛يلتزم بجميع قوانين وتعليمات املحافظة على البيئة والسالمة العامة في الدولة وصحة أف -2

 يتحمل املسؤولية االجتماعية تجاه املرافق العامة ويبتعد عن العبث بها وتشويهها؛ -01

 يلم بالحقوق التي كفلها له الدستور وضمن األطر والقوانين املفروضة. -00
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 التزامات الصيديل بني اإللزام القانوين والواجب األخالقي
 يف ضوء القانون املغريب واملقارن

The obligations of the pharmacist between the legal and moral duties 

-A study in the light of Moroccan and comparative legislation- 

 : أمني بوغيلالدكتور 
 دكتور في القانون الخاص

 

 ملخص:

طلع به ملحوري الذي تضقام املشرع املغربي كسائر التشريعات املقارنة بتنظيم مهنة الصيدلة بقانون خاص، نظرا للدور ا

الصيدلة في حماية الصحة العامة، وسيرا على هذا النهج أطرت جل التشريعات عمل الصيدلي بمجموعة من االلتزامات قصد 

جعله فاعال في املنظومة الصحية ومن أجل حماية مستعملي األدوية، وتنقسم هذه االلتزامات إلى شقين، األولى متعلقة بإعالم 

الصيدلية، إذ تعتبر هذه االلتزامات جوهر عمل الصيدلي عند صرف الدواء دون وصفة طبية، والثانية التزامات مستعمل املواد 

 مرتبطة بشكل وثيق بالوصفة الطبية والتي ال يجب على الصيدلي السهو عنها.

 الكلمات املفتاح

ة ام بالنصح، التحذير من مخاطر الدواء، الوصفالصيدلي، املنتجات الصيدلية، التزامات الصيدلي، االلتزام باإلعالم، االلتز 

 الطبية، مراقبة الوصفة الطبية.

Abstract 

It is evident that pharmacy plays a pivotal role in improving the public’s health. It is a prominent social and health 

asset within all communities. Therefore, pharmacy profession is regulated by comparative legislation with its own 

law. The Moroccan legislator has followed the approach of comparative legislation, as it singled out the pharmacy 

profession with its own special law as well. In this respect, either in comparative or Moroccan laws the pharmacist 

job and responsibilities are surrounded by a set of obligations not only in order to make the work of the pharmacist 

more efficient in the health system, but also to protect the users of medicines and pharmaceutical products in 

general. Indeed, if we look at those obligations, we will find that they are divided into two parts. The first part is 

related to informing the user of pharmaceutical materials, as these obligations are considered the essence of the 

pharmacist's work when dispensing medication without a prescription. The second part of the obligations are 

closely related to the prescription, which the pharmacist should not neglect because it is at the core of his or her 

responsibilities and duties. 

Keywords: Pharmacist, Pharmaceutical products, Pharmacist obligations, Commitment to notify, Adhere to advice, 

Warning of the dangers of medication, Prescription, Prescription control. 
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 مقدمة

اده ي صرف الدواء وإعدخص املشرع املغربي الصيدلة بتنظيم خاص، حيث جعل الصيدلي هو املنهي الوحيد الذي له الحق ف

واملواد واملنتجات الصيدلية عن باقي املنتجات  299، كما ميز األدوية 298وإنتاجه سواء كان ينتمي إلى القطاع الخاص أو العام

، وشروط تخزينها ونقلها 300األخرى وصنفها وفق جدول خاص، باإلضافة إلى أن املشرع حدد مكان صرف وبيع هذه املواد

 وتركيبها.

طورة التي تتسم بها معظم املواد الصيدلية التي مهما كانت متقنة الصنع إال أن لها من اآلثار الجانبية ما يجعلها ونظرا للخ

مضرة بصحة مستعمليها، بغض النظر عن املواد الصيدلية التي يدخل في تركيبها مواد سامة أو مخدرة، فقد فرض املشرع 

ئر التشريعات املقارنة على الصيدلي مجموعة من االلتزامات التي تختلف كسا 301املغربي من خالل مدونة األدوية والصيدلة

 باختالف املراحل التي يمر منها الدواء من اإلنتاج إلى الصرف، 

غير أن هذه االلتزامات يمكن إجمالها في التزامين محوريين يحمالن في جعبتهما مجموعة من االلتزامات األخرى، فاألول هو 

والذي قبل أن يكون التزاما قانونيا؛ يحدد القانون شكله، وطرق القيام به، فهو التزام أخالقي يفرض على االلتزام باإلعالم 

                                                           

 من صـــناعة الدوهذا ما يطلق عليه باالحتكار الصـــيدلي ويعني انفراد الصـــيدلي دون غيره من املهنيين بممارســـة النشـــاط الصـــيدل  298
ً
واء إلى ي بدءا

من مدونة األدوية والصــــيدلة، أما املشــــرع الفرنســــ ي فقد أطره في  20و 21صــــرفه للمســــتهلكين، وقد نظمه املشــــرع املغربي ضــــمنيا من خالل املواد 

 L4211-1" املواد من Monopole des pharmaciensالباب األول من الكتاب الثاني من قانون الصـــــــــحة العامة تحت عنوان "احتكار الصـــــــــيادلة" "

 .L4212-8إلى 

 :عرفت املادة األولى من مدونة األدوية والصيدلة الدواء على أنه 299

 ن أو "... كل مادة أو مركب يقدم على أن له خاصـــــيات عالجية أو وقائية إزاء األمراض البشـــــرية أو الحيوانية، وكذا كل منتوج يمكن وصـــــفه لإلنســـــا

ي، أو استرداد الوظائف العضوية أو تقويمها أو تغييرها."، والواضح من خالل هذه أنه يجب توفر شرطين ألجل الحيوان بهدف إجراء تشخيص طب

إدخال أي منتوج في صــــــــــــنف الدواء، األول أن يتخذ الدواء شــــــــــــكل مادة أو تركيب، والثاني أن تكون له خصــــــــــــائص عالجية أو وقائية إزاء األمراض 

 البشرية أو الحيوانية.

 :من مدونة األدوية والصيدلة على أنها 71رع املغربي مكان بيع وصرف األدوية في الصيدلية وقد عرفها من خالل املادة حدد املش 300

أعاله."، وعند الرجوع إلى املادة  21" يراد بالصيدلية املؤسسة الصحية املختصة بالقيام بصفة حصرية أو ثانوية بالعمليات املشار إليها في املادة  

 :القانون نجدها تنص على " تمارس األعمال التالية من لدن صيادلة الصيدليات دون غيرهم من نفس 21

  أعاله؛ 9من املادة  2و 9و 0تحضير األدوية املشار إليها في البنود 

 حيازة املواد التالية بغرض الصرف للعموم: 

 ه؛أعال  0األدوية وكذا مواد التضميد واملنتجات واملواد املعرفة في املادة - 

 األلبان واألغذية اللبنية املغذية املخصصة للرضع وأغذية الحمية املخصصة للرضع من العمر األول؛- 

 :ويمكنهم بصفة ثانوية حيازة وبيع ما يلي

  جميع العقاقير وجميع املنتجات الكيماوية أو املحضرات الصيدلية عالوة على تلك الواردة في دستور أو دساتير األدوية الجاري بها

 لعمل شريطة أن تحمل لصيقة وأن تباع وفقا ملكوناتها؛ا

 املنتجات املخصصة للصيانة أو لوضع العدسات البصرية اللصيقة؛ 

 الكواشف املوضبة بغرض بيعها للعموم؛ 

 األلبان واألغذية اللبنية القوتية املخصصة للرضع وأغذية الحمية املخصصة للرضع من العمر الثاني؛ 

 الزيوت العطرية؛ 

 صات والرضاعات وقرورات الرضاعة."املصا 

بمثابة مدونة األدوية والصــــيدلة،  02.12( بتنفيذ القانون رقم 9111نوفمبر  99) 0292من شــــوال  21صــــادر في  0.11.070ظهير شــــريف رقم   301

 .2291( ص 9111ديسمبر  2املوافق لـ) 0292ذو القعدة  07بتاريخ  7231الصادر بالجريدة الرسمية عدد 
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الصيدلي سواء أكان منتجا أو مصرفا للدواء، إذ يجب أن يقدم معرفته لخدمة املريض بشكل يضمن استعمال الدواء بطرق ال 

 تلحق أي ضرر باملريض.

ترن بالوصفة الطبية، إذ حدد القانون مجموعة من االلتزامات التي يجب على الصيدلي التقيد أما الثاني فهو االلتزام املق 

 بها عند وجود الوصفة الطبية.

وتأسيسا على ما تقدم يبرز إشكال محوري مفاده؛ إلى أي حد استطاع املشرع املغربي من خالل االلتزامات املفروضة على 

 الصيدلي من ضمان حماية مستعمل الدواء؟

وماهي الخصوصيات التي تمتاز بها التزامات الصيدلي كمنهي خالف باقي املهن األخرى؟ وهل شكل هذه االلتزامات يتغير بتغير 

 املراحل التي يمر منها الدواء بدءا من اإلنتاج وصوال إلى الصرف؟

 :ين، وذلك على الشكل التاليولإلجابة على اإلشكال املحوري وكل األسئلة املنبثقة عنه ارتأينا تقسيم البحث إلى شق

 املبحث األول: التزام الصيدلي بإعالم املريض

 الصيدلي املرتبطة بالوصفة الطبيةاملبحث الثاني: التزامات 

 

 املبحث األول: التزام الصيدلي ب عالم املريض 

من  1و 2و 0بي من خالل املواد يشترط لقيام االلتزام باإلعالم عدم التوازن بين الدائن واملدين، حيث نجد أن املشرع املغر 

عمد إلى توفير الحماية الالزمة للمستهلك من خالل التأكيد على ضرورة تمكين املستهلك بكل الوسائل  302قانون حماية املستهلك

عدته ااملمكنة من معرفة املميزات األساسية للمنتوج أو الخدمة أو السلعة، وأن يقدم له كل املعلومات الالزمة التي من شأنها مس

 في اختيار املنتوج وطرق استعماله.

غير أن االلتزام باإلعالم في املجال الصيدلي يتميز بسمات خاص، وذلك نظرا العتبارين أساسيين، أولهما يعود لطبيعة الدواء 

يرجع  وثانيهماالخطيرة جدا، والذي مهما بلغ من اإلتقان في الصنع إال وتوجد فيه آثار جانبية غير محمودة على جسم اإلنسان، 

الصيدلي بمستهلك الدواء سواء كان صانعا أو مصرفا للدواء، حيث يعتبران من ذوي الخبرة في مجال  إلى العالقة التي تجمع

 .الدواء ومكوناته، مقارنة باملريض الذي وجد نفسه في أمس الحاجة لتناول هذا املنتج الخطير بطبعه، ودون علم بهذا املجال

من م.أ.ص على ضرورة وضع الصيدلي رهن إشارة  92ملغربي ينص من خالل الفقرة الثانية من املادة لهذا نجد املشرع ا

العموم املعلومات حول حسن استعمال األدوية، واملواد الصيدلية، وكل النصائح الوقائية، وهي نفس الفقرة املنصوص عليها 

، وتأسيسا على ما تقدم يمكن القول إن االلتزام R4235303-48الجزء التنظيمي من قانون الصحة العامة الفرنس ي في املادة في

                                                           

القاضــــــــ ي بتحديد تدابير لحماية  20.13( بتنفيذ القانون رقم 9100فبراير  03) 0229من ربيع األول  02صــــــــادر في  0.00.12يف رقم ظهير شــــــــر  302

 (.9100أبريل  2)0229جمادى األولى  2الصادرة بتاريخ  7229املستهلك، منشور بالجريدة الرسمية عدد 

303 Article R4235-48 : « Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l'acte de dispensation du médicament, associant à sa 

délivrance : 

1° L'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale si elle existe ; 

2° La préparation éventuelle des doses à administrer ; 

3° La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament. 
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باإلعالم في املجال الصيدلي ينبني على ثالثة عناصر أساسية؛ هما بيان كيفية استعمال املريض للدواء، والثاني تحذير املريض 

 من مخاطر الدواء، واألخير تقديم النصح للمريض.

ق ، على أن نخصص الش-املطلب األول -استعمال الدواء ونصح املريض وعليه سنخصص الشق األول للبحث في بيان طرق 

 .-املطلب الثاني-الثاني لدراسة تحدير الصيدلي للمريض من مخاطر الدواء 

 املطلب األول: بيان طرق استعمال الدواء ونصح املريض

مجموعة من االلتزامات األخرى، إال أنه خص املشرع املغربي االلتزام باإلعالم بأهمية بالغة إذ أطره بقواعد خاصة على غرار 

ونظرا لألهمية البالغة التي تطبع هذا االلتزام في املجال الصيدلي نجد أنه يتكون من عنصرين مهمين، أولها بيان طرق استعمال 

قة مع ة املرفالدواء؛ إذ يفرض هذا االلتزام على كل من الصيدلي املنتج تحديد الطرق األمثل الستعمال الدواء عن طريق النشر 

-الدواء، أما بالنسبة للصيدلي املصرف فهو يشرح هذه الطرق بشكل واضح للمريض وفي الغالب ما يوضحها على علبة الدواء 

 .-الفقرة األولى

وثاني هذه العناصر هو التزام الصيدلي بالنصح، فإن كان األول التزام قانوني محض فإن هذا االلتزام يغلب عليه الطابع 

، ويبرز بشكل جلي في مرحلة صرف الدواء بدون وصفة طبية، إذ يجب على الصيدلي دائما تقديم أدوية تناسب الحالة األخالقي

 .-الفقرة الثانية-املرضية التي يعاني منها ال إعطاء األدوية التي يكون هامش الربح فيها أعلى 

 الفقرة األولى: بيان طرق االستعمال

ي يجب عليه تزويد املريض باملعلومات الضرورية التي تسمح له باستخدام الدواء بالطريقة يقصد بهذا االلتزام، أن الصيدل

الصحيحة التي تحقق له أكبر استفادة من الخصائص العالجية للدواء، وذلك عن طريق إيضاح طريقة استعمال الدواء، وعدد 

املاء أو بمحلول آخر، أو بابتالعه مباشرة، ويتم مرات استعماله في اليوم، كما يوضح له كيفية تناوله هل عن طريق خلطه ب

 .304ذلك كتابة

ونظرا ألن املريض ال يعلم شيئا عن الدواء، وقد يكون أميا، األمر الذي يحتم على الصيدلي أن يشرح له طرق االستعمال 

جيد ملا ل دون الفهم البشكل مفهوم وواضح، ويتجنب استعمال املصطلحات العلمية التي قد ال يفهمها املريض، والتي قد تحو 

 يريد الصيدلي إفهامه للمريض.

 يعلم جل أخطار الدواء، وفائدته، فقد أوجبت قواعد الحيطة 
ً
وملا كان الصيدلي ال يعتبر بائعا للدواء فحسب بل يعتبر مهنيا

 كانت هذه املعلوماتوالحذر، أن يقوم بتبصير املريض بطرق استعمال الدواء، وعدد الجرعات، وكذا وقت استخدامه، حتى وإن 

، كما يجب أن يقوم بتحذير املريض عن اآلثار التي قد تنتج عن استخدام األدوية، وموانع 305مبينة في الوصفة الطبية

 على املريض من استعمالها، كأن يكون الدواء مما يمنع على الحامل، أو 
ً
استخدامها، وفي حال ما إذا اتضح أن هناك خطرا

خدرة ما يؤثر بشكل سلبي على املريض، أو عندما توجد أدوية في الوصفة الطبية تتفاعل مع بعضها كانت فيه من املواد امل

                                                           

Il a un devoir particulier de conseil lorsqu'il est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale. 

Il doit, par des conseils appropriés et dans le domaine de ses compétences, participer au soutien apporté au patient. », Code de la 

santé publique, Modifié par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020. 

باســم محمد فاضــل، املســؤولية املدنية للصــيدلي عن إخالله بتبصــير املريض، الطبعة األولى، دار الجامعة الجديدة، اإلســكندرية مصــر، ســنة  304

 .12ص ، 9102

 .33، ص 9112، يونيو 20سعيد الناوي، مسؤولية الصيدلي في التشريع املغربي، مقال منشور في مجلة املعيار، العدد  305
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 أو تقلل من الفعالية العالجية للدواء، وجب على الصيدلي في هذه الحالت تنبيه املريض والطبيب 
ً
بشكل سلبي، وتسبب تسمما

 .306هذه األدويةالذي أصدر الوصفة الطبية عن هذه اآلثار، وأن يمتنع عن صرف 

وعليه، فالتزام الصيدلي باإلعالم عند بيعه للمواد الصيدلية سواء بوجود وصفه طبية أو بدونها يعتبر إجباريا، وسكوته عن 

 بالثقة الواجبة بين الصيدلي واملريض
ً
 .307اإلدالء باملعلومات املتعلقة بالدواء وطرق استعماله يعد إخالال

بير عن خطورة أي من املنتجات األخرى، فإن اإلسراف في تناولها أو التقليل من جرعاتها وألن خطورة الدواء تختلف بشكل ك

على وضع طرق  308يؤدي إلى اإلضرار بالجسم، أو تفويت فرصة العالج، األمر الذي جعل معظم التشريعات تجبر منتجي الدواء

صت هذه التشريعات على ضرورة اإلشارة إلى االستعمال ودواعيه، وعلى توضيح مقدار الجرعة الواحدة بشكل دقيق، بل ون

يحضر في  310، كلما تعلق األمر بمحضر وصفي309املواد التي قام باستعمالها في إعداد الدواء، واملقادير املستعملة في إعداده

 الصيدلية. 

 الفقرة الثانية: التزام الصيدلي بالنصح

 فيه البائع بتوجيه املشتري، وتنبيهه إلى املعدات األنسب يقصد بااللتزام بالنصيحة بشكل عام؛ ذلك االلتزام الذي يقوم

 .311الحتياجاته، وذلك عندما تكون ظروف التعامل تدعو إلى توجيه، وتقديم النصح

وبناء على ما تقدم، فإن الصيدلي يقوم بنصح املريض باقتناء الدواء الذي فيه من الخصائص العالجية ما تتناسب مع 

أهمية هذا االلتزام في حالة بيع الصيدلي لألدوية التي ال يحتاج صرفها لوصفة طبية، فبغض النظر حالته املرضية، حيث تكمن 

عن الطابع التجاري لبعض املهام التي يمارسها الصيدلي، فإنه يقوم بأداء خدمة عامة أساسها الحفاظ على الصحة العامة، 

باملقارنة مع نظرائه في باقي املهن الطبية، فإنه ملزم بمعاملة  ونظرا للمؤهل العلمي الذي يمتاز به الصيدلي في مجال الدواء

 عمالئه بإخالص، وتقديم النصح الكافي لهم.

وتبعا لذلك فإن مسؤولية الصيدلي تثار عندما يسبب الدواء املنصوح به للمريض أي ضرر بناء على مقتضيات البند الثاني 

                                                           

، ص 0229، الطبعة األولى، دار النهضـــة العربية، القاهرة مصـــر، ســـنة -دراســـة مقارنة-أســـامة عبد هللا قايد، املســـؤولية الجنائية للصـــيادلة   306

3. 

307 Jacques-Antoine Robert, responsabilité du fait des produits défectueux, médicament en accès libre, Revue générale de droit 

médical, N35, Juin 2010, P 91. 

ملنتج تجدر اإلشـــــــــــارة إلى أن ظهور الدواء الجديد في الســـــــــــوق الدوائية يتطلب الحصـــــــــــول على ترخيص من الجهات املختصـــــــــــة بتســـــــــــويق هذا ا 308

الدوائي، وحتى يتم الحصــــــــــــول على هذا الترخيص البد أن تتقدم الشــــــــــــركة الدوائية صــــــــــــاحبة املنتج الدوائي بكافة املعلومات التي تتضــــــــــــمن نتائج 

االختبارات والتجارب على هذا املنتج، وتقوم الجهة املختصــــــــــــة بإصــــــــــــدار الترخيص بالتأكد من صــــــــــــحة هذه املعلومات، ومن حقها اشــــــــــــتراط إبراز 

ونات معينة داخل املنتج الدوائي حتى يكون املريض على علم بها، وعلى إثر ذلك فإن الحصــــــــــــول على ترخيص بتســــــــــــويق املنتج الدوائي يتطلب مك

 تقديم معلومات سرية وذات قيمة تجارية متعلقة بالتركيبة الكيميائية ذات اآلثار العالجية.

لومات غير املفصـــــــــح عنها وعالقتها بالصـــــــــناعة الدوائية، مقال منشـــــــــور في مجلة البحوث مرتضـــــــــ ي عبد هللا خيري، القواعد الخاصـــــــــة لحماية املع -

 .22، ص 9191، يناير 10، العدد 9القانونية واالقتصادية، املجلد 

امة من قانون الصــــــــــــحة الع L5143-4من قانون مزاولة مهنة الصــــــــــــيدلة املصــــــــــــري، املادة  72من مدونة األدوية والصــــــــــــيدلة، املادة  21املادة  309

 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجزائري. 27الفرنس ي، واملادة 

" كل دواء يتم تحضــــــــــيره فورا في الصــــــــــيدلية تبعا لوصـــــــــفة عرفت املادة الثانية من مدونة األدوية والصــــــــــيدلة املحضــــــــــر الوصــــــــــفي على أنه:  310

 مخصصة ملريض معين"

بالنصــــــح لضــــــمان الصــــــفة الخطرة للشــــــ يء املبيع، مقال منشــــــور في مجلة األكاديمية  حاج بن علي محمد، تمييز االلتزام باإلعالم عن االلتزام  311

 .22، ص 9100، سنة 1للدراسات االجتماعية واإلنسانية، عدد 
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توجيه الصيدلي للمريض باقتناء الدواء املسبب للضرر، ثم إن ، فما دام الضرر وقع بسبب 312من ق.ل.ع 32من الفصل 

الصيدلي تدخل في هذه الحالة بحكم وظيفته، باإلضافة إلى أنه كان يتوجب عليه قبل صرف الدواء للمريض التأكد من مدى 

استشارة طبيب توافق الدواء مع حالته املرضية، وعند عدم قدرته على ذلك يمتنع عن صرف الدواء وتوجيه املريض نحو 

 متخصص، فإن الصيدلي يكون قد ارتكب خطأ جسيم ما كان ينبغي أن يرتكبه شخص في مركزه.

وقد يثار تساؤل فحواه، هل الصيدلي عند تقديم النصح للمريض باستعمال دواء يتناسب مع حالته، قد قام بتشخيص 

 رعية؟حالة املريض بشكل غير مباشر، وبالتالي مارس مهنة الطب بصورة غير ش

، أن الصيدلي في هذه الحالة قام بتشخيص املريض، مما يعني ممارسته ملهنة الطب بشكل غير شرعي، غير 313يرى البعض

، يرى أن الصيدلي عند تقديمه النصح للمريض باقتناء دواء معين فإنه يقوم بمهامه العادية التي 314أن جانبا آخر من الفقه

بية، وألن هذا النوع من األدوية يعد من األدوية التي ال تشكل خطورة على صحة تتعلق مباشرة بصرف الدواء بدون وصفة ط

املرض ى لو راعى الصيدلي في صرفها الضوابط املقررة لصرف األدوية، كما يجب عليه التحقق من الحالة املرضية للمريض، وفي 

َصَحُه بالتو 
َ
جه عند هذا األخير، قصد الكشف عن حالته حالة ما إذا تبين له أن حالة املريض تستدعي استشارة الطبيب ن

 وامتنع عن صرف أي دواء خشية أن يسبب له أي مضاعفات قد تؤثر على حالته الصحية.

والواضح أن التوجه األخير هو األجدر باالتباع، وذلك ألن القانون خول للصيدلي وحده دون سواه صرف األدوية التي ال 

الصيدالني يحتم على الصيدلي أن يقدم للمريض دواء يتناسب مع حالته املرضية، تحتاج إلى وصفة طبية، كما أن النشاط 

 والذي فيه أقل اآلثار الجانبية.

وفي حال ما تبين له أن حالته تستوجب استشارة طبية، آنذاك كان لزاما عليه عدم صرف األدوية للمريض ونصحه 

ل ما أصاب املريض أي ضرر جراء هذه األدوية، وعلى هذا باستشارة طبيب، وعند عدم قيامه بذلك تثار مسؤوليته في حا

 األساس يكون الصيدلي غير ممارس ملهنة الطب.

ويشمل االلتزام بالنصح كذلك استكمال النقص في الوصفات الطبية خاصة تلك النصائح املتعلقة بالوجبات واملشروبات 

عالة لالستفادة أكثر من الخصائص العالجية للدواء، وتجنب التي ال يحبذ أخذها مع الدواء، باإلضافة إلى توضيح الطرق الف

 آثاره الجانبية.

 املطلب الثاني: تحذير املريض من مخاطر الدواء

                                                           

 :"مجرد النصيحة أو التوصية ال تترتب عليها مسؤولية صاحبها، إال في الحاالت اآلتيةمن ق.ل.ع على أن  32ينص الفصل  312

 قصد خداع الطرف اآلخر؛إذا أعطى النصيحة  -8

 إذا كان بسبب تدخله في املعاملة بحكم وظيفته، قد ارتكب خطأ جسيما، أي خطأ ما -2

 كان ينبغي أن يرتكبه شخص في مركزه، ونتج عن هذا الخطأ ضرر للطرف اآلخر؛

 إذا ضمن نتيجة املعاملة." -8

، 21املجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية، الجزء فتيحة يوسف، حماية املستهلك في مجال الصيدلة، مقال منشور في  313

 .73و 72، ص9119، سنة 0/9119العدد 

أنور يوالقو، مســـــــؤولية الصـــــــيدلي املدنية عن أخطائه املهنية، دراســـــــة مقارنة، أطروحة لنيل شـــــــهادة الدكتوراه في الحقوق، شـــــــعبة القانون  314

العلوم القانونية واالجتماعية واالقتصــــــــــــادية، جامعة الحســــــــــــن الثاني، عين الشــــــــــــق الدار البيضــــــــــــاء، الســــــــــــنة الخاص وحدة القانون املدني، كلية 

 .022، ص 9113/9112الجامعية 

 .29و 20باسم جمال فاضل، م س، ص  -
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إن الهدف من تبصير الصيدلي للمريض هو املحافظة على صحة املريض، وتجنب حدوث أي مضاعفات من العالج أو أي 

حو تحقيق شفاء املريض، لذلك وجب على الصيدلي تحذير املريض من املخاطر أضرار ناتجة عن الدواء، باإلضافة إلى السعي ن

 .التي قد يسببها الدواء

-ة الثانيةالفقر -، ثم البحث عن الشروط التي يقوم عليها -الفقرة األولى-وقصد اإلحاطة بهذا االلتزام وجب تحديد تعريف له 

. 

 الفقرة األولى: تعريف التزام الصيدلي بالتحذير

االلتزام بالتحذير بشكل عام، على أنه ذلك االلتزام التبعي الذي يقع على عاتق أحد الطرفين، بأن يحذر الطرف اآلخر يعرف 

أو أن يثير انتباهه إلى ظروف ومعلومات معينه، وأن يحيطه علما بما ينشأ عنه من مخاطر مادية أو قانونية، وهذا االلتزام ليس 

يجب أن يتضمن إحاطة البائع للمشتري بجميع املخاطر املحتملة التي يمكن أن تترتب عن  مجرد لفت انتباه املشتري فقط، بل

 .315استعمال الش يء املبيع بطريقة سهلة للفهم، وواضحة

وتأسيسا على ما سبق، ونظرا لكون الدواء ليس كباقي املنتوجات األخرى، نظرا لخطورتها وكذا الرتباطها بجسم اإلنسان، 

عتباره أكثر الناس علما بمجال االدوية سواء كان بائعا أو منتجا لها، فيجب عليه أن ينبه، ويحذر املريض فإن على الصيدلي با

من االستعمال الخاطئ للدواء، وينبهه إلى طريقة حفظ الدواء وتخزينه، باإلضافة إلى التنبيه باملخاطر التي قد تنجم عن 

 .316ية التي تحدث عند استعمال الدواءاالستعمال الخاطئ للدواء، واآلثار الجانبية العاد

 الفقرة الثانية: شروط التزام الصيدلي بالتحذير

ولكي يكون االلتزام بالتحذير ذا أثر، يجب أن يتوفر فيه شرطان أساسيان، األول يجب تكون التحذيرات وافية بكل مخاطر 

 .-ثانيا-بة للمتلقي ، والثاني يجب أن تكون هذه التحذيرات مفهومة وواضحة بالنس-أوال-الدواء 

 أوال: يجب أن تكون التحذيرات وافية

يجب على الصيدلي أن يقدم تحذيرات للمريض عن مخاطر الدواء وافية ومحيطة بجميع األخطار التي قد يتعرض لها املريض 

ب وغير كافي لتجنيسواء في شخصه، أو شخص آخر إن هو قام بتناول أو استعمال الدواء، إذ يعتبر التحذير املوجز غير مجدي، 

املريض اآلثار غير املرغوب فيها الناجمة عن الدواء، حيث يجب على الصيدلي أن يكون أمينا في لفت انتباه املريض لجل املخاطر، 

وفي حالة ما إذا قام الصيدلي بإعداد الدواء في صيدليته، فباإلضافة إلى ما سبق، يجب عليه كذلك إرفاق الدواء بنشرة مفصلة 

 .317التحذيرات التي تتعلق بالدواء املحضرعن كل 

أما إن كان األمر يتعلق بالصيدلي املنتج، فإن هذا الشرط يعتبر كأن لم يكن وتثار مسؤوليته إن لم يرفق الدواء بالنشرة 

ة، لاملفصلة بكل ما يتعلق بالدواء، والتي تشمل جميع التحذيرات؛ من صالحيات استعمال الدواء، وأضرار تعاطيه ملدة طوي

واآلثار الجانبية، وطرق استعماله، كما يجب أن يكون التحذير ظاهرا ولصيقا بالدواء، بحيث يثير االنتباه من الوهلة األولى، كما 

 .أنه وبالنظر إلى تخصصه، وعلمه بمجال الدواء ال يمكن للصيدلي املنتج أن يحتج بجهله لبعض هذه املخاطر

                                                           

لة االجتهاد القضـــــــــــائي، أحمد طارق شـــــــــــرون، املســـــــــــؤولية املدنية عن اإلخالل بااللتزام بالتحذير من تداول املواد الخطرة، مقال منشـــــــــــور بمج 315

 .202، ص 9191مارس  -90العدد التسلسلي - 10، عدد 09املجلد 

 .21باسم محمد فاضل، م س، ص  316

 .22، ص 9112ميرفت ربيع عبد العال، االلتزام بالتحذير في مجال عقد البيع، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة  317
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لية صانع األدوية عن تقصيره في االلتزام بالتحذير، ألنه لم يضع في التحذيرات وقد قضت إحدى املحاكم الفرنسية بمسؤو 

املوجودة بالنشرة في الدواء حدود مدة استعماله، وكان من شأن استعمال الدواء ملدة طويلة أو بجرعات تفوق املعقول أن 

 ملستعمل الدواء
ً
 .318تحدث أضرارا

ة متخصصة في صناعة األدوية، لعدم لفت انتباه مستعملي الدواء بمسؤولية شرك 319كما قضت محكمة النقض الفرنسية

عن األضرار التي قد تلحق املرض ى املصابين بالحساسية، وذلك لتقصيرها في توضيح االحتياطات الواجب اتخاذها لتجنب 

من  تصيب هذه الفئة مخاطر استعمال الدواء لدى املصابين بالحساسية، رغم دفع شركة الدواء بجهلها لهذه املخاطر التي قد

 املرض ى.

 ثانيا: يجب أن تكون التحذيرات مفهومة

لكي يعطي التحذير أو االلتزام باإلعالم بشكل عام أكله واملغزى الذي قرر ألجله، يتعين على الصيدلي أن يقدم البيانات 

ا بصوره للتأكد من تلقي املريض له املتوافقة مع املستوى االجتماعي للمريض وكذا حالته النفسية، واللغة التي يفهمها، وذلك

سليمه، وينبغي أن تقدم املعلومات والتحذيرات في عبارات سهله تتناسب مع املستوى العلمي املفترض للمريض، بعيدا عن 

، كما يجب أن تكون وافية وشاملة، وأال تعتريها أي 320املصطلحات املعقدة والفنية الدقيقة التي ال يفهمها إال ذوي االختصاص

 .321خطاءأ

وهذا الشرط ال يطبق فقط على الصيدلي املصرف للدواء، بل حتى على الصيدلي املنتج، والذي ُيعنى به من الدرجة االولى، 

إذ يجب عليه أن يضع كل املعلومات والتحذيرات في النشرة داخل الدواء بشكل مفهوم وواضح، كما يجب أن تكون علبة الدواء 

 ما يمكن فهمه من قبل كافة مستهلكي الدواء، هذا وقد تمت مسألة الصيدلي املنتج لدواء"هي األخرى فيها من التحذيرات 

خذ على شركة الدواء أنها لم تحذر بشكل كافي Xylomucineكزيلوموسين" )
ُ
( عندما سبب استعماله انسداد في األمعاء،  حيث أ

بات، حيث استعملت كلمة "مهم" التي تستعمل ملجرد ومفهوم عن هذه املخاطر، خاصة في استعمال الدواء املذكور بين الواج

النصح ال للتحذير من مخاطر الدواء، وكان بإمكانها استعمال مصطلح أكثر تعبيرا عن التحذير، وقد أسست املحكمة حكمها 

دم فهم العبارات عفي تحميل الصيدلي املنتج للمسؤولية عن األضرار التي أصابت املرض ى بناء على تقصيره في االلتزام باإلعالم ل

 .322املستعملة

                                                           

318 Cour de Rouen 1ère Ch,Civ 14 Février 1979, L’affaire de Nimazol. 

 .003أنور يوالقو، م س، ص  أورده -

319 « Attendu que la société Cardoricin que, en raison de son activité, ne pouvait et ne devait ignorer ces importantes observations, 

avait l’obligation, en vendant cette spécialité, d’attirer l’attention des utilisateurs sur les risques de son application et ses 

conséquences allergique, ainsi que les précautions à prendre pour éviter tout accident… »     

- Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 5 Mai 1959, N° 11.11159. 

 .003، ص أورده أنور يوالقو، م س -

، الطبعة األولى، دار الجامعة الجديدة، -مشــكالتها وخصــوصــية أحكامها-محمد محمد القطب، املســؤولية املدنية الناشــئة عن أضــرار الدواء  320

 .31و 37، ص 9102اإلسكندرية مصر، سنة 

321 Éric Fouassier, Les fondements juridiques de la responsabilité du producteur de spécialités pharmaceutique : vers un retour à la 

raison ? Article, Médecine & Droit, Volume 2006, Issue 78, May–June 2006, P 104. 

322 Cour d’appel de Paris 30 Avril 1957. 

- Ferdinand Golléty, la responsabilité des fabricants de produits pharmaceutiques, Chronique Edition, Paris France, S1960, P 10. 
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ولكي تقوم التحذيرات، واملعلومات املقدمة من الصيدلي املنتج للدواء بالدور الذي ألجله أدرجت بالنشرة، وجب تحرير 

، وعلى الخصوص األدوية التي ال يتحاج 323النشرة املرفقة بالدواء باللغة الرسمية للبلد الذي تباع فيه خاصة األدوية املستوردة

تهلكوها لوصفة طبية لصرفها، وعلى الرغم من أهمية هذا املقتض ى إال أننا عند اطالعنا على املقتضيات املنظمة ملهنة مس

الصيدلية، والنصوص الخاصة بتنظيم األدوية، وخاصة تلك املتعلقة باإلذن بعرض األدوية املعدة لالستعمال البشري في 

راج التحذيرات واملعلومات الخاصة بالدواء باللغة الرسمية للبلد الذي يسوق السوق، لم نجد أي مقتض ى ينص على إلزامية إد

 فيها، مما قد يشكل خطرا على صحة مستعملي هذه األدوية.

كما أنه سيكون من األفضل لو قام املشرع بوضع ضوابط خاصة بتحرير النشرة الدوائية، محددا من خاللها؛ حجم خط 

صغير ما يصعب قراءته من قبل ضعاف البصر، وترتيب املعلومات املهمة خاصة تلك  الكتابة الذي دائما ما يكون بحجم

 املتعلقة بالتحذيرات، واآلثار الجانبية، ودواعي استعمال الدواء.

وأمام التطور الحاصل، وظهور صيدليات إلكترونية تبيع أدوية عن طريق األنترنت، أسهم في ظهور مجموعة من اإلشكاالت، 

كمن في الطرق التي من خاللها يتم إعالم مقتني األدوية عن طريق االنترنت؟ وهل تم تنظيم هذا النوع من األعمال ولعل أبرزها ي

 الصيدلية في التشريع املغربي؟

عند االطالع على مقتضيات مدونة األدوية والصيدلة، والقوانين املتفرعة عنها، نجد أن املشرع املغربي لم ينص على أي 

، غير أن مجموعة من التشريعات الحديثة نظمت هذا النوع من 324يع األدوية عبر املنصات اإلليكترونيةمقتضيات تنظم ب

األعمال الصيدالنية، ويعتبر املشرع الفرنس ي من بين هذه التشريعات، حيث نظم مقتضيات البيع اإلليكتروني لألدوية في الفصل 

الفصل بتنظيم االلتزام باإلعالم في هذا املجال، وقد نص من ، حيث استهل هذا 325الخامس مكرر من قانون الصحة العامة

على إلزامية توفير الصيدلي املصرف للدواء املعلومات الصحيحة، والكافية على موقعه الخاص   L5125-33خالل املادة 

ية، يعاني من حساسبالصيدلية التي يديرها هو أو أحد مساعديه، كما يجب عليه قبل بيع الدواء التحري عن سن املريض، وهل 

 إلى غير ذلك من املعلومات الصحية الخاصة به.

 
ً
كما يتوجب على الصيدلي أن يميز بين نوع األدوية، وذلك بتخصيص صفحة خاصة لكل نوع من األدوية، ويضمنها تعريفا

 لكل دواء، وقد حصر املشرع الفرنس ي من خالل املادة 
ً
اإلليكتروني، وحددها  األدوية التي تكون محل البيع L5125-34مفصال

                                                           

وروبـي أول تحـاد األ يسـتورد املغـرب حاجياتـه مـن األدويـة أساسـا مـن فرنسـا متبوعـة بأملانيـا وسويسـرا ثـم إسـبانيا وإيطاليـا، وبالتالـي، يظـل اال 323

ــبة تتعـــدى   ــو املغـــرب بنسـ ــة نحـ ــة 11مصـــدر لألدويـ ــواردات املغربيـ ــنويا  مـــن الـ ــغ سـ ــوا متواصـــال يبلـ ــواردات نمـ ــهد الـ ــى ذلـــك، تشـ فـــي  00، عـــالوة علـ

 مـن حيـث الحجـم. 91مـن الطلـب املحلـي مـن حيـث القيمـة و  22مـن حيـث الحجـم، وتشـكل حاليـا   2املتوسـط مـن حيـث القيمـة و 

ــــــــــــ  0220ذو القعدة  2، بتاريخ 2/91، عدد ر/رأي مجلس املنافسة حول وضعية املنافسة في سوق األدوية باملغرب - ، ص 9191يونيو  97املوافق لـ

22. 

رغم عــدم تنصــــــــــــيص املشــــــــــــرع املغربي على إمكــانيــة بيع املواد الصــــــــــــيــدليــة إلكترونيــا، إال أنــه ال يخفى على أحــد أن مجموعــة من املنتجــات   324

ســـــــتوردة منها، وهو ما يشـــــــكل خطرا على مســـــــتهلكيها*، لعدم معرفة الصـــــــيدالنية، ومنها ما يدخل في حكم الدواء يباع بشـــــــكل عشـــــــوائي خاصـــــــة امل

مصـــــــدرها ومدى جودتها وفاعليتها، كما أن معظم هذه املواد قد تكون مغشـــــــوشـــــــة، أو أن مدة صـــــــالحيتها قد انتهت، كما أنها في الغالب ال تخضـــــــع 

 دة.لإلجراءات القانونية التي يجب أن يخضع له أي دواء، خاصة تلك التي تتعلق بالجو 

، الطبعة األولى، دار الفكر والقانون، املنصــــــــورة مصــــــــر، ســــــــنة -دراســــــــة مقارنة-* صــــــــفاء فتوح جمعة، النظام القانوني للصــــــــيدليات االليكترونية 

 .021و 092، ص 9102

325 Chapitre 5 Bis : Commerce électronique de médicaments par une pharmacie d'officine (Articles L5125-33 à L5125-41) Code de 

la santé publique, Modifié par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020. 
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 في األدوية التي ال يتوقف صرفها على وجوب اإلدالء بوصفة طبية.

 املبحث الثاني: التزامات الصيدلي املرتبطة بالوصفة الطبية

عند االطالع على املقتضيات القانونية املنظمة ملهنة الصيدلة، أو حتى القوانين املنظمة للمهن الطبية في التشريع املغربي، 

نجد املشرع يعطي تعريفا للوصفة الطبية، رغم تخصيصه ملواد خاصة يعرف من خاللها مجموعة من املصطلحات التقنية لم 

املتعلقة بالصيدلة، شأنه في ذلك شأن مجموعة من التشريعات األخرى، من قبيل؛ املشرع الفرنس ي، والجزائري، واملصري، 

لطبية، ولعل أقربها للصواب، وإحاطة بمعناها، ذلك التعريف الذي والسعودي، وقد حاول الفقه إعطاء تعريف للوصفة ا

 .326عرف الوصفة الطبية على أنها ورقة يدون فيها الطبيب دواء أو أكثر للمريض بغرض العالج، أو الوقاية من مرض ما

 عدة عامة يجب أال ونظرا لكون املشرع املغربي كسائر التشريعات األخرى، أكد على أن عمل الصيدلي عند صرف الدواء كقا

يكون إال بوجود وصفة طبية، نظرا لخطورة األدوية موضوع الوصفة الطبية، خاصة تلك التي تحتوي مواد سامة أو مخدرة، 

 فقد خص املشرع الصيدلي في هذه الحالة بمجموعة من االلتزامات املرتبط بالوصفة الطبية.

األول منه لتوضيح التزام الصيدلي بمراقبة الجانب الشكلي  وبناء على ما تقدم، سنقسم هذا املطلب إلى شقين، نخصص

-، على أن نخصص الثاني لدراسة التزام الصيدلي بمراقبة الجانب املوضوعي للوصفة الطبية -املطلب األول -للوصفة الطبية 

 .-املطلب الثاني

 املطلب األول: التزام الصيدلي بمراقبة الجانب الشكلي للوصفة الطبية

دلي في مجال تخصصه بخبرة واسعة تسمح له بالتحقق من صحة املعلومات الواردة في الوصفة الطبية، ونظرا يتمتع الصي

لكون الوصفة الطبية حلقة الوصل بين عمل الطبيب والصيدلي، وألنها هي آخر مرحلة من مراحل عمل الطبيب، وأول مرحلة 

لي، فإن أول ما يجب عليه القيام به هو التحقق من مصدر من مراحل عمل الصيدلي، فبمجرد تقديم الوصفة الطبية للصيد

 .-الفقرة الثانية-، والتأكد من مدى أحقية محررها من إصدارها -الفقرة األولى-الوصفة الطبية 

 الفقرة األولى: التحقق من مصدر الوصفة الطبية

من أن الوصفة الطبية صادرة عن من م.أص أنه يجب على الصيدلي التأكد  22يتضح من خالل قراءة مقتضيات املادة 

طبيب له حق إصدارها، وألجل ذلك يجب أن يتأكد من وجود الطبيب فعال، وفي حالة الشك يجب عليه التحقق من ذلك عبر 

االتصال به مباشرة، وإن تعذر عليه يجب أن يقوم باالستعالم عنه لدى هيئة أو نقابة األطباء، أو لدى زمالئه في املهنة، وفي 

 .327إذا تعذر عليه األمر أو اتضح أن الطبيب وهمي، كان له الحق في عدم صرف الوصفة الطبية حال ما

ويتحقق الصيدلي كذلك من تاريخ تحرير الوصفة الطبية، واسم، وعنوان، وتوقيع، وختم محررها، وعند خلوها من أي 

، بعدم مسؤولية 328النقض الفرنسيةهذه البيانات يكون ملزم بعدم صرف الوصفة الطبية، وتطبيقا لذلك قضت محكمة 

                                                           

الطبية بين املفهوم القانوني واملســــــؤولية املدنية للصــــــيدلي، الطبعة األولى، دار الجامعة الجديدة  -التذكرة-أحمد الســــــعيد الزقرد، الروشــــــتة  326

 .01و 07، ص 9112للنشر، اإلسكندرية مصر، 

 عرفت كذلك على أنها "وثيقة مكتوبة من قبل ممتهن مؤهل بوصف عالج أو نصائح لفائدة مريضه".و  -

- Michel Duneau, L’exercice officinal, droits et devoirs du pharmacien, le moniteur des pharmaciens, 2012, P 275. 

نيــل شــــــــــــهــادة دكتوراه الــدولــة في القــانون الخــاص، كليــة العلوم القــانونيــة بنــاصــــــــــــر الحــاجي، الــدور االجتمــاعي للصــــــــــــيــدلي املمــارس، أطروحــة ل 327

 070، ص 0222واالقتصادية واالجتماعية عين الشق، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، سنة 

328  Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 1979, N° 79-90.425. 

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


    

153 

  ISSN:2509-0291  2022 غشت/شتنبر  41 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –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 :  

الصيدلي المتناعه عن صرف األدوية املوصوفة، لعدم توفر الوصفة الطبية على البيانات التي ينص عليها القانون، باإلضافة 

 إلى ما تقدم يحق كذلك للصيدلي عدم صرف الوصفة الطبية في حالة ما إذا أدلى صاحبها بنسخة مصورة عن الوصفة االصلية.

أهمية التحقق من مصدر الوصفة الطبية في معرفة مدى صحة فحوى الوصفة والتأكد من عدم لحوق الوصفة  وتكمن

 أي تزوير، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، قصد التواصل مع محررها في حالة وجود أي لبس في محتوياتها.

 

 الفقرة الثانية: التحقق من أحقية محرر الوصفة الطبية من تحريرها

جموعة من التشريعات املقارنة قد حددت بشكل جلي األشخاص الذين يحق لهم تحرير الوصفة الطبية، وعلى نجد أن م

 22نفس النهج سار املشرع املغربي حينما أشار بشكل غير مباشر لألشخاص الذين لهم الحق في إصدارها، حيث نصت املادة 

أكد من أن الوصفة الطبية صادرة عن كل من الطبيب أو من م.أ.ص على أنه يجب على أن الصيدلي قبل صرف أي دواء الت

 جراح أسنان أو قابلة أو بيطري.

وخالفا للمشرع املغربي، فإننا نجد أن املشرع الفرنس ي كان أكثر تفصيال في تحديده للمهنيين الذين لهم الحق في تحرير 

أن يصفها، فحدد األدوية التي توصف في الطب الوصفة الطبية، كما حدد قائمة املواد الصيدالنية التي يحق لكل الطبيب 

 البشري، والبيطري، والقابلة، وطبيب جراحة األسنان.

من قانون الصحة العامة ينص على أن جراح األسنان يصف األدوية L4141-2 ، وL4141-1فمثال نجده من خالل املواد 

لتي تسمح للقابالت بوصف أدوية، وقد أحال على مقتضيات ا L4151-4الالزمة لعالج األمراض املرتبطة بالفم واألسنان، واملادة 

 والذي حدد من خالله قائمة األدوية التي يمكن للقابلة وصفها للمرض ى. 9102329أكتوبر  12القرار الصادر في 

وننوه بهذا التوجه الذي سلكه املشرع الفرنس ي، وذلك من أجل ضبط، وتنظيم عملية صرف الدواء، من جهة، ومن جهة 

، للحد من العشوائية في صرف األدوية الخطيرة التي يمكن أن يصدرها أي طبيب حسب اختصاصه، وكان من األجدى لو ثانية

 نهج املشرع املغربي نفس النهج.

 يلي التأكد من الجانب الشكلي للوصفة الطبية، مراقبة الصيدلي للجانب املوضوعي الوصفة الطبية والتأكد من محتواها.

 لتزام الصيدلي مراقبة الجانب املوضوعي للوصفة الطبيةاملطلب الثاني: ا

بعد تأكد الصيدلي من الجانب الشكلي للوصفة الطبية وصحتها، فإنه ينتقل ملراقبة الجانب املوضوعي للوصفة، للتأكد من 

 مدى خضوع الوصفة الطبية واألدوية املوصوفة فيها للقواعد الفنية املتعارف عليها علميا.

زام الصيدلي بمراقبة الوصفة الطبية، سندرس مضمون التزام الصيدلي بمراقبة الجانب املوضوعي للوصفة ولإلحاطة بالت

، ثم البحث في القيمة القانونية للوصفة الطبية، ومدى حق الصيدلي في تغيير أو رفض محتويات الوصفة -الفقرة األولى-الطبية 

                                                           

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060430?init=true&page=1&query=7990425&searchField=ALL&tab_sele

             ction=all 

 15:00على الساعة  06/05/2022عليه يوم  أطلع - 

329 Arrêté du 4 Février 2013 modifiant l’arrêté du 12 Octobre 2011 fixant la liste des médicaments que peuvent prescrire les sages-

femmes et portants abrogation de dispositions réglementaire. 

JORF n°244 du 20 Octobre 2011. 
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 . -الفقرة الثانية-الطبية 

 لتزام الصيدلي مراقبة الجانب املوضوعي للوصفةالفقرة األولى: مضمون ا

يقصد بالجانب املوضوعي للوصفة الطبية، تأكد الصيدلي من مدى مطابقة الدواء املوصوف للقواعد الفنية والعلمية في 

لكم ظرا لعلم األدوية واألمراض، قصد تدارك األخطاء التي قد يرتكبها األطباء سهوا في حال تعارض أي من األدوية مع أخرى، ن

، أو كأن يختصر 330الهائل من األدوية التي تحمل نفس الخصائص العالجية، وتقارب األسماء التجارية لبعض األدوية مع أخرى 

الطبيب اسم دواء معين أو أن يخطئ في كتابته، باإلضافة إلى التحقق من الجرعات املوجودة في الوصفة الطبية، وصيغة 

 .332، والحالة الجسمانية والعمرية للمريض331حدد في دستور األدويةالجرعات على أنها تتوافق مع ما 

تبرز أهمية مراقبة الصيدلي للجانب املوضوعي أو العلمي للوصفة الطبية لتدارك مجموعة من األخطاء التي قد يقع الطبيب 

 :333فيها ونجملها فيما يلي

 ثة.عدم فهم آليات الدواء الذي يصفه خاصة إن كان من األدوية املستحد -

 الخلط بين األدوية املعدة للكبار واألدوية الخاصة بالصغار أو الرضع. -

 الخلط بين األدوية نتيجة تشابه بينها من حيث التسمية أو العنصر الفعال فيها. -

 تداخل األدوية املوصوفة في حالة وصف نوعين من األدوية أو أكثر، ينجم عنه تنافر بين الخصائص العالجية لكل منها. -

 الجرعات املوصوفة أعلى مما هو محدد في دستور األدوية، أو أنها ال تتناسب مع الوضع الصحي للمريض. -

( في حكم لها بإدانة كل من الصيدلي، ومساعده، والطبيب Angersوتأسيسا على ما سبق، فقد قضت محكمة "أنجيه" )

طلب تركيبه مزج مواد سامة، غير أن الطبيب عوض من أن لوفاة املريضة، نظرا لتحرير الطبيب لوصفة طبية لتحضير دواء يت

 97"، األمر الذي اختلط على مساعد الصيدلي، فقام بتركيب الدواء على أساس 25g( كتب "Goutteقطرة" ) 97يكتب مقدار "

الحكم على  غرام، مما تسبب في وفاة املريض نتيجة جرعة زائدة من املواد السامة في الدواء املحضر، وقد أسست املحكمة

مخالفة الطبيب لقواعد تحرير الوصفة الطبية، إذ يجب عليه كتابة النسبة بشكل واضح، ألن املواد املراد استعمالها سامة، 

وإدانة الصيدلي لتنفيذه لوصفة طبية مخالفة للقواعد املهنية، وعدم التحقق من محتواها والتأكد من املقادير املحررة بها، 

أخرى، السماح ملساعده بتنفيذ الوصفة الطبية التي عادة ال يسمح لهم بتنفيذها إال بحضور الصيدلي  هذا من جهة، ومن جهة

 .334أو تحت إشرافه، وتمت إدانة الصيدلي املساعد لعدم رجوعه للصيدلي املشرف للتحقق من الوصفة الطبية

                                                           

 .079 بناصر الحاجي، م س، ص 330

لوزير الصــحة اإلشــكال القائم حول اعتماد املغرب على دســتور األدوية الفرنســ ي الذي كان محدودا جدا باملقارنة  0229.03تجاوز القرار رقم  331

ية لدســـــــتور األدوية االعتماد على دســـــــتور مع األدوية الفعالة واملتنوعة في باقي البلدان، األمر الذي جعل وزارة الصـــــــحة وباقتراح من اللجنة الوطن

 األدوية األوروبي واألمريكي، وأصبحا هما املعتمدان في املغرب.

( بتطبيق دســـــتور األدوية، منشـــــور في الجريدة الرســـــمية عدد 9102أبريل 21) 0221من شـــــعبان  92صـــــادر في  0229.03قرار لوزير الصـــــحة رقم  -

 .2122( الصفحة 9102ماي  92)املوافق لـ 0221رمضان  02، بتاريخ 1231

، ص 9102، أبريل 02نبالي معاشــــو فطة، التزامات الصــــيدلي تجاه مســــتهلك املواد الصــــيدالنية، مقال منشــــور مجلة االجتهاد القضــــائي، عدد  332

722. 

 .072 بناصر الحاجي، م س، ص  333

334 Trib. Angers, 11 avril 1946, J.C.P. 1946, II, 3163. 
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دلي عن األضرار التي أصابت املريض ، بمسؤولية الصي335(Dijonوفي نفس االتجاه قضت محكمة االستئناف بـ "ديجون" )

(، حيث رأت املحكمة أن الصيدلي لم DODECAVIT( عوض )MODECATEجراء خطأ في صرف الدواء حيث قام بصرف دواء )

يقم بالتأكد من األدوية املوصوفة، كما أن حالة املريض كانت كفيلة على جعله يتصل بمحرر الوصفة الطبية من أجل التأكد 

 وية املوصوفة للمريض.من نوعية األد

 22وألجل تجنب األضرار الناتجة عن أخطاء تحرير وقراءة الوصفة الطبية بشكل جيد، نص املشرع املغربي من خالل املادة 

 على أنه: 336من مدونة اخالقيات مهنة الطب

 أن يفهمه املريضيجب على الطبيب أن يصف العالج بالقدر الكافي من الوضوح وأن يحرره بخط مقروء وأن يحرص على  "

 ومحيطه وأن يتحرى تطبيقه بشكل جيد."

غير أنه وإن كنا نتفق أن من شأن هذه املادة الحد من مشكل الغموض الذي يكتنف خط الطبيب أثناء تحريره لوصفات 

تحرير بالعالج، وتمكين املريض ومحيطه من فهمها بشكل واضح، وبالتالي التقليل وبشكل كبير كذلك من األخطاء املتعلقة 

 .الوصفات

 إال أننا نسجل مالحظة في هذا الصدد، إذ نرى أنه كان من األجدر باملشرع أن ينص على تحرير الوصفات بشكل إلكتروني

 خاصة مع التطور الحاصل في املجال التقني، وتزويد الوصفات الطبية بأرقام أو رموز تعريفية خاصة بكل طبيب.

ريان وهما؛ ما القيمة القانونية للوصفة الطبية؟ وإلى أي حد يمكن للصيدلي تنفيذ انطالقا مما تقدم يبرز تساؤالن جوه

 الوصفة الطبية، هل يجب تطبيقها بشكل مطلق دون مناقشة فحواها أم العكس؟

 اإلجابة عن هذين التساؤلين ستكون محور الدراسة في الفقرة املوالية. 

 الفقرة الثانية: القيمة القانونية للوصفة الطبية

عند االطالع على القانون املنظم ملهنة الصيدلة، نجد أن التشريع املغربي كغيره من التشريعات األخرى سمح للصيادلة 

، والتدقيق في الجرعات املوصوفة من قبل الطبيب، 337بتحليل الوصفة الطبية، كما يمكنهم التأكد من املعلومات الواردة فيها

اسب مع ما هو مقرر في دستور األدوية يكون لهم الحق في رفضها، خاصة إن كانت األدوية وفي حال ما إذا تبين لهم أنها ال تتن

، والواضح أن املشرع املغربي عندما نص على هذه االلتزامات جعل من 338املوصوفة تدخل في نطاق املواد املخدرة، أو السامة

 اركه لألخطاء الفنية التي قد يقع فيها األطباء سهوا فيالصيدلي فاعال في املنظومة الصحية، ال مجرد تاجر للدواء، عن طريق تد

 بعض األحيان، وضمانا إضافيا لتجنب األضرار التي قد تنتج عن الدواء، أو عن تلك التي تكون ناتجة عن تحرير الوصفة الطبية.

                                                           

، رســــــــــالة مقدمة لنيل شــــــــــهادة الدكتوراه في العلوم، -دراســــــــــة مقارنة-، املســــــــــؤولية املدنية ملنتجي املواد الصــــــــــيدالنية وبائعيها أوردته ســــــــــهام املر -

 .229، ص 9101/9102تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان الجزائر، السنة الجامعية، 

335 Cour d'appel de Dijon, du 7 septembre 2000, N° 99/01974. 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006936082 - 

 11:24على الساعة  16/05/2022أطلع عليه يوم  -

( يتعلق بمدونة أخالقيات مهنة الطب، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 9190يونيو 02) 0229قعدة ذي ال 1صادر في  9.90.997مرسوم رقم  336

 .7013(، ص 9190يوليو  3املوافق لـ) 0229ذو القعدة  92بتاريخ  2119

337 Antoine LECA Et Arnaud LAMI, droit pharmaceutique, 9eme Edition, LEH Edition, Bordeaux France, 2017, P 290. 

 من مدونة األدوية والصيدلة. 27، و22، و92لالطالع أكثر راجع املواد   338
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مره خمسة أسابيع، ، بإدانة الطبيب والصيدلي بسبب وفاة طفل ع339(Versaillesوقد قضت محكمة االستئناف بـ"فيرساي" )

"، وهو دواء مخصص لألطفال، حرر دواء INDUSILلكون الطبيب عند تحريره للوصفة الطبية عوض أن يصف دواء "

"INDOCIDوهو دواء مخصص لعالج مفاصل البالغين، مما سبب وفاة الطفل بعد تناول الجرعات املقررة من طرف الطبيب ،"، 

 فيها  الطبية وتحليلها، فتمت إدانة الصيدلي لعدم تفحصه الوصفة
ً
ولعدم التأكد من الجرعات املوصوفة، ألنها كانت مبالغا

 للبالغين، إذ رأت املحكمة أن الصيدلي أخل بالتزاماته املقررة قانونا.
ً
 حتى وإن كان الدواء مخصصا

ن تنفيذ الوصفة ، وال يكو 340ومن خالل ما سبق، يتضح أن من واجب الصيدلي الفحص الدقيق للوصفة الطبية ومراقبتها

 إال بناء على املقتضيات الفنية، والعلمية، واملهنية التي يفرضها القانون، والطابع الخاص ملهنة الصيدلة.

 في تحرير ووصف أي دواء يراه مناسبا للحالة الصحية للمريض، لكونه الشخص املؤهل لتشخيص 
ً
فإن كان الطبيب حرا

فق ما هو مدون بالوصفة الطبية ووفق األصول العلمية، وفي حال وجود أي حالته، فإن مهمة الصيدلي هي صرف الدواء و 

غموض أو جرعات تفوق املحدد في دستور األدوية خاصة إذا تعلق األمر باملواد املخدرة والسامة له أن يراجع الطبيب للحصول 

صفة الطبية بعبارة "أقول وأكرر"، ففي على موافقته من أجل صرفها، إال في حالة ما إذا أرفق الطبيب الجرعات املدونة بالو 

لزم الصيدلي بأخذ نسخة من هذه الوصفات 
ُ
هذه الحالة يصرف الوصفة الطبية بناء على ما بها، وزيادة في االحتياط، فقد أ

 .341وتسجيلها في سجل خاص بها

هل يحق للصيدلي  إلى جانب ما سبق قد يحصل وأن تكون بعض األدوية غير متوفرة في الصيدليات، ففي هذه الحالة

                                                           

339 Cour d'appel Versailles, 18 MARS 1983, Doc Pharma, Juris, 2490. 

 .211أوردته سهام املر، م س، ص  -

رض املعدة له وقد حددها على الشــــكل خالفا للمشــــرع املغربي قام املشــــرع الفرنســــ ي بوضــــع أنواع مختلفة من الوصــــفات الطبية حســــب الغ  340

 التالي:

: وهي الوصــــــــــفة الطبية العادية، حيث أن الطبيب حر في كتابتها مع مراعاة الشــــــــــروط L’ordonnance Classiqueالوصــــــــــفة الطبية الكالســــــــــيكية  -

 الفنية واملوضوعية في تحريرها، حيث ال يوجد أي نص يحدد شكل هذه الوصفة*.

 .921 * سهام املر، م س، ص

: وصــــــــــفة طبية خاصــــــــــة، يســــــــــتخدمها الطبيب للتمييز بين األدوية والفحوصــــــــــات Ordonnance BiZoneالوصــــــــــفة الطبية ذات املنطقة املزدوجة  -

 ، وتلك املتعلقة بأمراض أخرى، مغطاة بمعدالت السداد املعتادة*.٪011املتعلقة بمرض طويل األمد، وتغطي صناديق الضمان تعويضها بنسبة 

*https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R973 

 17:50على الساعة  10/01/2022أطلع عليه يوم  -

: وهي الوصـــــفة التي يكون موضـــــوعها األدوية املصـــــنفة كمخدرات أو الخاضـــــعة للوائح املخدرات L’ordonnance sécuriséالوصـــــفة الطبية اآلمنة  -

، والتي تخضـــــــع لقواعد خاصـــــــة قبيل؛ عدم وصـــــــف األدوية املصـــــــنفة على أنها مخدرات أو الخاضـــــــعة R5132-5 C.S.Pاملنصـــــــوص عليها وفق املادة 

 املادة
ً
، كما يجب أن تقدم الوصـفة إلى الصـيدلي في الثالث األيام املوالية إلنشـاء  R5132-30 C.S.Pلالئحة املخدرات ألكثر من ثمانية وعشـرين يوما

 .R5132-33 C.S.Pء املادة الوصفة أو لنهاية آخر تجزئة لصرف الدوا

: الوصـــــــــفة Ordonnance de médicaments ou de produits et prestations d'exceptionوصـــــــــفة األدوية أو املنتجات والخدمات االســـــــــتثنائية  -

 R165-1ل املادة الطبية املسـتعملة لوصـف دواء أو منتج أو خدمة يخضـع سـدادها إلجراءات شـكلية محددة، وقد نظمها املشـرع الفرنسـ ي من خال

 من قانون الضمان االجتماعي الفرنس ي.

: وهي التي يمكن أن يتم فيهــا وصــــــــــــف العالج أو الــدواء عن طريق البريــد Ordonnance médicale électroniqueالوصــــــــــــفــة الطبيــة االلكترونيــة  -

 أمين الصحي الفرنس ي.اإللكتروني أو تحرر على دعامة اليكترونية، وقد جاء ذكرها من خالل مقتضيات قانون الت

من قانون الصــحة  L5125-23من مدونة األدوية والصــيدلة، تقابلها املادة  27و 22نص املشــرع املغربي عن هذه املقتضــيات من خالل املواد  341

 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة املصري. 22العامة الفرنس ي، واملادة 
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 استبدال الدواء بآخر له نفس الخصائص العالجية؟

منه نص بشكل عام على أنه ال يمكن  92بالعودة إلى املرسوم الخاص بواجبات الصيادلة، نجد أن املشرع من خالل املادة 

ألدوية قوم مسؤوليته بناء على افي أي حال من األحوال تغيير الدواء إال بعد مراجعة الطبيب املحرر للوصفة الطبية، فالطبيب ت

 ملا هو مدون في الوصفة الطبية، حتى 
ً
الواردة في الوصفة الطبية، أما الصيدلي فال تقوم مسؤوليته إال إذا صرف دواء مغايرا

ق ر وإن كانت له نفس الخصائص العالجية، إال إذا أخذ موافقة الطبيب، وأخبره، ونبه املريض بكل اآلثار الجانبية للدواء، وط

 .342استعماله

أما املشرع الفرنس ي، فقد ذهب أبعد من ذلك إذ لم يكتف بالتنصيص على عدم إمكانية تغيير الصيدلي للدواء إال بعد 

-L5125مراجعة الطبيب املحرر للوصفة الطبية كما نص على ذلك نظيره املشرع املغربي، بل أضاف من خالل مقتضيات املادة 

الضرورة، أو عندما يكون الدواء البديل أكثر فعالية للمريض، كما يحق للصيدلي وفق هذه املادة إمكانية تغيير الدواء عند  23

، إال في حالة رفض الطبيب لدواعي تتعلق بحياة، وصحة املريض، وقيد 343أيضا أن يغير الدواء املوصوف بدواء آخر جنيس

ألمر بتغيير دواء بيولوجي، أال يعوضه إال بدواء يدخل في في حال تعلق ا L5125-23-3املشرع الفرنس ي الصيدلي من خالل املادة 

 صنف األدوية البيولوجية.

وفي األخير نرى أنه كان من األفضل لو تم التنصيص من خالل القوانين املنظمة ملهنة الصيدلة على إمكانية تضمين األطباء 

دلي له، عوض االسم التجاري للدواء، ويبقى الحق للصي في الوصفة الطبية االسم العلمي للدواء املوصوف، أو التركيب الكيميائي

في اختيار الدواء املناسب للمريض من خالل األسماء التجارية التي تحمل نفس التركيب الكيميائي الذي حرره الطبيب، ملا 

ى غرار ما واء علللصيدلي من معرفة واسعة في مجاله، وسيكون من األفضل لو نظم املشرع املغربي حق الصيدلي في تغيير الد

 قام به نظيره الفرنس ي، باإلضافة إلى تنظيم وصفات طبية آمنة خاصة باألدوية السامة أو املخدرة، ملا لها من خطورة.

ونرى أن الوقت قد حان من أجل التنصيص على إمكانية تحرير الوصفات الطبية على دعامات إلكترونية وطبعها، لتجنب 

ل الوصفة الطبية، إما سهوا من الطبيب املعالج، أو صعوبة قراءتها من الصيدلي املنفذ للوصفة األخطاء املادية التي قد تتخل

 الطبية.

وفي األخير نشير إلى أن هذه االلتزامات ال تلزم الصيدلي املسؤول عن الصيدلية فحسب، بل تلزم حتى مساعديه في حال 

ض القانون صرفها من ِقبل الصيدلي املسؤول، أو في حال غاب الصيدلي كانت األدوية املوصوفة ال تدخل في إطار األدوية التي يفر 

 عن الصيدلية، وأن أي إخالل بهذه االلتزامات يحرك مسؤوليتهما، وال يتم نفي هذه املسؤولية إال بالسبل املحدد قانونا.

                                                           

342 Estelle PIDOUX, Responsabilité médecin/pharmacien au regard des génériques : une substitution de responsabilité?, Revue de 

Médecine et Droit, Num 47, Elsevier, Paris France, 2001, P12. 

 عرف البند السادس من املادة الثانية من مدونة األدوية والصيدلة املستحضرات الجنيسة بأنها: 343

ر مرجعي والذي يعتبر مســــــــــــتحضــــــــــــرا له نفس التركيبة النوعية والكمية من املواد الفاعلة التي يتكون منها املســــــــــــتحضــــــــــــر الجنيس ملســــــــــــتحضــــــــــــ -1" 

 املســتحضــر املرجعي ونفس الشــكل الصــيدلي والذي ثبت تكافؤه الحيوي مع هذا األخير حســب الدراســات املالئمة في مجال التوافر الحيوي. ويشــكل

 ضرات الجنيسة املنبثقة عنه مجموعة جنيسة."، وهو نفس التعريف الذي نص عليه املشرع الفرنس ياملستحضر املرجعي واملستحضر أو املستح

 من قانون الصحة العامة الفرنس ي. L5121-1من خالل الفقرة الخمسة من املادة 

 ه األدوية مع األدوية املرجعية.وقد أصدر املشرع املغربي مرسوما من أجل ضبط األدوية الجنيسة من حيث املواد الفاعلة فيها، ومدى تكافئ هذ

( يتعلق بالتكافؤ الحيوي لألدوية الجنيسة، منشور بالجريدة الرسمية عدد 9109يونيو  09) 0222من رجب  90صادر في  9.09.023مرسوم رقم  -

 .2013(، ص 9109يوليو  7املوافق لـ) 0222شعبان  07الصادرة بتاريخ  1119
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 خاتمة

ط به املشرع املغربي للصيدلي في املنظومة نافلة القول، خلصنا إلى أنه ال يمكننا إال أن نأكد على الدور الكبير الذي أنا

الصحية، وتوفير العناية الصحية الالزمة للكل مستعملي املواد الصيدلية، عن طريق تقديم دواء يتناسب مع حالته الصحية 

 افي حالة عدم وجود وصفة طبية والحرص على عدم ارتكاب أي خطأ، مستعينا بما تلقاه من دراسات وتكوين في مجاله، وتبع

لهذه األهمية سعت مختلف التشريعات إلى وضع ضوابط على شكل التزامات يتحملها الصيدلي أثناء عملية صرف الدواء على 

اعتبار أنها عملية دقيقة تحتاج توجيها وإرشادا محكما للرفع من املستوى الصحي للمريض الزبون، وذلك من خالل دواء ذو 

 .خصائص عالجية يتناسب مع وضعه الصحي

 أنه ومن خالل تفحصنا للقوانين املؤطرة ملسؤولية الصيدلي، ال يسعنا إال أن نشدد على ضرورة الرفع من منسوب إال 

اهتمام القوانين بهذا املجال، خاصة مع التطور الحاصل الذي تشهده مختلف العلوم، األمر الذي يقودنا إلى التأكيد على 

تفصيل في تنظيمها تماشيا مع الطبيعة الخاصة لعمل الصيدلي، قصد إضفاء ضرورة التنظيم الفعلي اللتزامات الصيدلي، وال

 حماية أكبر للمتعاملين مع هذه املواد، وحتى من أجل التنظيم الجيد والفعال ملهنة الصيدلة.

ص يوسعيا ملواكبة التطور الرقمي والحرص على التقليل من األخطاء التي قد تنتج عن تحرير الوصفة الطبية وجوب التنص

على تحرير الوصفات الطبية بشكل إلكتروني عوض التحرير اليدوي، وحمايتها بتوقيع إلكتروني، باإلضافة إلى أن من الجيد 

إحداث صيدليات إلكترونية على غرار ما يوجد في التشريعين الفرنس ي، واألمريكي، للحد من بيع املنتجات الصيدالنية التي 

 حماية للصحة العامة.تدخل في حكم األدوية بشكل عشوائي 

كما أن التنصيص على إلزامية إدراج التحذيرات املرفقة مع النشرة الدوائية باللغة العربية، خاصة بالنسبة لألدوية التي 

 يتم استيرادها، والتي يتم صرفها دون وصفة طبية، سيسهم في تنوير إرادة مستعملي األدوية ويزيد من األمان عند استهالكها.

إن النهوض باملنظومة القانونية ملهنة الصيدلة وضمان حماية فعالة ملستعمل الدواء لن يتأتى دون عنصر التكامل  في األخير،

بين املشرع الضابط للسلوك املنهي عن طريق قوانين صارمة وبين االختصاص ي الصحي الذي يملك معرفة حيوية باملجال 

 الصيدلي.
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 إشكالية تنازع القواعد يف القانون الدويل وبعض الحلول املقرتحة لذلك

The problem of conflict of rules in international law and some proposed solutions for that 

الباحث ماجد محمد حمدان النعيمي 

 االمارات العربية املتحدة – جامعة الشارقة-كلية القانون 

أ.د. نعامن عطاالله محمود الهيتي 
 االمارات العربية املتحدة – جامعة الشارقة-كلية القانون 

 

 ملخص

دولى العام إلى الطبيعة غير املركزية له، وعدم وجود تدرج هرمى بين مصادره، تنشأ مشكلة التنازع بين القواعد فى القانون ال

 عدم وجود عالقة تنظيمية بين املحاكم الدولية
ً
كما هو الحال في التنظيم القضائي الداخلي. وينتج عن ذلك وجود  وأخيرا

؛ فالوفاء بااللتزام أو الحق الوا
ً
رد فى إحداهما يؤدى أو يمكن أن يؤدى إلى قاعدتين ال يمكن لشخص دولى أن ُيطبقهما معا

  انتهاك االلتزام الوارد فى القاعدة األخرى.
وفي هذا البحث نحاول الكشف عن اآلليات املمكنة ملواجهة مشكلة تنازع القواعد في القانون الدولي, حيث تتمحور املشكلة 

 القانون الدولي. االساسية في بيان فعالية االليات الدولية في حل مشكلة تنازع قواعد

وتتعد هذه اآلليات ، فمن ناحية يمكن حل مشكلة تنازع القواعد من خالل التمييز بين قواعد القانون الدولي من حيث 

األهمية, ومن ناحية أخرى يمكن حل تنازع القواعد من خالل املحاكم الدولية عن طريق الحد من تداخل االختصاص 

 والتنسيق فيما بينهم.

 لبحث كل منهما باإليضاح والتحليل في مبحثين, وخاتمة تضم أهم النتائج.وقد تناول ا

 الكلمات الدالة

 القانون الدولي, تنازع القواعد الدولية, املحاكم الدولية

 

Abstract 

The problem of conflict between rules in public international law arises due to its decentralized nature, the absence 

of a hierarchy among its sources, and finally the absence of an organizational relationship between international 

courts. Therefore, we may have two rules that an international person cannot apply together. 

In this research, we try to reveal the possible mechanisms to confront the problem of conflict of rules in 

international law and their effectiveness. 

The problem of conflict of rules can be resolved by distinguishing between the rules of international law in terms 

of importance, and on the other hand, conflict of rules can be resolved through international courts by limiting the 

overlap of jurisdiction and coordination among them. 

The research dealt with each of them with clarification and analysis in two sections, with a conclusion that includes 

the most important results. 
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 مقدمة

؛ 
ً
تعتبر مشكلة تنازع القواعد في القانون الدولي العام حاصلة في حال وجود قاعدتين ال يمكن لشخص دولى أن ُيطبقهما معا

فالوفاء بااللتزام أو الحق الوارد فى إحداهما يؤدى أو يمكن أن يؤدى إلى انتهاك االلتزام الوارد فى القاعدة األخرى، وترجع أسباب 

ين القواعد فى القانون الدولى العام إلى الخصائص الثالثة للنظام القانون الدولى وهى الطبيعة غير املركزية مشكلة التنازع ب

 عدم وجود عالقة تنظيمية بين املحاكم الدولية.
ً
 للتشريع الدولى، وعدم وجود تدرج هرمى بين مصادر القانون الدولى، وأخيرا

مكنة ملواجهة مشكلة تنازع القواعد في القانون الدولي، السيما أن هناك العديد وفي هذا البحث نحاول الكشف عن اآلليات امل

منها والتي تتفاوت في حجم تأثيرها, منها آلية التمييزين قواعد القانون الدولي من حيث قوتها كالتمييز بين القواعد االمرة والقواعد 

ية حل هذه اإلشكالية من خالل بيان قواعد االختصاص لكل التكميلية وما يسمى بالقانون املرن, كما يمكن للمحاكم الدول

 محكمة دولية ومراعاة اال يكون هناك تنازع في االختصاص.

 وتتمحور مشكلة البحث في بيان فعالية االليات الدولية في حل مشكلة تنازع قواعد القانون الدولي.

مشكلة تنازع القواعد من خالل التمييز بين قواعد القانون مواجهة ناول املوضوع في مبحثين نتناول في األول منهما وعليه نت

 تنازع القواعد في القانون الدولي العام من خالل املحاكم الدولية .وفي الثاني منهما حل  الدولى من حيث األهمية.

 

 املبحث األول 

 حل مشكلة التنازع من خالل التمييز بين قواعدالقانون الدولى من حيث األهمية

ات حل مشكلة تنازع القواعد من خالل التمييز بين قواعد القانون الدولى من حيث األهمية، نبدأ ببيان سمو القواعد آلي لبيان

 مليثاق األمم املتحدة )املطلب 
ً
اآلمرة على غيرها من قواعد القانون الدولي )املطلب األول( ، ثم سمو اإللتزامات الدولية وفقا

 الثانى(.

 املطلب األول 

 عد اآلمرة على غيرها من قواعد القانون الدوليسمو القوا

على الرغم من أن اصطالح القاعدة اآلمـرة قـد ُعـرف مـنـذ وقـت طويـل فـي إطـار الـقـوانين الداخليـة، بحيث أصبح مألوفـا فـي 

 لـدى فقهائها، فإنه حديث العهد في القانون الدولي، وربما يرجع تأخر ظهوره ف
ً
ي إلى ي نطاق القانون الدولتـشريعاتها ومستقرا

أسباب عدة، أبرزها الطابع الفردي الذي يقوم عليه املجتمع الدولي، واإلسراف فـي فـكـرة السيادة املطلقة ألشخاصـه، وبالتـالي 

  .(344) حريتهـا فـي التصرف

طنية والدولية بشأنها، وكذلك ونتناول في هذا الجزء دراسـة مفهوم القواعد الدوليـة اآلمـرة ، وبعض السوابق القضائية الو 

قرارات الجمعية العامة لألمم املتحدة ذات الصلة بها، ثم ننتقل لندرس أثر التنازع بين قاعدة آمرة وقاعدة دولية أخرى ، وذلك 

 من خالل املحاور اآلتية :

 أوال: مفهوم القواعد الدوليـة اآلمـرة : 

 إلى القانو 
ً
ز بين قانون حظري قّيد سلطان اإلرادة العقد شريعة ترجع نظرية القواعد اآلمرة تاريخيا ن الروماني الذي ميَّ

 إلى القانون الطبيعي الذي ساهم أرسطو في 
ً
 وقانونيا

ً
املتعاقدين، وآخر تكميلي يخضع إلرادة املتعاقدين وتنتمي النظرية فلسفيا

                                                           

. 0222العامة للقواعد الآمرة فى النظام القانون الدولى، دار النهضة العربية، سليمان عبد المجيد، النظرية  (344)

 .31.ص0231القاهرة ، 
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لدولي، فقد أشار فيتورياالذي كان من أوائل من ابتداعه، ثم قام كل من سواريز وفيتوريا وغروسيوس بإدخالها إلى القانون ا

 .(345)نادوا بقانون دولي طبيعي يحكم العالم بأسره إلى أنه ال يجوز التحلل منه وال استبعاده 

وفي آواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، اضطرب فقه القانون الوضعي إزاء فكرة تقييد سلطان اإلرادة من      

رة، خاصة وأن مؤيدي نظرية القانون الوضعي فهموا فكرة القواعد اآلمرة كمرادف لفكرة النظام العام أكثر خالل قواعد آم

 من قانون طبيعي. 
ً
 (346)من كونها جزءا

، في معرض معالجتها ملسألة بطالن املعاهدات، فكرة القاعدة الدولية 0212عرفت اتفاقية "فيينا" لقانون املعاهدات لعام 

صت على اعتبار املعاهدات باطلة إذا كانت وقت إبرامهـا تتعارض مع قاعدة آمـرة مـن قواعد القانون الدولي، اآلمرة، حيث ن

وألغراض االتفاقية، تعتبر قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي، القاعدة املقبولة واملعترف بها من الجماعة الدولية في 

 347كن تعديلها إال بقاعدة من قواعد القانون الدولي العام لـهـا نفـس الصفة".مجموعها، كقاعدة ال يجوز اإلخالل بها، وال يم

كما نصت نفس االتفاقية على أنه: "إذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة من قواعد القانون الدولي العام، فإن أي معاهدة قائمة     

 348.تتعارض مع هذه القاعدة تصبح باطلة وينتهي العمل بها

سالفتين من اتفاقية "فيينا" يمكننا النظر للقواعد اآلمرة باعتبارها مجموعة من قواعد القانون الدولي وفي ضوء املادتين ال

العام، وتستمد من مصادر هذا القانون، وتتصف بالعاملية حيث لم تأخذ اتفاقية "فيينا" بإمكان وجود قاعدة دولية آمرة 

ولية، ومن ثم فال يشترط تحقق إجمـاع الـدول حـتـى نـكـون بـصدد . وتقبل وُيعترف بها من "مجمل" الجماعة الد(349)إقليمية

قاعـدة أمـرة، بل يكفي أن يتوافر القبـول واالعتراف من الجماعة الدولية في مجموعها، ولـو لـم تقبلها أو تعترف بها دولة أو عدد 

 .(350)قليل من الدول 

 على هذا التفسير، فان القواعد اآلمرة تهم املجت    
ً
مع الدولي ككل، حيث تحمي مصالحه األساسية، وقيمه العليا، وال هديا

( مـن اتفاقية "فيينا تعنـي القاعدة الدوليـة 27يكفي لنشأتها وجود مصالح مشتركة لعدد محدود من الدول، فوفقا للمادة )

عن القواعد األخرى التي تضعها  اآلمـرة مـا تضعه الجماعة الدولية لحماية مصالحها األساسية، من هنا تتميز القاعدة اآلمرة

الدول لحماية مصالحها الذاتية، فتقيد حرية وإرادة الدول في مجال العالقات الدولية السيما الحرية التعاقدية، حيث تبطل 

اتفاقات الدول التي تتعارض مع القواعد الدولية اآلمرة، ومن ثم يمكن القول أن هذه القواعد تضبط مفهوم السيادة، بما 

 .(351)ق املصلحة العليا للمجتمع الدولييحق

                                                           

د/ محمد خليل الموسى ، الآثار القانونية للقواعد الآمرة على مصادر القانون الدولى ، مجلة كلية القانون  (345)

 . 201، ص  9191، يونيو  21ي العدد التسلسل - 9العدد  -السنة الثامنة  -الكويتية العالمية 

في مقالة نشرها الأستاذ  0221في القانون الدولي في عام   Cogens Jusوكان أول استخدام لمصطلح القواعد الآمرة   (346)

، أوضح فيها أهمية «معاهدات تعارض الأخلاق الحميدة »فيردروس في المجلة الأمريكية للقانون الدولي بعنوان: 

ة في النظام القانوني الدولي، وبالذات لأنه نظام لا مركزي وكان لهذه الدراسة تأثير كبير على فكرة القواعد الآمر

د/ أبو القاسم عيسى ، 0212( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المعقودة بين الدول لعام 12( ، ) 72إقرار المادتين ) 

  وما بعدها . 20،ص 9191ة الجديدة ، الأسكندرية ، قواعد القانون الدولى فى ضوء القواعد الآمرة ، دار الجامع

 0212( من اتفاقية "فيينا" لقانون املعاهدات لعام 72املادة ) 347

 ( من نفس اتفاقية فينا سالفة الذكر12املادة ) 348

مجلس النشر  -معة الكويت جاـــ  مجلة الحقوق  د/ عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، محاولة لصياغة نظرية حول مفهوم الجماعة الدولية ،( 349)

 .292، ص  0222، 2, ع 03مج العلمي، 

؛ راجع كذلك: د/ سليمان عبد 021، ص 0227د/ صالح الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، ( 350)

 .921بق، ص املجيد، النظرية العامة للقواعد اآلمرة في النظام القانوني الدولي، مرجع سا

عدة اوجدير بالذكر أن القواعد اآلمرة ال تعتمد على حالة موافقة الدولة، ولكنها تنشا نتيجة عالقة ائتمانية موضوعية للدولة، فال تظهر الق( 351)

من ب في تقرير املصير، وتكاآلمرة بموجب توافق أغلبية اآلراء، وتقرر هذه النظرية الحالة اآلمرة لقواعد مثل: الحل في محاكمة عادلة، أو حق الشعو 
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وقد أكدت لجنة القانون الدولي على هذا املفهوم، في مشروع قانون مسئولية الدولة، حيث نصت على عدم االعتراف      

بشرعية الحالة الناجمة عن اإلخالل بالتزام قانوني يحمي مصالح املجتمع الدولي ككل، ويظل مثل هذا االنتهاك مكونا لحالة 

من عدم املشروعية الدولية، وتلتزم جميع الدول األخرى باالمتناع عن القيـام بـاي أفعـال أو إجراءات، أو مواقف، تنطـوي ولـو 

 .(352)بـشكل ضمني على االعتراف بشرعية ما ينتج عن اإلخالل بمثل هذه االلتزامات

ست أبدية أو جامدة، وعلى سبيل املثال، تعد قاعدة والقواعد اآلمرة تتطور مع حاجات املجتمع الدولي، وتتواكب معها، ولي

"حرية أعالي البحار" من القواعد اآلمرة، ولكن مع التطور العلمي والتقني اتضح أن تطبيقها على الثروات املوجودة في قاع 

اعة الدولية، ومن هنا املحيطات والبحار ال ُيّمكن إال عدد محدود من الدول من االنتفاع بها، األمر الذي ال يحقق مصلحة الجم

 .(353)ظهرت فكرة التراث املشترك لإلنسانية كقاعدة جديدة تعدل مضمون القاعدة املتعلقة بحرية أعالي البحار

 ملا يمكن اعتباره من القواعد اآلمرة، أو      
ً
 أو حصرا

ً
لم تورد نصوص اتفاقية "فيينا" ذات الصلة بالقواعد اآلمرة، تحديدا

، وال يؤثر في طبيعتها اآلمرة إمكان االنتقاص من (354) ى أساسه تقبل الجماعة الدولية بقاعدة باعتبارها آمرةحتى املعيار الذي عل

 وعند تحقق ظروف معينة، أو وضع بعض االستثناءات أو الشروط حال تطبيقها، ومن أمثلة ذلك قواعد حقوق 
ً
بعضها مؤقتا

ي يورد القاض  ، أو تقبيـد محتواهـا بـبعض الشروط أو االستثناءات،اإلنسان، التي يمكن االنتقاص منها في أوقات الطوارئ 

"Tanaka إنه "في مجال القانون الدولي إذا كنا نستطيع تقديم فئة من القواعد القانونية على غيرها، وهي القواعد اآلمرة، التي "

ون حقوق فبالتأكيد يمكننا اعتبار قان تختص بعدم القابلية للتغيير باالتفاق بين بعض الدول، بخالف تلك التي تقبل ذلك،

اإلنسان جزء من هذه القواعد اآلمرة، وعلى الرغم من "االنتقاص" منها في بعض حاالت الطوارئ، إال أن ذلك ال ينفي طبيعتها 

 .(355)األمرة، بل إن هذه الحقوق أساسية وال يمكن تصور معاهدة تنتقص منها، وتنشأ التزامات متعارضة معها

ال يمكـن القـول بوجود تناقض مع األساس النظري واملعياري للقواعد اآلمرة كونها غير قابلة لالنتقاص، ألن معيار هذه وهنـا    

 من حيث نطاقه ومضمونه، ولكن فيما إذا كان يمكن االنتقاص منه أو تعطيله عن طريق 
ً
القواعد ال يكمن في كون الحق مطلقا

الوضع اآلمر للحق يكمن فيما إذا كان هذا الحق ف، 0212تفاقيـة "فيينا" لقانون املعاهدات ( مـن ا72التفاق، وفقا لنص املادة )ا

( من اتفاقية "فيينا" لقانون 72يمكن االنتقاص منه على مستوى املعاهدات الثنائية، دون إثارة أي إشكاليات وفقا لنص املادة )

 للتعليق رقم 0212املعاهدات 
ً
( للجنة ح 9110لسنة  92، ووفقا

ً
قوق اإلنسان لألمم املتحدة )مجلس حقوق اإلنسان حاليا

" والتي عددت عدد من حقوق اإلنسان غير القابلة ICCPR( من العهد الدولي "2فقد قبلت هذا النهج، عند إشارتها للمادة )

ظرف  ألطراف في العهد أليلالنتقاص، وبينت أنها ترتبط بالقواعد اآلمرة للقانون الدولي، على الرغم من أنه ربما تعيد الدول ا

 .(356)من الظروف هذه األحكام

                                                           

طوير تقيمة هذه النظرية في أنها توضح ان كثير من القواعد اآلمرة على مر التاريخ تبلورت لحماية من الفئات الضعيفة كاألفراد، مما ساهم في 

ء محمد جاسم ، أولولية القواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان، والقانون الدولي اإلنساني ومبدأ تقرير املصير. راجع تفصيال لدى : د/ خنسا

، 0, ع1فرع الخرطوم ، مج -كلية الحقوق  -املجلة القانونية , جامعة القاهرة األمرة فى تدرج القواعد القانونية الدولية ودوره فى حل التجزؤ، 

 .22، ص 9102

 9110ن أعمال دورتها الثالثة والخمسون، تقرير اللجنة ع( من مشروع مواد لجنة القانون الدولي بشأن املسئولية الدولية،  29، 20املادتان )( 352)

 .(A l 56 l 10) 01الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادمة والخمسون، امللحق رقم 

، 0, ع07الطائى، القواعد الآمرة فى القانون الدولى ، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية , مج د/ عمار سعيد (353)

 .291، ص 9103

 وما بعدها. 21د/ وائل أحمد علام ، تدرج قواعد القانون الدولى ، مرجع سابق ، ص  (354)

)355( ICJ Reports, 1966, 298. 

 وما بعدها. 012د/ أبو القاسم عيس ى ، قواعد القانون الدولى فى ضوء القواعد اآلمرة ، مرجع سابق ، ص  (356)
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ويؤكد جانب من الفقه العربى على أن قواعد القانون الدولي من املمكن تقسيمها إلى مجموعتين، ويشير إلى تلك التي ال يمكن 

 يسري في حق جميع الدول، وقواعد القانون الدولي ا
ً
 أمرا

ً
عها لتي تضع أنظمة تتباالتفاق على مخالفتها، والتي تضع تنظيما

 .(357)الدول في حالة عدم وجود اتفاق

بينما يتبنى جانب أخر من الفقه العربى رأيا مفاده ، أن أي خـالف فقهـي بـشان القواعد اآلمرة لم يعد له قيمة، وفكرة الجماعة 

الدولي الوضعي، وفي حالة النزاع حول  الدولية ونظامها القانوني املستند على القواعد الدولية اآلمرة قد دخال في إطار القانون 

طبيعة الصفة اآلمرة للقاعدة الدولية يمكن اللجوء ملحكمة العدل الدولية لتحديد طبيعتها، وهناك قواعد دولية مثل تلك التي 

نسانية إلتجرم الرق، والتمييز العنصري، والجرائم ضد السالم، والجرائم ضد اإلنسانية، وما يتعلق بحماية التراث املشترك ل

 .(358)ينبغي أال يثور أي شك في صفتها اآلمرة

وفى ذات األتجاه يذهب بعض الفقه العربى الى أنه إذا كان بعض الفقه ما زال يشكك في حقيقة استقرار نظرية القواعد اآلمرة 

؛ ونحن قها في املستقبلفي القانون الدولي العام، كما أن البعض اآلخر يسلم بها ولكنه يثير املخاوف حول مدى إمكانية تطبي

نميل الى الرأي القائل بأن نظرية القواعد الدولية، قد باتت من النظريات املستقرة، وأن القانون الدولي قد بات يعرف بسببها 

 ملستوى إلزام قواعده
ً
 .(359)تدرجا

القواعد تقابل إلى حد كبير وبمعنى حاسم، يعبر جانب من الفقه العربى بأن عالقة قواعد القانون الدولي العام بغيرها من 

، وأن قواعد القانون الدولي العام منها اآلمر ومنها املكمل أو (360)عالقة القواعد الدستورية بغيرها من قواعد القانون الداخلي

(361)املفسر
 . 

: القواعد الدولية األمرة في املمارسة القضائية
ً
 الوطنية والدولية : ثانيا

العديد من التطبيقات القضائية سواء فى األحكام الصادرة عن املحاكم الوطنية أو أحكام  يتجسد مضمون القواعد اآلمرة في

 قرارات الجمعية العامة لألمم املتحدة .
ً
 القضاء الدولي واآلراء االستشارية ملحكمة العدل الدولية، وأخيرا

  ( التطبيقات القضائية الوطنية للقواعد اآلمرة :8)

خالل بالقواعد اآلمرة إخالال باستقرار املجتمع الدولي ككل ، واعتبرت بعض األحكام أن الدول التي تعتبر املحاكم الوطنية اإل 

ترفض تحمل هذه االلتزامـات ال يمكن أن تشارك في املجتمع الدولي ، بمعنى اخر تمتلك املحاكم الوطنية في كثير من األحيان 

 بشأن عاملية القواعد اآلمرة، دور مهم في إنفاذ املعايير القانونية الدولية اآلمر 
ً
ة، ومن ذلك ما قررته هذه املحاكم صراحة وضمنا

وانعقاد االختصاص العالمي ألي انتهاك لها، وضرورة تعاون الدول في مالحقة الجرائم الدوليـة بـشان انتهاكهـا، وعدم خضوع 

 .(362)املقاضاة عن هذه االنتهاكات ألي انتقاص

سية في حالة "القذافي" استناد واجب مالحقة الجرائم الدولية إلى القواعد اآلمرة، وأن مقاضاة فمن جانب قبلت املحكمة الفرن

؛ ومن جانب آخر أكدت املحكمة الدستورية األملانية على الوالية  (363)مثل هذه األفعال ال ينبغي أن يكون رهنـا بـاي انتقاص

بادة الجماعية، وأن الطابع اإللزامي لهذه الوالية هو جزء من القواعد القضائية العاملية في جرائم انتهاك القواعد اآلمرة، كاإل 

                                                           

 . 20-21، ص 0210القانون الدولي ولتطبيقاتها، مطبوعات معهد الدراسات العربية،  د/ محمد حافظ غانم، املعاهدات دراسة األحكام( 357)

 . 220 - 223د/ عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، محاولة لصباغة نظرية حول مفهوم الجماعة الدولية، املرجع السابق، ص ( 358)

 .022، ص 0227ربية ، القاهرة ، د/ صالح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولى ، دار النهضة الع( 359)

ص  ،0220د/ محمـد طلعت الغنيمي، تطور وظيفة معاهدات الصلح: مجموعة دراسات القانون الدولي، الجمعية املصرية للقانون الدولي، ( 360)

029. 

 .، وما بعدها027، ص 0222، د/ محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي، الجزء األول، القاعدة الدولية، مؤسسة شباب الجامعة( 361)

، مجلة  ةقريب من هذا املعنى راجع : د/ الطاهر رياحي ، تكريس القواعد اآلمرة في القانون الدولي املعاصر أو تقنين ملبادئ ميثاق األمم املتحد (362)

 .921، ص  9102، مارس  21العلوم االنسانية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ــ الجزائر ، ع

)363( Ghaddafi, Court of Appeal of Paris, 125 ILR 496. 
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رمت بشكل قطعي Eاآلمرة، وأنه ال يتصور وجـود قاعدة دوليـة تعـارض الوالية القضائية العاملية بشأن اإلبادة الجماعية، التي ج

 .(364)وعى حد سواء فى القانون العرفي والتقليدي

لدستورية في املجـر، فقضت بأن التشريعات ذات الصلة بالعقـاب علـى جـرائم الحـرب والجـرائم الحال كذلك بالنسبة للمحكمة ا

ضد اإلنسانية "تشكل قواعـد آمـرة للقـانون الدولي"، والدول التي ترفض تحمل هذه االلتزامات ال يمكن أن تشارك في املجتمع 

 .(365)الدولي

، أن الجرائم ضد "Pinochet "في برملان اململكة املتحدة، في قضية "بينوشيه وهو الغرفة العليا واتفق مجلس اللوردات     

، (366) اإلنسانية تنظمها قواعد آمرة، من خصائصها انعقاد الوالية القضائية العاملية، ومحاكمة املتهمين وفقا لهذا االختصاص

ة باإلخالل بالقواعد اآلمرة، حيث ُيفرض على جميع ، على الطابع اآلمـر لاللتزام بمالحقة الجرائم املتعلق"Hope" وأكد اللورد

 ، كما أكد املجلس أيضا في حالة حظر استخدام القوة في نيكاراجوا، على 
ً
 باملعاقبة على هذه الجرائم تحديدا

ً
الدول التزاما

 .(367) خضوع هذه الحالة لقواعد القانون الدولي اآلمرة، باعتبارها تحقق استقرار املجتمع الدولي ككل

، عندما قررت أن ارتكاب جريمة دولية تتعلق "Nulyarimma" ألمر نفسه بالنسبة للمحكمـة العليـا االسترالية ، وذلـك فـي قـضيةا

بانتهاك قاعدة آمرة يحدد تطبيق مبدأ عاملية االختصاص القضائي، ويمنح االختصاص بنظر القضية حتى في حالة عدم وجود 

هناك واجبات تتعلق بالتعامل مع الجرائم العاملية، مثـل واجب املحاكمة أو التسليم، وهي  عالقة بين الجريمة واملحكمة، وأن

غير قابلة لالنتقاص، وسلطة التقدير املتاحة فقط للدول هي أن تختار بين املقاضاة أو تسليم املجرمين ، ووفقا للحكم فإن 

ية دون التقيد بمكان وقوع الجريمة، ألن الجناة أعداء للبشرية جرائم خرق القواعد اآلمرة تبرر انعقاد الوالية القضائية العلم

 .(368) كلها، ولجميع الدول مصلحة متساوية في القبض عليهم ومحاكمتهم

من خالل ما تقدم ، نرى ان للقواعد اآلمرة باعتبارها قمة قانونية ال يمكن النيل منها، وخطا ال يمكن تجاوزه في العالقات    

غة في ترتيب قواعد القانون الدولي من حيث األهمية وتغليب بعضها على بعض ألنها تجسد مصالح عليا الدولية أهمية بال

للمجتمع الدولي، وتحقق استقراره، ويعتبر انتهاكها مسألة تخص املجتمع الدولي كله، وال يمكن االنتقاص منها بأي وسيلة 

ن بعض املحاكم اعتبرت أن الدول التي ترفض تحمل هذه االلتزامات كقواعد اتفاقية أخرى قد تخالفها أو تبرر انتهاكها، حتى إ

 ألنها تهدم األسس الجوهرية لهذا املجتمع، واملنوط بالقواعد اآلمرة حمايتها
ً
 .(369)ال يمكن أن تشارك في املجتمع الدولي، نظرا

  :( التطبيقات القضائية الدولية للقواعد اآلمرة2) 

بت قرارات املحاكم الدو 
ُ
َعاق

َ
لية على العمل بمضمون القواعد اآلمرة وإدانة أي انتهاك لها، باعتبارها تمثل مصالح أساسية ت

 بهذه املصالح، وأكدت ديباجة النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية، على أهمية 
ً
للمجتمع الدولي، ويعد اإلخالل بها إخالال

اإلفالت من العقاب، وأشارت إلى أنه "من واجب كل دولة أن تمارس واليتها املالحقة القضائية الوطنية، والتعاون الدولي ملكافحة 

 .(370)القضائية الجنائية على املسئولين عن ارتكاب جرائم دولية 

والتطبيقات القضائية الدولية التى تتجلى فيها القواعد الدولية اآلمرة عديدة ومتنوعة، لعل أولها  قضية "ألفريد كروب"، وهو 

يش األملاني، الذي مثل أمام املحكمة العسكرية "بنورمبرج"، بتهمة تشغيل أسري الحرب الفرنسيين في أعمال أحد ضباط الج

                                                           

)364( 1290/99, Decision of the 4th Chamber, 2nd Senate, 12 December 2000, para. 17 . 

)365( Decision No. 53/1993, Para V.1 

)366( Court of First Instance of Brussels, 119 ILR, 356-357. 

)367( Lord Hope, Pinochet, 2 All ER (1999), 147, R v Jones, [2006] UKHL 16, 29 March 2006, para. 18 . 

)368( Nuliarimma, 165 Australian Law Reports 621 at 632 (Whitlam J); Lord Browne-Wilkinson, Pinochet, 2 All ER (1999), 

 .017بق ، ص د/ أبو القاسم عيس ى ، قواعد القانون الدولى فى ضوء القواعد اآلمرة ،  مرجع سا (369)

(، وهذا التفسير تم استخدامه في قضية "القذافي"، من قبل محكمة االستئناف في 1، 2راجع ديباجة النظام األساس ي للمحكمة، الفقرتين )( 370)

 (.ILR 125 222-223باريس، رقم: )
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، والتي تحظر تشغيل 0292، 0212، واتفاقيتي جنيف لعام 1907تتصل بالعمليات القتالية، وباملخالفة التفاقية الهاي لعام 

اء مسئوليته على اساس ان استخدام األسرى في هذه األعمـال كان تنفيذا األسرى في مثل هذه األعمال، وقد دفع املتهم بانتف

 .(371)التفاق دولي أبرمته أملانيا مع حكومة "فيش ي"، إال أن املحكمة قضت ببطالن هذا االتفاق ملخالفته للنظام العام الدولي

بما  1970ـصادر فـي الخـامس مـن فبرايـر عـام وفي قضية "برشلونة" للقـوى املحركة، أكدت محكمة العدل الدوليـة فـي حكمـهـا ال

 للشك، فكرة القواعد اآلمرة في النظام القانوني الدولي، وفرقت املحكمـة بـيـن نـوعيـن مـن االلتزامات الدولية، األول
ً
 ىال يدع مجاال

لدولية، وهذه في هذه الحالة تتحمل بها الدول تجاه الدول األخرى، والثانية تتحمل بها الدولة في مواجهة مجمل الجماعة ا

 .(372)األخيرة يكون لسائر الدول مصلحة قانونية في الحفاظ عليها، وهي التزامات مطلقة تسري في مواجهة الكافة

، على 0231يناير  07وفي قضية الرهائن األمريكيين في طهران، أكدت محكمة العدل الدولية في حكمها الثاني في القضية بتاريخ 

ة لاللتزامات التي تتحمل بها الحكومة اإليرانية، والتي ال يمكن أن تتأثر بالتوتر السياس ي القائم بين الحكومتين الطبيعة اآلمر 

األمريكية واإليرانية، وأشارت املحكمـة إلـى الطبيعة الجوهريـة لـمـبـدأ الحصانة، والذي يعد الحفاظ عليه أمر مهم ألمن واستقرار 

 .(373)الجماعة الدولية

 بفكرة القواعد اآلمرة، وإن لم تذكر ذلك صراحة ، حيث عبرت املحكمة عن قلقها إزاء  ويبدو  
ً
ان املحكمة قد أخذت ضمنا

 شهدته اإلنسانية خالل قرون 
ً
 قانونيا

ً
خطورة األحداث التي طرحت على املحكمة في هذه القضية، والتي يمكن أن تهدم صرحا

 مهما أل 
ً
 من ورفاهية الجماعة الدولية.من الزمن، وتعد املحافظة عليه أمرا

وفي رأيها االستشاري بشان التحفظات على اتفاقية حظر  أقرت محكمة العدل الدولية بصورة ضمنية بفكرة القواعد اآلمرة،

إبادة الجنس البشري ، حيث أكدت على أن املبادئ التي تتضمنها االتفاقية معترف بها من األمم املتمدينة، وأنها تلزم الدول ولم 

 ،
ً
 عامليا

ً
تكن طرفا في االتفاقية، وأن إدانة جريمة إبادة الجنس البشري والتعاون التحرير البشرية من هذا الداء يكتسبان طابعا

وليس للدول في هذه االتفاقية مصالح ذاتية، وإنما لها مصلحة مشتركة تتمثل في تحقيق الغايات العليا التي هي سبب وجود 

 .(374)االتفاقية

حكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، القواعد اآلمرة فوق قواعد القانون العرفي، وأكدت على أن تدابير كما وضعت امل

إعتبرت املحكمة أن  "Kupreskie" "العفو التي تتعارض مع القواعد اآلمرة ليس لها أي أثر قانون، وفـي قـضية "كوبريسكيتش

نون الدولي اإلنساني تتعلق بخرق قواعد آمرة، ولذا فهي مسئولية مطلقة، ال يمكن املسئولية عن اقتراف انتهاكات جسيمة للقا

 .(375)  تقييدها أو التحلل منها بأي وسائل قانونية كإيرام معاهدات لهذا الغرض، أو التحايل على تطبيقها بذريعة املعاملة باملثل

  :ثالثا: القواعد اآلمرة في قرارات الجمعية العامة لألمم املتحدة

ينعكس اعتراف املجتمع الدولي ككل بواجب مقاضاة جرائم انتهاك القواعد اآلمرة، من خالل قراري الجمعية العامة رقمي 

( وجوب مساعدة الدول 2122، حيث تطلبت الفقرة الرابعة من القرار رقم )(376)0222( لسنة 2122، )0220( لسنة 9321)

                                                           

 د/ سليمان عبد املجيد، املرجع السابق،تها. راجع : وبما يعني تأكيد املحكمة على القواعد اآلمرة للمجتمع والتي ال يجوز االتفاق على مخالف( 371)

  .927: 922 ص 

 .012-011د/ هدى كاظم الربيعى ، التدرج فى قواعد القانون الدولى ، مرجع سابق ، ص  (372)

 املجلة املصرية للقانون الدولي قضية الرهائن األمريكيين في طهران أمام محكمة العدل الدولية( د/ عبدهللا األشعل، 373)

 .972 – 927، ص0231، 21 الجمعية املصرية للقانون الدولي ، املجلد/العدد: الناشر:

لقة عوقد أوردت املحكمة أمثلة لهذه االلتزامات التي تهم املجتمع الدولي بأسره، كحظر العدوان، وتحريم إبادة الجنس البشري، واملبادئ املت( 374)

د/ أبو القاسم عيس ى ، قواعد القانون  : ن جريمة االتجار بالرقيق، والتمييز العنصري. راجعبالحقوق األساسية لإلنسان، كالتي تشمل حمايته م

 وما بعدها . 022الدولى فى ضوء القواعد اآلمرة / مرجع سابق ، ص 

)375( Kuprsekic, IT-95-16-T, Judgment of 14 January 2000, para 517. 

 على القانون الدولي العرفي راجعيمكن اعتبار القرارات املعيارية للجمعية ا( 376)
ً
 :لعامة لألمم املتحدة دليال
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ي ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، ويعني ذلك تطلب ممارسة بعضها في تعقب واعتقال ومحاكمة الذين يشتبه ف

 فيما يتعلق بأن رفض الدول التعاون 9321الوالية القضائية بهدف املحاكمة أو التسليم، بينما كان القرار رقم )
ً
( أكثر حسما

 ضـد اإلنسانية يتعارض مع املعايير بشأن اعتقال وتسليم ومقاضاة ومعاقبة األشخاص املذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم 

 املعترف بها عموما في القانون الدولي.

( 9321وقد علق جانب فقهي على هذين القرارين، بأنه حتى لو كانت مثل هذه القرارات لها طابع "التوصيات"، فإن القرار رقم )

 قانون الدولي املعترف بها، والتي تتطلبال يوص ي فقط بطريقة عمل، ولكنه نص على التزام واضح من خالل تحديد معايير ال

املقاضاة على جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية، ثم نص على أن عدم املقاضاة يتعارض مع تلك املعايير، ويمكن القول 

 يأن مقصد الجمعية العامة لم يتجـه إلصدار توصية ولكن لوضع قانون نافذ يعبر عن تقييم الجمعية لقناعة املجتمع الدول

 .(377)ككل ملضمون القواعد القانونية ذات الصلة، وبصورة تتميز عن قناعة كل دولة على حدة

 :رابعا: أثر التنازع بين قاعدة آمرة وقاعدة دولية أخرى 

  الدولي القانون  أقر 
ً
 لفكرةا أثارت وقد 1969 لعام املعاهدات فيينا لقانون  اتفاقية من ( 53 ) املادة في اآلمرة القواعد فكرة رسميا

الدولي  القانون  مصادر على وبالذات اآلمرة، للقواعد القانونية اآلثار بنطاق يتعلق وأهمها ما أبرزها من ذلك، عقب مهمة تساؤالت

 .(378)، وعليه حرى بنا بيان أثر التنازع بين القواعد اآلمرة واملعاهدات الدولية 

لدولي، وعليه ال يجوز مطلقا الخروج على القواعد اآلمرة أو االنتقـاص تتمتع القواعد اآلمرة بأعلى مرتبة في التدرج الهرمي ا   

 باطلة، املعاهدة تكون  "أنه على 0212 لعام الدول  بين املعقودة املعاهدات لقانون  فيينا اتفاقية من (72) منهـا، صرحت بذلك املادة

 اآلمرة بالقاعدة يقصد االتفاقية هذه ألغراض دولي،ال العامة للقانون  القواعد من آمرة قاعدة مع تتعارض عقدها وقت كانت إذا

 اإلخالل يجوز  التي ال القاعدة أنها على ككل الدولي املجتمع قبل من بها واملعترف املقبولة القاعدة للقانون الدولي العامة القواعد من

أنه"  على (12املادة) تنص بينما "، الطابع اتذ لها للقانون الدولي العامة القواعد من الحقة بقاعدة إال تعديلها يمكن ال والتي بها

 . وتنقض ي باطلة تصبح معها تتعارض معاهدة آية فإن الدولي، للقانون  العامة من القواعد جديدة آمرة قاعدة ظهرت إذا

 من
ً
 املعاهدة عقد موجودة عند أكانت سواء آمرة، قاعدة مع التعارض موضوع املادتين سالفتي الذكر أنهما يتناوالن بات واضحا

  املحتملة التنازع صور  عقدها، ويقتض ى تحليل هذين املادتات بيان عقب الوجود إلى ظهرت أم
ً
 واآلثار الدولي، للقانون  وفقا

 . عنه الناشئة

( من اتفاقية  12( و)  72فمن ناحية صور التنازع املحتملة بين القواعد اآلمرة واملعاهدات الدولية، فاملوكد أي من املادتين ) 

وّضح مفهوم التعارض بين املعاهدة الدولية والقاعدة اآلمرة وال نطاقه وأشكاله ، وفي أثناء األعمال ف
ُ
يينا لقانون املعاهدة لم ت

نتهم لجنة القانون  0212التحضيرية الخاصة باتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام  ، تباينت آراء املقررين املتعاقبين الذين عيَّ

                                                           

Nicaragua, ICJ Report, 1986, 14 

/ب( 17/22صدرت الجمعية العامة العديد من القرارات التي يجمع كثير من الفقهاء على كونها تتضمن قواعد قانونية آمرة، ومنها، القرار رقم )أ (377)

  0223ص المتعلقة بالفلسطينيين، والواردة في اتفاقية "كامب ديفيد"، لعام ببطلان النصو ،0222نوفمبر  92في 

 راجع: .بين مصر وإسرائيل، على أساس إغفال هذه النصوص لحق الفلسطينيين في تقرير املصير، والذي يعد من القواعد الدولية األميرة

A. ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms as an Aspect of Constitutionalisation in the International Legal System, P. R., P. 9. 

( من اتفاقية فيينا  72جدير باإلشارة أن فكرة القواعد اآلمرة جرى االعتراف بها في أول األمر في نطاق قانون املعاهدات الدولية، وأن املادة )   (378)

 في القانون الدولي يرى أنه ال يجوز أن « دولية املعاهدات ال»لقانون املعاهدات املعقودة بين الدول أشارت إلى 
ً
فحسب، إال أن هناك اتجاها واسعا

خر آتقتصر الفكرة على املعاهدات الدولية وحدها، وأن األثر اإلبطالي للقواعد اآلمرة يجب توسيعه وسحب آثاره إلى أي سلوك أو تصرف قانوني 

لقانون الدولي. راجع تفصيل ذلك لدى : د/ خنساء محمد جاسم ، أولولية القواعد األمرة قد يتعارض معها، بما في ذلك املصادر غير التعاهدية ل

 وما بعدها. 097، ص املجلة القانونية , مرجع سابق فى تدرج القواعد القانونية الدولية ودوره فى حل التجزؤ، 
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 إذا وجد الدولي إلعداد م
ً
 وصريحا

ً
شروع أو مسودة االتفاقية، ويمكن رد هذا التباين الى نوعين من التنازع ، أولهما تنازع مباشرا

 يتعلق بتفسير املعاهدة وبتنفيذها
ً
 ضمنيا

ً
 .(379)بين قاعدة آمرة وأخرى تعاهدية، وثانيهما تنازعا

 بموجب يتواجد التنازع الصريح واملباشر بين املعاهدة الدولية وقاعدة آ
ً
 محظورا

ً
مرة في الحالة التي تجيز فيها املعاهدة سلوكا

 تجيزه القاعدة اآلمرة وتدعو إليه، كما قد تقع هذه الصورة من 
ً
إحدى القواعد الدولية اآلمرة، أو عندما تحظر املعاهدة سلوكا

، ومن األمثلة على التعارض صور التعارض عندما يتفق أطراف معاهدة دولية ما على استبعاد العمل بقاعدة آمرة معينة

الصريح قيام مجموعة من الدول بإبرام معاهدة دولية موضوعها شن حرب عدوانية على دولة أخرى ، وليس بالضرورة أن 

تكون النصوص الواردة في املعاهدة كلها تخالف القاعدة اآلمرة، فيكفي أن يقع التعارض بين نص واحد من نصوص املعاهدة 

 .(380) وقاعدة آمرة

أما التنازع غير املباشر بين املعاهدة الدولية وقاعدة آمرة فيقع يقع بأحد أمرين: تنفيذ املعاهدة وتفسيرها بصورة خاطئة ال 

، أو من خالل إبرام معاهدات دولية مع دولة انتهكت قاعدة آمرة بهدف التعامل مع الوضع الناش ئ مع ( 381)تتفق مع قاعدة آمرة

 .(383)ل املعاهدات الدولية الي تستهدف التخفيف من خرق قاعدة آمرة ، أو من خال(382)ذلك االنتهاك

من املناسبات التي تناول فيها القضاء الدولي هذا النوع من التعارض كانت قضية تيمور الشرقية بخصوص اتفاقية جرى 

 بالحكم الذاتي، وقد نظرت محكمة العدل الدول
ً
فاق ية في مدى توافق هذا االتإبرامها لتنطيم استغالل موارد إقليم ليس متمتعا

مع الحق في تقرير املصير، فقد طلبت البرتغال من املحكمة أن تبت في كون أستراليا بإبرامها معاهدة بشأن تحديد الجرف 

القاري لشاطئ تيمور الشرقية مع أندونيسيا )وهي القوة املحتلة إلقليم تيمور الشرقية( قد انتهكت حق البرتغال كقوة تدير 

 يم، ومبدأ حق الشعوب في تقرير املصير والسيادة الدائمة لشعب تيمور على موارده الطبيعية.اإلقل

حرى بنا بعد هذا العرض املوجز ألشكال التعارض والتنازع املحتمل بين املعاهدات الدولية والقواعد اآلمرة، التأكيد على حقيقة 

اقية فيينا لقانون املعاهدات املعقودة بين الدول هو التعارض املباشر ( من اتف72جلية وهى أن التعارض املشار إليه في املادة )

                                                           

 .090د/ وائل أحمد عالم ، تنازع القواعد فى القانون الدولى ، مرجع سابق ، ص  (379)

 نادر الحدوث في العالقات ما بين الدول أو في الحياة الد380)
ً
ة ولي( إذا كان إبرام معاهدات تتعارض بشكل صريح ومباشر مع القواعد اآلمرة أمرا

 
ً
 يخالف قاعدة آمرة ما يعد داخال

ً
طاق  في نبشكل عام، إال أن تطبيق معاهدة معينة ال تتعارض ال بنصوصها وال بموضوعها مع قاعدة آمرة تطبيقا

د/ عادل الطائي ، تفسير املعاهدات الدولية: دراسة في قانون املعاهدات ( من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات. راجع بصفة عامه :  72املادة )

 . 211، ص  9102الدولية، دار الثقافة للنشر، عمان، األردن، 

على تسليم اإلرهابي إلى البلد الذي ارتكب فيه جريمته اإلرهابية، وهو نص ال  ومثال هذه الحالة أن تنص معاهدة تتعلق بمكافحة اإلرهاب( 381)

 بإعدامه أو بتعذيبه، فهل يمكن القول ببطالن 
ً
يتعارض مع أية قاعدة آمرة فإذا قامت بعض الدول األطراف بتسليمه إلى دولة ستقوم حتما

ة هي القاعدة التي تحرم التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية املعاهدة على أساس التعارض بين تطبيقها وتفسيرها مع قاعدة آمر 

 أطأوالالإنسانية أو املهينة؟ من الواضح من هذا املثال أن املعاهدة املعقودة ال تتعارض بصورة مباشرة وال صريحة مع قواعد آمرة، ولكن د
ً
 وال

ً
رافا

 غير مشروعة في القانون الد
ً
ولي من خالل تفسير املعاهدة وتطبيقها بشكل يتعارض مع قاعدة آمرة دولية، فاألمر يتعلق كذلك فيها ارتكبت أعماال

 لقاعدة آمرة دولية، وتنبت لجنة القا
ً
ون الدولي نبتفسير خاطئ لاللتزام الوارد في املعاهدة بتسليم اإلرهابيين، حيث جرى تفسيره والعمل به خالفا

 التفاقية فيينا لقانون املعاهدات هو جزاء التعارض الصريح بين نصوص املعاهدة أو موضوعها رأيا فى هذه الحالة مفاده عدم صحة 
ً
املعاهدة وفقا

( خالية 72وبين قاعدة آمرة فحسب, وال يشمل ذلك التفسير أو التطبيق ألحكام املعاهدة بصورة تخالف قاعدة آمرة ولهذا السبب جاءت املادة )

 من أية إشارة إلى بطالن
ً
 املعاهدة بسبب التعارض بين تفسيرها أو تطبيقها وقاعدة آمرة. تماما

 بالحكم الذاتي،( 382)
ً
 ومثال هذا النوع من التنازع قضية تيمور الشرقية بخصوص اتفاقية جرى إبرامها لتنطيم استغالل موارد إقليم ليس متمتعا

رير املصير، فقد طلبت البرتغال من املحكمة أن تبت في كون أستراليا وقد نظرت محكمة العدل الدولية في مدى توافق هذا االتفاق مع الحق في تق

 قبإبرامها معاهدة بشأن تحديد الجرف القاري لشاطئ تيمور الشرقية مع أندونيسيا )وهي القوة املحتلة إلقليم تيمور الشرقية( قد انتهكت ح

 ادة الدائمة لشعب تيمور على موارده الطبيعية.البرتغال كقوة تدير اإلقليم، ومبدأ حق الشعوب في تقرير املصير والسي

 واختالف مواقف الدول بشأنها. 0223ومثال هذا النوع من التنازع اتفاقيات كامب ديفيد املعقودة في عام ( 383)
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والتعارض غير املباشر الناش ئ عن إبرام معاهدة دولية تهدف إلى التخفيف من آثار انتهاك قاعدة آمرة ، وأن البطالن كأثر ترتبه 

 تلك املادة على التعارض ال يكون إال في هاتين الحالتين فحسب.

تنازع أما عن اآلثار الناشئة عن التنازع بين القواعد اآلمرة واملعاهدات الدولية ، بدون شك يعد البطالن هو هذا عن صور ال

من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ، وللبطالن على أساس هاتين املادتين آثار  ( 12( و) 72اآلثر الناش ئ عن مخالفة املادتين )

ذكر أن املمارسة الدولية الالحقة التفاقية فيينا لقانون املعاهدات املعقودة بين الدول ، وجدير بال(384)موضوعية وأخرى إجرائية

 لم ترد في االتفاقية بالنسبة لبعض حاالت التعارض بين معاهدة دولية وقاعدة آمرة تتمثل بوقف  0212لعام 
ً
استحدثت آثارا

 العمل باملعاهدة وليس ببطالنها.

(، فالحالة األولى تخص 12(، وذلك املترتب على املادة )72ين البطالن الناش ئ عن مخالفة املادة )ينبغي أن نمّيز في هذا السياق ب

 البطالن كجزاء إبرام معاهدة تتعارض مع قاعدة آمرة موجودة، والثانية تتعلق بالبطالن جراء التعارض مع قاعدة آمرة جديدة.

نا لقانون املعاهدات املعقودة بين الدول البطالن املطلق كجزاء على ( من اتفاقية فيي72( ترتب املادة ) الحالة االولى)    

املعاهدة الدولية التي تتعارض مع قاعدة آمرة موجودة، وال يشترط لقيام البطالن أن تكون املعاهدة قد دخلت في حيز النفاذ، 

تصحيحه أو إجازته من خالل الدول فالبطالن يتحقق منذ عقد املعاهدة وليس من تاريخ نفاذها، وهو بطالن مطلق ال يمكن 

 .(385)األطراف؛ ألنه يتعلق بالنظام العام الدولي 

( من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ال يتم بشكل آلي أو تلقائي، وإنما يجري  72وجدير بالذكر، أن البطالن في حالة املادة )      

، إذ تنص  0212امس من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام من خالل إجراءات تسوية النزاع املنصوص عليها في الفصل الخ

املعاهدة التي تأسس بطالنها بموجب هذه االتفاقية تعتبر الغية وليس لنصوص »( من اتفاقية فيينا على أن: 0/  12املادة ) 

د ا النص تعني أن تأسيس البطالن قالواردة في هذ« التي تأسس بطالنها »ثمة من يرى أن عبارة «. املعاهدة امللغية قوة قانونية 

 تم من خالل إجراءات تسوية النزاعات.

( من اتفاقية قانون املعاهدات املعقودة بين الدول، فإن املعاهدة التي تتعارض مع  12اما الحالة الثانية فبحسب املادة )  

ي تتعارض مع قاعدة آمرة جديدة، وأن ذلك قاعدة آمرة تصبح باطلة وتنقض ي، فهذه املادة تفض ي إلى إنهاء جبري للمعاهدة الت

 بإرادة األطراف، واملعاهدة في هذه الحالة ال تكون باطلة ابتداًء وال منعدمة ألنها انعقدت صحيحة، وجرى تنفيذها 
ً
ليس مرتبطا

جري س به ويملدة معينة قبل ظهور القاعدة اآلمرة الجديدة، فأي وضع نشأ عن تنفيذ املعاهدة في تلك الفترة لن يتم املسا

اإلبقاء عليه؛ وذلك ألن املادة ، تعالج مستقبل املعاهدة بعد تعارضها مع قاعدة آمرة جديدة، وال تتناول الفترة السابقة على 

 0212التعارض، ولهذا السبب جرى إدراج املادة ، في القسم الذي يعالج حاالت إنهاء أو انقضاء املعاهدة في اتفاقية فيينا لعام 

 .(386)( تشير بوضوح إلى أنها تشكل أساسا النقضاء املعاهدة وليس لعدم صحتها 12وح والتعليقات التي تتعلق باملادة ) ، وكل الشر 

                                                           

 وما بعدها. 092ص  ،مرجع سابق د/ خنساء محمد جاسم ، أولولية القواعد األمرة فى تدرج القواعد القانونية الدولية ودوره فى حل التجزؤ،  (384)

ة هذا البطالن توجب على طرفي املعاهدة الباطلة بموجب املادة )( و 385)
َ
( إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل عقد املعاهدة في عالقاتهما 72َحِصيل

 من الناحية العملية؛ فجاء نص املادة ) 
ً
 لذلك بطلبه اإلعادة  (0/  20املتبادلة هو أمر وجوبي ولكن اإلعادة قد ال تكون ممكنة دائما

ً
بقدر »مراعيا

ناول دون أن تت« االستحالة املادية »، ويبدو من أعمال لجنة القانون الدولي املتعلقة بقانون املعاهدات أن اللجنة تقصد بهذه العبارة «اإلمكان 

ولهذا السبب، فإنه من املنطقي والطبيعي  موضوع مسؤولية الدولة ألنه موضوع يندرج ضمن قانون املسؤولية الدولية وليس قانون املعاهدات.

( أية إشارة إلى التعويض كأثر قانوني ملعاهدة باطلة يستحيل فيها إعادة الحال إلى ما كان عليه. راجع د/ سليمان 0/  20أن ال يتضمن نص املادة ) 

 . وما بعدها .223عبد املجيد ، مرجع سابق ، ص 

 ؛ وملزيد التفاصيل راجع  002-002فى القانون الدولى ، مرجع سابق ، ص  ( د/ وائل أحمد عالم ، تنازع القواعد386)

س ، جامعة األندل د/ وائل أحمد علوان املذحجي ، القواعد الدولية اآلمرة وآثارها في القانون الدولي ، مجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 .902-023، ص  9102،  91للعلوم والتقنية , ع
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وفى هذا املقام تستوقفنا إشارة حول حاالت ال تقوم فيها الدول بالعمل بالبطالن عند تعارض معاهدة دولية مع قاعدة آمرة 

 بما جاء في املادة ) 
ً
تقوم بوقف العمل باملعاهدة. ومن أكثر األمثلة داللة على تلك املمارسة هي معاهدات  (، ولكن 72عمال

، وهي معاهدات قد يتعارض العمل بها في بعض األحيان 
ً
التسليم التي تنص على قيام أطرافها بتسليم املجرمين إلى بعضهم بعضا

 .(387)ما قد يتعرض فيها إلى التعذيبمع قاعدة آمرة هي تحريم التعذيب وعدم جواز تسليم شخص ما إلى دولة 

 املطلب الثانى

 مليثاق األمم املتحدة
ً
 سمو اإللتزامات الدولية وفقا

ميثاق األمم املتحدة هو في األساس معاهدة دوليـة، فامليثاق ينظر إليه على أنه القانون األساس ي للمجتمع  على الرغم من أن

ألمم املتحدة، وكذلك الدول غير األعضاء ، أن تحترم امليثاق وكذلك االلتزامات الدولي ، ومن ثم ُيتطلب من الدول األعضاء في ا

   .(388)  الناشئة عنه

، واتجهت إرادتها إلعطاء قيمة خاصـة وتفوق وسمو ٥٤٩١حيث اتفقت الدول التي شاركت في مؤتمر "سان فرانسسكو" عام      

عضاء، بما يضمن فعاليته في الحفاظ على األهداف والقيم العاملية اللتزامات امليثاق على االلتزامات االتفاقية األخرى لأل 

املشتركة، وتطبيق نظام األمن الجماعي، كون هذا الوضع يحسم أي نزاع قد ينشأ بين التزامات الدول األعضاء بموجب امليثاق 

صريح ببين أولوية التزامات امليثاق،  كان هناك إصرار من الدول املتعاقدة على إدراج نصفقد  ، وبين التعهدات الدولية األخرى 

 .(389) لتمييزه عن املعاهدات الدولية األخرى 

 مليثاق األمم املتحدة ، ثم ننتقل لندرس أثر التنازع بين التزام
ً
 ونتناول في هذا الجزء دراسـة مفهوم ونشأه اإللتزامات الدولية وفقا

 مليثاق األمم املتحدة وقاعدة دولية أخرى، وذلك من
ً
 خالل املحاور اآلتية : وفقا

 مليثاق األمم املتحدة:
ً
 أوال : مفهوم ونشأه اإللتزامات الدولية وفقا

( من امليثاق على أنه: "إذا تعارضت االلتزامات التي يرتبط بها أعضاء األمم املتحدة وفقا ألحكام هذا 012نصت املادة رقم )

 تزاماتهم املترتبة على هذا امليثاق".امليثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بال

ويفهم من هذا النص أن امليثاق هو إطار القانون الدولي، وهو أعلى درجة في التسلسل الهرمي لقواعد القانون الدولي، ويمكن 

م تعطي ث قراءتها على أنها تعطي األولوية للميثاق على كل االلتزامات املتضاربة للدول بغض النظر عن مصادرها الرسمية، ومن

 تحقق املادة )
ً
أهم سمة للدستور تتمثل في وضع تدرج هرمي  (012إشارة قوية جدا للطابع الدستوري ، بمعنى أكثر حسما

 للمنهج الدستوري للميثاق، ويكشف عن أنه القانون األساس ي أو الصك 
ً
 قانونيا

ً
للقواعد القانونية، ويمثل نصها أساسا

مو نصوصه وقيمته القانونية على االلتزامات الدولية األخرى، واحتالله لقمة املعيارية التأسيس ي للمجتمع الدولي، وذلك بس

                                                           

 .229اآلثار القانونية للقواعد اآلمرة على مصادر القانون الدولى ، مرجع سابق ، ص  مد خليل املوس ى ،( د/ مح387)

 "فإذا أبرمت الدولة )ص( مع الدولة )س( معاهدة تلتزم بموجبها )س( بإبعاد أشخاص أو تسليمهم إلى )ص( املعروف عنها أنها تمارس التعذيب

( من اتفاقية  72الذين سيجري تسليمهم إليها سيتعرضون إلى التعذيب، فإن تلك املعاهدة وفًقا للمادة )  بشكل منهجي، وأن األشخاص املبعدين أو 

، حيث إن الدول في أغلب الحاالت تأخذ ضمانات دبلوماسية  0212فيينا لعام 
ً
تكون باطلة لتعارضها مع قاعدة آمرة. وهذا ما ال يتم العمل به فعال

يجري إبعادهم أو تسليمهم إليها". واستشهد سيادته بحكم املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في قضية أبو قتادة بعدم تعذيب األشخاص الذين س

ِبَل األطراف أنه دون الضمانات املقدمة من الحكومة األردنية، فإن هناك خطرا حقيقيا بإساءة معاملة املدعي،»بقولها: 
َ
 وكنتيجة لهذا الدليل...ق

 األردن، وهذا ما تراه املحكمة وتوافق عليه".إذا تمت إعادته إلى 

 .099د/ وائل أحمد عالم ، تنازع القواعد فى القانون الدولى ، مرجع سابق ، ص ( 388)

)389( D. HAYIM, Le Concept d'indérogeabilité en Droit International nstitut de hautes études internationales et du développement, 

2012. P. 477. 
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 كان مصدره أو هدفه ، وسواء كان من يتحمل 
ً
الدولية، حيث يحدد مشروعية ومدى صحة أي سلوك او اتفاق او التزام، أيا

 .(390)االلتزام من أعضاء األمم املتحدة أم من غيرهم 

( أثناء األعمال التحضيرية مليثاق األمم املتحدة باعتبارها وسيلة تكميلية للتفسير بالكثير من الجدل وتمت 012ولم تحظ املادة )

، وذلك بعد إشارة بعض الدول إلى أن إدراجها ضمن امليثاق ليس ضروريا، بناًء على مبررين:  املوافقة عليها بصورة يسيرة نسبيا

 للدول األعضاء باحترام امليثاق، وبما يشمل االلتزام بعدم إبرام اتفاقات ( من امليثاق تتضم9/9األول، أن املادة )
ً
 عاما

ً
ن التزاما

، حيث تنص املادة )
ً
 او مستقبال

ً
( من ميثاق األمم املتحدة على أنه: لكي يكفل 9/9أو تعهدات متناقضة مع امليثاق، سواء حاال

 الحقوق واملزايا املترتبة ع
ً
لى صفة العضوية، يقومون في حسن نية بااللتزامات التي أخذوها على أعضاء الهيئة ألنفسهم جميعا

انفسهم بهذا امليثاق، وجاء املبرر الثاني من "استراليا" باعتبار أن مسألة إبرام اتفاقات مخالفة للميثاق يمكن تنظيمها وتسويتها 

 . من خالل قواعد القانون الدولي العام السارية

 يعود متن املـادة 
ً
( بأن 0، التي كانت تقض ي في فقرتها رقم )(391)( من ميثـاق عصبة األمم91( إلى نص املادة رقم )012)وتاريخيا

 بعدم 
ً
اعضاء العصبة يقرون بأن العهد يلغي كل االلتزامات أو التفاهمات الدولية الغير متوافقة مع بنوده، ويتعهدون رسميا

، قد تحملت قبل 9رقم )إبرام اتفاقات مماثله في املستقبل، كما أوردت الفقرة 
ً
( من نفس املادة أنه إذا كانت أي دولة عضوا

 . (392)عضويتها في العصبة بالتزامات غير متوافقة مع بنود عهدها، ينبغي عليها اتخاذ تدابير فورية للتخلي عن تلك االلتزامات

 على هذا النص يؤكد جانب من الفقه أن أولوية العهد وفقا للمادة     
ً
كون فقط بالنسبة للعالقة بين دول األعضاء ت 20وتعليقا

، على الجانب األخرى  (393)في عصبة األمم، كما أن هذه األولوية تسرى فقط علـى االلتزامات السابقة على عهد عصبة األمم

 للعالقة بين التزا
ً
 مفاده أن عهد عصبة األمـم مثل ميثاق األمم املتحدة، تضمن تنظيما

ً
ألعضاء م ايتبنى جانب فقهى أخر رأيا

( من عهد العصبة، إرادة 91بموجبه، والتزاماتهم الدولية األخرى، حتى تلك املحتمل حدوثها في املستقبل، وتعكس املادة رقم )

صريحة للدول في تغليب التزامات العهد على ما عداه من التزامات حتى املستقبلية، ووفقا لذلك، تعتبر قاعدة استثنائية في 

 .(394)ام، وتمنح لعهد العصبة طبيعة خاصةالقانون الدولي الع

، ففي هذا التاريخ تم فرض 0227قبل أغسطس  وفي مجال العالقات الدولية ( إال بشكل نادر91ولم يتم اإلشارة إلى املادة )

فسرت تلك  ، عقوبات علي ايطاليا في وقت النزاع الذي كان بينها وبين إثيوبيا، وأدت هذه األزمة إلى إنشاء لجنة فرعية قانونية

املادة علي أنها تضع األولوية املطلقة للعهد على كل التزام أخر ألعضاء العصبة، السيما ما قد تم إبرامه بعد االنضمام للعصبة، 

                                                           

)390( B. FASSBENDER, The United Nation Charter as Constitution of the International Community, P. R., PP. 585- 586. 

( من عهد العصبة قد نوقشت عند التفاوض على ميثاق األمم املتحدة، واتفقت الدول على تضمين امليثاق مادة 20جدير بالذكر املادة ) (391)

 
ً
 يسمو بااللتزامات الواردة فيه.  تحمل مضمونا

ً
 مشابها

 :( من ميثاق عصبة األمم، والتي نصت على20املادة رقم ) راجع (392)

1- The Members of the League severally agree that this Covenant is accepted as abrogating all obligations or understandings 

inter se which are inconsistent with the terms thereof, and solemnly undertake that they will not hereafter enter into any 

engagements inconsistent with the terms thereof. 2- In case any Member of the League shall, before becoming a Member of the 

League, have undertaken any obligations inconsistent with the terms of this Covenant, it shall be the duty of such Member to take 

immediate steps to procure its release from such obligations.  

Available at: http://avalon.law.yale.edu/20th . 

تكون فقط بالنسبة للعالقة بين دول األعضاء في عصبة األمم، كما أن هذه األولوية تسرى فقط  20ويالحظ أن أولوية العهد وفقا للمادة ( 393)

ر، شد/ محمود سامي جنينة، القانون الدولي العام، مطبعة لجنة التـأليف و الترجمـة والنراجع  علـى االلتزامات السابقة على عهد عصبة األمم.

 .792 – 792الطبعة الثانية، ص  ،0293

)394( CH. TOMUSCHAT, R. WOLFRUM, the Charter of the United Nations, A Commentary, 2nd Edition, Oxford University Press, 

Oxford, 2012, PP. 1311: 1316. 
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وفي بعض الظروف، األسبقية املطلقة للميثاق على االتفاقيات املبرمـة مـع الـدول غير األعضاء، كما استخدمتها بريطانيا العظمي 

ضد املجر، التي رفضت تطبيق العقوبات ضد ايطاليا، وكذلك استخدمت من قبل تركيا كرد علي شكوى ايطاليا  0221ر في يناي

التي طالبت فيها تركيا بااللتزام بمعاهدة الصداقة املبرمة بينهما، وعدم تطبيق العقوبات املقررة من قبل عصبة األمم، وقد 

عد إبرام تلك املعاهدة، يجعلها تخضع كل ما أبرمته من اتفاقيات سابقة ألحكام ردت تركيا علي أن انضمامها لعصبة األمم ب

 .(395)العهد 

 مليثاق األمم املتحدة وقاعدة دولية أخرى:
ً
 ثانيا: أثر التنازع بين التزام وفقا

يقتض ى تفوق أو سمو  ( ، يتضح لنا أن مضمونها91(، وأصلها الوارد في املادة رقم )012بتحليـل مـا سـبق مـن توضيح للمـادة )

التزامات األعضاء بموجب امليثاق على غيره من االلتزامات ، فعند  حدوث تنازع بين التزام وفقـا لـينثاق األمم املتحدة وأي التزام 

 ولكن غير نافذ بالنس
ً
 للميثاق هو الذي ُيطبق، أما االلتزام الدولى اآلخر فإنه يبقى صحيحا

ً
ة بدولي أخر، فإن االلتزام ولقا

 للميثاق على أية 
ً
للمسألة محل التنازع، أي أن العالقة بين االلتزامين هي عالقة أولوية بمقتضاها تسمو التزامات الدول وفقا

التزامات دولية أخرى، أي أن امليثاق ال ُيبطل االلتزامات أو املعاهدات التي ال تتمش ى معه، وإنما هو فقط يسمو عليها، وفي هذا 

بطـل أي التـزام يتعارض معها  012تختلف املادة 
ُ
 . (396)عن القواعدة األسرة التي ت

وتجدر اإلشارة الى أن سبب هذا اإلتجاه سالف الذكر، أن إرادة الدول األعضاء في املنظمة الدولية قد سعت للسمو بالتزامات 

أو الدستورية، املتطلبين لتحقيق امليثاق على أي التزامات دولية أخري، ويجسد هذا السمو في أي مجتمع، مفهوم املعيارية 

مصالح هذا املجتمع، وبدونه تتعارض القواعد وتختلف، ويختل النظام كلـه، فهـي تـضبط النظام العام الدولي، واستندت إليها 

قرارات مجلس األمن، العامة واملجردة التي صدرت في مجال مكافحة اإلرهاب، كما قررت أحكام بعض املحاكم الدولية سمو 

 ( من امليثاق.012ص امليثاق بناء على املادة )نصو 

( تتضمن إعادة طرح للنموذج التقليدي للنظام 012يؤكد جانب فقهى على أن املادة ) ،فمن ناحية ضبط النظام العام الدولي

نشغل بتنظيم سيادة الدول التي ال تخضع لسلطة عليا، وليس لها حدود أو قيود إال إرادته
ُ
ة، إلى ا الخاصالقانوني الدولي، امل

نموذج القانون األعلى الذي ال يمكن للدول مخالفته، واملتجسد في ميثاق األمم املتحدة ، حيث توافقت إرادة هذه الدول على 

 
ً
 .(397)تغليب التزاماته علـى مـا عـداهـا مـن التزامات متعارضة معه، واستبعادها دون خضوعها للمساءلة دوليا

نظمة األمم املتحدة صالحية فرض احترام وحماية عام دولي فاعل، من خالل عدة آليات قانونية، مما تقدم يمكننا القول بان مل

( التي تعمل على تحقيق هذه الحماية في مواجهة أي إرادات مخالفة أو متعارضة، فتتيح ألعضاء املنظمة 103أبرزها املادة )

 على مكنة عدم احترام بعض التزاماتهم الدولية، في مقابل احترام ت
ً
لك املبادئ األساسية، حيث تجعل اللتزامات امليثاق سموا

 تم توثيقه 
ً
ما عداها من التزامات، بما يجعل من امليثاق ضابطا للنظام العام الدولي، وقانونا أعلى للمجتمع الدولي، أو دستورا

 .(012بناًء على حكم املادة )

من ميثاق األمم املتحدة، واقع األمر أن مجلس األمن يستند  012دة أما من ناحية قرارات مجلس األمن التى أستندت على املا

 إلى املادة )
ً
(، باعتبارها األساس القانوني ملشروعية قراراته املتعلقة بحفظ السلم واألمن 012بشكل دائم، صراحة وضمنيا

هذه القرارات السمو والتحرر من  الدوليين، املتخذة بموجب الفصل السابع من امليثاق، وأن ُحكم هذه املادة هو الذي يمنح

في  223أي إكراه، أو إلزام قانوني مخالف، ويضمن فعالية تنفيذها وتسليم جميع الدول بها،ومن ذلك قرار مجلس األمن رقم 

بشأن ليبيا، والذي قضت الفقرة السابعة منه بمطالبة كل الدول، بما في ذلك غير األعضاء في األمم املتحدة  0229مارس  20

                                                           

)395( D. HAYIM, Le Concept d'indérogeabilité en Droit International, Op. Cit. p.477. 

 .097د/ وائل أحمد عالم ، تنازع القواعد فى القانون الدولى ، مرجع سابق ، ص ( 396)

)397( D. HAYIM, Le Concept d'indérogeabilité en Droit International, Op. Cit., PP. 551-557. 
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ل املنظمات الدولية باتخاذ اإلجراءات املماثلة وبدقة لنصوص القرار الحالي، حتى مع وجود التزامات تفرضها االتفاقيات وك

 .(398)الدولية

 ألنظمة 012بمعنى اخر، تمنح املادة ) 
ً
 قانونيا

ً
 لجميع الدول، وتعتبر أساسا

ً
 قانونيا

ً
( من امليثاق قرارات املجلس أولوية وإلزاما

( في 012صل السابع من امليثاق وسمة من سمات فعاليتها، ومن الحاالت العملية التي تم فيها االستناد إلى املادة )عقوبات الف

حاالت تتعلق بالتناقض والتنازع بين ميثاق األمم املتحدة واالتفاقات الدولي األخرى بشأن اللجوء ملجلس األمن، إثارة 

( من اتفاق "بوجوتا"، واملواد الخاصة بألية منظمة األمم املتحدة للتسوية السلمية 91"جواتيماال"، لعدم التوافق بين املادة )

، عرضت "جواتيماال" األمر على مجلس األمن، 0272للنزاعات، ففي أعقاب غزو جزء من إقليمها من قبل قوات متمردة عام 

 في منظمة الواليات األمريكية، وجدت أن عليها التزام بالل
ً
جوء أوال إلى التسوية التي نص عليها "بوجوتا" قبل وباعتبارها عضوا

( من أجل تأكيد أسبقية التزامات ميثاق 012تقديم النزاع أمام مجلس األمن، وقد استندت سلطات "جواتيماال" إلى املادة )

 .(399)األمم املتحدة، على االتفاق املشار إليه

 للما
ً
مشروطة بأن تكون صادرة في إطـار اختصاصـات وسـلطات  012دة وجدير بالذكر، أن أسبقية قرارات مجلس األمـن وفقـا

منظمة األمم املتحدة، بمعنى أنه ليس لقرارات املجلس املعتمـدة خارج حدود سلطات األمم املتحدة أية أسبقية وفقـا للمـادة 

، و  012
ً
من ثم ال يوجد أي تنازع، كذلك وذلـك ألن القرارات املتخذة خارج حدود سلطات املنظمة ال تنش ئ أية التزامات أصـال

 .(400)ينبغي التأكيد على بطالن قرارت مجلس األمن عند تعارضها مع قاعدة دولية آمرة 

 لذلك قضت محكمة الدرجة 
ً
كذلك ينبغي التأكيد على بطالن قرارت مجلس األمن عند تعارضها مع قاعدة دولية آمرة ، وتطبيقا

لحصول على سبيل انتصاف قضائى من بين القواعد اآلمرة املقيدة لسلطات مجلس األولى للجماعة األوروبية بأن الحق فى ا

 .(401)األمن

محكمة العدل الدولية من تقرير أولوية القرارات الدولية املتخذة على أساس املادة يبقى علينا فى هذا األطار بيان موقف        

زامات امليثـاق علي أي التزام متعارض معه، باالستناد لنص محكمة العدل الدولية على أولوية الت بمعنى واضح أكدت (،012)

مارس من  20( في 223ففي قضية "لوكيربي" والتي تتلخص وقائعها في صدور قرار مجلس األمن رقم )، ( من امليثاق012املالة )

 ليبيا بتسليم اثنين من مواطنيها للواليات املتحدة األمريكية، التهامهما ب0229عام 
ً
رها فـوق االعتداء على طائرة وتدمي، ُمطالبا

املتعلقة بالتصرفات غير املشروعة  ،0220قرية اسكتلندية، وقد امتنعت ليبيا استناد ًإلى إبرامها التفاقية "مونتريال" لعام 

 
ً
 .(402)املوجهة ضد أمن الطيران املدني، والتي بموجبها يحق لها عدم تسليم هذين املتهمين، مع حقها في محاكمتهما وطنيا

، حرکت ليبيا دعويين أمام محكمة العدل الدولية ، األولى، ضد اململكة املتحدة، واألخرى ضد 0229مارس من عام  2وفي 

، 0229مارس من عام  20الواليات املتحدة، وطلب بشكل مبدئي من املحكمة اتخاذ إجراءات مؤقتة بهذا الشأن، إال أنه وفي 

سلم مواطنيها للواليات املتحدة األمريكية واململكة (، والذ223صدر قرار مجلس األمن رقم )
ُ
 على ليبيا بان ت

ً
ي فرض التزاما

                                                           

 .0229رس ما 20، املعتمد باإلجماع في 223قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم  (398)

 

)399(D. AKANDE, the Security Council and Human Rights: What is the role of art 103 of the Charter? 

 متاح على الرابط التالى " 

www.ejiltalk.org.  

 .021دولى ، مرجع سابق ، ص د/ وائل أحمد عالم ، تنازع القواعد فى القانون ال( 400)

د/ محمد خليل املوس ى، سلطات مجلس األمن في ضوء نظرية القواعد الدولية اآلمرة ، مجلة الشريعة والقانون , جامعة اإلمارات العربية  (401)

 .21، ص9112،  22كلية القانون،  ع  -املتحدة 

 األشخاص في مثل هذه الحاالت فقط لو أنها هي التي قامت بتعقبهم. ( من االتفاقية بتسليم2حيث تلتزم ليبيا بموجب املادة رقم )( 402)
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املتحدة، وطالب جميع الدول، بما فيها غير األعضاء في األمم املتحدة، وجميع املنظمات الدولية، أن تعمل بموجب أحكام هذا 

بموجب أي اتفاق دولي آخر، وقد أعلنت السلطات  القرار، بصرف النظر عن وجود أية حقوق ممنوحة، أو التزامات مفروضة

، تنتهك حقوق ليبيا املقررة 0229( لعام 223، والقرار رقم )0229يناير لعام  90( في 220الليبية أن قرارات املجلس رقمي )

 . ، كمـا تنتهك بعض حقوقها الدبلوماسية واالتفاقية األخرى 0220بموجب اتفاقيـة "مونتريـال" لعام 

( من امليثاق، 103ت محكمة العدل الدولية أن قرارات مجلس األمن تستفيد من األولوية املقررة بموجب املادة )وقد قرر 

 لإلجراءات املتخذة بموجب 
ً
وتتفوق على االلتزامات والحقوق املقررة بموجب اتفاقية " مونتريال "، وقررت املحكمة العمل وفقا

( في إطار 012ل التمهيدية مليثاق األمم املتحدة التي أكدت على مالئمة إعمال املادة )قرارات مجلس األمن، بما يتوافق مع األعما

(، 223نظام األمن الجماعي، وحري بالذكر، أن قرار املحكمة قد جاء بموافقة معظم القضاة، الذين اقروا بصحة القرار رقم )

 .(403)( من امليثاق012وكذلك أسبقيته وأولويته بموجب املادة )

 الثانى املبحث

 حل تنازع القواعد فى القانون الدولى العام من خالل املحاكم الدولية

يتعرض القضاء الدولى ملشلكة تنازع القواعد كنتيجة أساسية لظاهرة تعدد املحاكم الدولية، بمعنى واضح يعد التنازع على 

اص ما يحدث بين املحاكم الدولية بصفة اإلختصاص هو من مستلزمات تعدد جهات القضاء ، ومن بين صور التنازع في االختص

عامة ، أو بين محكمة العدل الدولية واملحكمة الدولية لقانون البحار ، أو بين محكمة أقليمية كمحكمة العدل األوروبية وبين 

املحاكم  أو بينجهاز تسوية املنازعات التابع ملنظمة التجارة العاملية أو بين محكمة العدل واملحكمة األوروبية لحقوق االنسان 

 االقليمية ذاتها كما هو الحال ما بين املحكمة األوروبية لحقوق االنسان ومحكمة العدل األوروبية.

 في الحد مــن حـاالت التنازع بين القواعد في القانون الدولي العام من خالل مراعاة  املحاكم ويمكن أن تؤدي
ً
 هاما

ً
الدولية دورا

كام متنازعة، أي العمل على منع التضارب في التفسير والتطبيق للقواعد الدولية من جانب وهو املحاكم الدولية ملنع وجود أح

ما سنتناوله في املطلب األول، والعمل على تحقيق املوائمة واإلتساق في تطبيق القانون الدولي أمام هذه املحاكم وهو ما نتناوله 

 في املطلب الثاني.

 املطلب األول 

 ية التضارب فى التفسير والتطبيق للقواعد الدولية منع املحاكم الدول 

ُيمكن للمحاكم الدولية أن تمنع التنازع بين القواعد عن الطريق الحد من تداخل االختصاص القضائي والتنسيق فيما بينها, 

 وقبل بيان ذلك نعرض بعض صور التنازع أمام القضاء الدولي, ثم التنسيق والتعاون بين املحاكم الدولية

 وال: بعض صور التنازع أمام القضاء الدولى أ

ومن الصور املشهورة التي يحدث فيها التنازع وضع الدول األعضاء في اتحاد أو تكتل معين ويخضعون للنظام القانوني الخاص 

ل تخضع و وبالنظر ألن هذه الد، به بما يتضمنه من وجود محكمة خاصة للفصل في املنازعات التي تنشأ فيما بين دول االتحاد

في االصل للقانون الدولي ولها الحق أصال في اللجوء الى القضاء الدولي كمحكمة العدل أو التحكيم الدولي ، وبالنظر ألنها من 

 للنظام القانوني لالتحاد فإنه من املتصور أن نجد حكمين متعارضين في 
ً
جانب آخر ملزمة بالخضوع للمحكمة املنشئة طبقا

                                                           

، ذات الصلة بحادثة "لوكيربي"، الجماهيرية العربية الليبية ضد الواليات املتحدة األمريكية 0220مسائل تفسير وتطبيق اتفاقية مونتريال لعام  (403)

ابريل من عام  02ارة إلى إجراءات تحفظية، محكمة العدل الدولية األمر الصادر في الجماهيرية العربية الليبية ضد اململكة املتحدة، طلب اإلش –

حيز  ،0220سبتمبر  92راجع كذلك: االتفاقية املتعلقة بجزاء التصرفات الغير مشروعة واملوجهـة ضـد أمـن الطيران املدني، مونتريال، . 0222

 (.2، املادة رقم )0222يناير عام  91النفاذ في 

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


    

176 

  ISSN:2509-0291  2022 غشت/شتنبر  41 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –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 :  

ا صادر من إحدي املحاكم الدولية واآلخر من املحكمة االتحادية وهو فرض يمكن تصوره في حالة املسألة الواحدة أحدهم

 .(404)االتحاد األوروبي

وتطبيقا لذلك فإن املعاهدة املنشئة لالتحاد األوروبي تنص على ما يلي : "تتعهد الدول األعضاء بعدم عرض أي نزاع يتعلق 

الجماعة األوروبية[ على أي طريقة لتسوية املنازعات غير تلك املنصوص عليها فيها بتفسير أو تطبيق هذه املعاهدة ]معاهدة 

"(405). 

ويحدث ذلك عادة اذا كان النزاع يتعلق بمسائل تخضع في ذات الوقت لكل من القانون الدولي والقانون األوروبي في ذات الوقت 

 يمكن أن تختص بتسوية هذا النزاع كل من محكمة العدل األ 
ً
وروبية وإحدي املحاكم الدولية مما قد يترتب عليه من ، وتبعا

، IJzeren Rijn و  MOX Plantتنازع في االختصاص القضائي وهو ما حدث بالفعل في منازعتين على قدر كبير من األهمية وهما 

مام التحكيم الدولي وليس أ وبالرغم من أن األطراف في هاتين املنازعتين من أعضاء في االتحاد األوروبي اال أنه تم رفعهما أمام

 .من املعاهدة املنشئة لالتحاد األوروبي 929محكمة العدل األوروبية وهو ما يتعارض مع اختصاصها االستنثاري طبقا للمادة 

العالقة بين محكمة العدل األوروبية واملحاكم الداخلية لدول االتحاد ، يضع املحكمة األولي في قمة الهرم  مبدأ التدرجويحكم 

القضائي األوروبي مما يستلزم ضرورة احترام أحكامها من قبل املحاكم الداخلية وهذا يعد أحد أوجه تماسك، ووحدة القانون 

 ألن األوروبي، 
ً
غير أن املشكلة تثور فيما يتعلق بالعالقة ما بين املحكمة األوربية لحقوق االنسان ومحكمة العدل األوروبية نظرا

 .(406)جة واحدة وفي نظام قانوني واحد وال يمكن تطبيق مبدأ التدرج عليهمااملحكمتين توجدان على در 

وقد يتصور البعض أنه يترتب على الطبيعة القانونية لقانون االتحاد األوروبي وما تتمتع به محكمة العدل األوروبية من 

يمنح هذا النظام القانوني بما  اختصاص استنثاري تحديد إن لم يكن استبعاد اختصاص بقية املحاكم الدولية األخري مما

يتضمنه من أحكام املحكمة األوروبية أولوية في التطبيق على النظام القانوني الدولي اال أن هذا يتعارض مع ما استقر عليه 

 الفقه والقضاء الدوليين ، وال يتفق مع طبيعة العالقة ما بين االتفاقيات االقليمية والقانون الدولي.

 آخر  Swordfish ار أن نستشهد بقضيةولنا فى هذا األط
ً
كمثال يمكن أن يثير مسألة التنازع بين جهات القضاء الدولي وتعد دليال

 
ً
علي ما يتمتع به القضاء الدولي من خصوصيات خاصة أنه ال يملك أية أدوات لفض هذا التنازع وأثارت هذه القضية نزاعا

البحار وجهاز تسوية املنازعات التابع ملنظمة التجارة العاملية ، وأثير هذا  وهما املحكمة الدولية لقانون  بين جهتين قضائيتين

النزاع بسبب ما اتخذته شيلي من اجراءات مستهدفة غلق موانيها أمام أية سفينة رافعة علم أية دولة من دول االتحاد األوروبي 

 لوجهة النظر األوروبية فإن ما 
ً
اتخذته شيلي من اجراءات يتعارض مع نصوص كل ملنع تصدير ما تصطاده الي شيلي، وطبقا

املتعلقة بحرية الصيد في البحار العالية ودون الدخول في تفصيالت  0239واتفاقية قانون البحار لعام  0222من اتفاقية جات 

 .هذا النزاع خاصة بعد وقف الدعوي نتيجة توصل األطراف إلى تسوية ودية للنزاع

باعتبار النزاع يتضمن جوانب تتعلق بقانون البحار تختص بها  lis pendens ع حيث ال ينطبق مبدأوأهمية االشارة الى هذا النزا

محكمة قانون البحار تتمثل في حرية الصيد في البحر العالي وأوجه تجارية يختص بها جهاز تسوية املنازعات تتمثل في املسائل 

ة قضائية من الجهتين سالفتي الذكر كان يمكن اذا استمرت في املتعلقة بحرية التنقل.ومصدر التنازع يتحصل في أن كل جه

                                                           

)404( Lavranos, Legal interaction between decisions of international organizations and European law / Nikolaos Lavranos. Groningen 

: Europa Law Pub., 2004. pp. 169-196. 

 من املعاهدة املنشئة لالتحاد األوروبي 929املادة  (405)

)406( Canor, Primus inter pares. Who is the ultimate guardian of fundamental rights in Europe?, European Law Review. 2000, pp. 3-

21. Lavranos, Legal Interaction between Decisions of International Organizations and European Law, Groningen 2004. 
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نظر القضية أن تطبق إحداهما القانون واجب التطبيق أمام اآلخري أو على االقل مراعاة كل محكمة ما يطبق أمام األخرى من 

 .(407)قواعد

 ثانيا: الحد من تداخل االختصاص القضائي 

اص بيـن املحـاكم الدولية عن طريق عدم التدخل في اختصاصات املحاكم األخرى، ُيمكن تجنب التنازع أو التداخل في االختص

فيجب على كل محكمـة دولية أن تركز أحكامها على النزاع املعروض عليها، وتقصر نفسـهـا علـى اختصاصها كما ورد في املادة 

عمم نتائجها أو أحكامها ع
ُ
 لى الحاالت التي ال يغطيها النـزاع.املنشئة لها، وتتجنب أن تتجاوز اختصاصها أو أن ت

فبعض من املحاكم الدولية ال تقتصر على مخالفة حكم سابق ملحكمة أخري بل تصل الي حد النقد والتجريح متجاوزة في ذلك 

وظيفتها القضائية غير أنه يمكن االستفادة من مبادئ أخري منها عدم التعسف في استعمال الحق أو مبدأ حسن النية أو عدم 

بول الدعوي لتخلف شرط املصلحة مثال لرفعها أمام محكمة أخري أو غير ذلك مما قد يمكن أن تتمسك به املحاكم الدولية. ق

 من استقالل جهات القضاء 
ً
ومع ذلك فإن املحاكم الدولية، ومع ذلك فإن املحاكم الدولية ال تحترم هذه املبادئ انطالقا

 .(408)الدولي

(، حيث كان على دائرة االستئناف باملحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا 0222هد  بقضية تاديتش )ولنا فى هذا األطار أن نستش

 (، وإنما تقصر نفسها على القضـية0231السابقة أال تمد اختصاصها إلى نقد حكم محكمـة العدل الدولية في قضية نيكارحوا )

ما املعروضة أمامها، والتي يمكن أن ُيرى الحكم الصادر فيها  على أنه نوع من التطور في القواعد املنظمة ملسئولية الدولة السيَّ

  .(409)سنة بين الحكمين 02وأنه توجد 

وتعليقا على هذا املسلك ، يؤكد جانب من الفقه وبحق أن دائرة االستئناف تجاوزت حدود وظيفتها القضائية املتمثلة في      

لدولية ليوغسالفيا السابقة، وليس مراجعة أحكام محكمة العدل الدولية أو أية مراجعة أحكـام الـدوائر باملحكمة الجنائية ا

قارن محكمة حكمهـا بحكـم محكمة أخرى، ومن ثم كان يجب على دائرة 
ُ
 وال من املرغوب فيه أن ت

ً
محكمة أخرى. وليس صحيحا

اد في القضية املنظورة أمامهـا ومـا االستئناف أن تقصر نفسها على كيف يمكـن لحكم محكمة العدل الدولية أن يخدم كإرش

 .(410)إذا كانـت ظروف القضية تسمح بتطبيقه ، ولذلك نحن لسنا بصدد تنازع في االختصاص وإنما تجاوز في االختصاص

إذا كان ُيمكن تجنب التنازع أو التداخل في االختصاص بيـن املحـاكم الدولية عن طريق عدم التدخل في اختصاصات      

خرى، فيمكن أيضا َمجاَبَهة التنازع من خالل وقف الدعوى املنظورة أمام محكمة أخرى، ويقصد به وقف الدعوى املحاكم األ 

هو إجراء قانوني يتمثل في تعليق أو تعطيل مؤقت إلجراءات الدعوى؛ لتوفر سبب من أسباب الوقف بها، وذلك لحين زوال 

 .(411)السبب الذي أدى إلى هذا الوقف

 على     
ً
النظام املعمول به فى القانون الوطنى ينادى جانب من الفقه بتطيق نظام وقف الدعوى فى النطاق الدولى ،  وقياسا

ومن ثم ليس هناك  lis pendens فعلى الرغم من أن القضـاء الدولي ال يعرف مبدأ وقف الدعوى املنظورة أمام محكمة أخرى 

النظر في قضية مرفوعة أمام محكمة دولية أخرى، إال أنه من املناسـب عائق في القانون الدولي العام يمنع محكمة دولية من 

                                                           

 :حول هذا النزاع ، أنظر بصفة خاصة (407)

Peter-Tobias Stoll Silja Vdneky; The Swordfish Case: Law of the Sea v. Trade, http://www.zaoerv.de © 2002. 

  )408( د/ إبراهيم أحمد خليفة ، مشكلة تنازع اإلختصاص فى القانون الدولى العام ، دار املطبوعات الجامعيه، ص 021.

)409(ICTY, Prosecutor V. Tadic, Judgment, (Case N° IT-94-A), Appeals chamber, 15 July. 

)410( Karin, Oellers-Frahm, Multiplication of International Courts and Tribunals and conflicting Jurisdiction Problems and Possible 

Solutions, p.80. 

فى القانون الوطنى راجع على سبيل املثال : د/ صورية نواصر، وقف الدعوى املدنية لحين الفصل ملزيد من التفاصيل حول وقف الدعوى ( 411)

، ص  9101، 9كلية الحقوق , ع -فى الدعوى الجزائية: دراسة مقارنة ، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية ، جامعة اإلسكندرية 

227 - 221 
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أن تنظـر املحكمة الدولية فيما إذا كان من األجدى أن تكف عـن النظـر فـي قضـية معروضة عليها لصالح محكمة أخرى أكثر 

 في موضوع الـدعوى 
ً
 .(412)تخصصا

 

 للمرفق السابع التفاقية األمم  ،"MOX Plant" ومن أمثلة ذلك، في قضية منشأة موكس      
ً
قررت هيئـة التحكـيم )املنشأة وفقا

أن توقف إجراءات نظر القضية أمامها استجابة للمملكة املتحدة التي  9112يونيو  92املتحدة لقانون البحار( بمقتض ى أمر في 

 .(413)قالت إن النزاع يقع في االختصاص الحصرى ملحـاكم االتحـاذ األوروبي

 

هذا فحسب ، فيمكن مواجهة التنازع من منظور املحاكم الدولية من خالل ، اللجوء إلى املبادئ القانونية العامة  وليس    

فيمكن تجنب األحكام املتنازعة مـن خالل الرجوع إلى هذه املبادئ؛ كحسن النية، ومنع إساءة استخدام التقاض ي، ووقف 

 واملنظورة أمام محكمـة 
ً
، ومبدأ سبق الفصل في الدعوى وتسبيب األحكام ، كذلك النص في املعاهدة الدعوى املماثلة تماما

 ملحكمة أخرى ،
ً
وأخيرا التنبيه على أعضاء املحكمة الدولية إلى  املنشئة للمحكمة الدولية على إمكانية منح االختصاص أوال

نازعات ولكن يجـب فـي الوقت نفسه أن وجود التنازع ، بمعنى موجز أن املحاكم الدولية يجب أال تهدف فقط إلى تسوية امل

تكون واعية ومدركة لخطر التنازع، وبسبب تكاثر املحـاكم الدولية يجب أن تكون هذه املحاكم أكثر إدراكا لخطر تنازع 

 .(414)االختصاص

 ثالثا: التنسيق والتعاون بين املحاكم الدولية  

 ملا ذكرناه من أسباب لتعدد املحاكم الدولية وم    
ً
شكلة تنازع االختصاص فيما بينها والتي يأتي في مقدمتها الطبيعة غير نظرا

املركزية للمجتمع الدولي وعدم وجود تدرج هرمي بين املحاكم الدولية وافتقاد التنظيم القضائي الدولي للعالقة التنظيمية بين 

 .(415)هذه املحاكم 

ملحاكم الدولية  إلى الطبيعة الالمركزية للتنظيم القضائي الدولي بمعنى أخر، تعود أسباب وجود التنازع فى االختصاص بين ا     

Decentralisation of International Judicial Bodies   التي تضح من خالل أنه يوجد استقالل تام بين املحاكم الدولية بحيث

مركزية التنظيم القضائي الدولي أنه ال أن كل محكمة دولية تعمل باستقالل تام عن بقية املحاكم الدولية األخرى، ومن أثار ال 

توجد عالقة منظمة بين املحاكم الدولية وتقتصر على الحكم في القضية بين أطرافها وملزمة ألطرافها فقط فال أية التزام علي 

 .(416)أية محكمة باتباع أحكام صادرة من محاكم أخري حتي ولو صادرة من محاكم متخصصة وفي ذات املسائل

منها العمل على وجود التنسيق   ضون ذلك، تصدي لهذه املشكلة من خالل طرح بعض االقتراحات في هذا الشأنفى غ       

ويمكن أن يتحقق هذا التنسيق عن طريق الحوار والتعاون بين املحاكم الدولية بشأن املسائل والتعاون بين املحاكم الدولية ، 

، وأن تأخـذ املحاكم ذات االهتمام املشترك، كذلك يمكن أن تطلـب املح
ً
اكم الرأي من املحاكم األخرى التي تكون أكثر تخصصـا

                                                           

)412(Reinisch, The Use and Limits of Res Judicata and Lis Pendens, The Law and Practice of International Courts and Tribunals 2004, 

pp. 37-77.  

 )413( حول هذا النزاع راجع : 

PERMANENT COURT OF ARBITRATION , AT HTTP://PCA –CPA.ORG.  

 .022-022قواعد فى القانون الدولى ، مرجع سابق ، ص د/ وائل أحمد عالم ، تنازع ال( 414)

 .292د/ كاتية قرماش ، تنازع االختصاص بين املحاكم الدولية في مجال قانون البحار:واقع ينتظر حال ، مرجع سابق ، ص  (415)

ي لدولية، راجع: د/ طلعت جياد لج( ملزيد من التفاصيل بشأن أثر انعدام التسلسل الهرمي للمحاكم الدولية في ضعف الوظيفة القضائية ا416)

 .010-011، ص 9109الحديدي، مبادئ القانون الدولي العام في ظل املتغيرات الدولية )العوملة(، دار الحامد للنشر والتوزيع،األردن، 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
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بعين االعتبار، أحكام وقرارات املحاكم األخرى؛ والسيما التعويـل على أحكام وفتاوى محكمة العدل الدولية )وكذلك محكمـة 

 .(417) العـدل الدوليـة الدائمة(

 على ما ذكر عاليا، اقترح جانب من   
ً
الفقه التوسع في والية أو اختصاص محكمة العدل الدولية، حيث لعبت املحكمة  وتفريعا

 في كشف الكثير من قواعد القانون الدولي، وفـي حسـم كثير من الجدل الفقهي حول كثير من املشكالته سواء في 
ً
 هاما

ً
دورا

 أحكامها أو آرائها االستشارية، والواقع أن الطبيعة القضائية للمحكمة جعلت تن
ً
 معتادا

ً
فيذ أحكامها بل وآرائها االستشارية أمرا

، ولم يقلى هذا األقتراح القبول لدى جانب من الفقه حيث يذكر أنه بالرغم مما تتمتع به محكمة العدل  (418)في الحياة الدولية

األخري  ة املحاكم الدوليةالدولية من مكانة في التنظيم القضائي الدولي اال أننا ال نستطيع االعتراف لها بدرجة أعلى على بقي

 ،، ومحدوديته تجاه االختصاص القضائي للمحاكم الدولية األخر دولية كانت أم اقليمية بالنظر لطبيعة اختصاصها االختياري 

من الدول االعضاء  029دولة من  17يشهد على ذلك مدى حرية وتردد الدول في قبول اختصاصها فلم يقبل االختصاص سوى 

 .(419)دة اضافة الى التحفظات الواردة على الكثير منهافي األمم املتح

وفى هذا املقام يستوقفنا أقتراح أخر من جانب أخر الفقه لفض التنازع في االختصاص أن تكون محكمة العدل محكمة     

بالنسبة لبقية   " vis the other international courts and tribunals-à-Making the ICJ a Court of Appeal visاستئناف"

 من التدرج مقارنة مع جهاز تسوية املنازعات ولكن هذا يحتاج الي تعديل جوهري للنظام 
ً
املحاكم الدولية األخرى لتحقيق نوعا

 .االساس ي للمحكمة

أن اقترحا وضع تنظيم تدرجي للمحاكم الدولية بحيث تعتلي قمة الهرم محكمة « شويبل «و « قيوم »إذ سبق للقاضيين      

 9111لعدل الدولية، إما بوصفها محكمة استئناف أو هيئة استشارية، وقد عّبرت لجنة القانون الدولي في تقريرها الصادر سنة ا

، أن الوضع الراهن للقانون الدولي ال يسمح بنقل نظم القانون الداخلي وتطبيقها على القانون الدولي، كما كشف بعض 

نية التي تعترض تطبيق نظرة هذين القاضيين، غير أن كل ذلك لم يمنع هذه الفكرة من الفقهاء عن الصعوبات العملية والقانو 

(؛ إذ أشار األول إلى أن تشعب وتعدد  Robert Y. Jennings( و)  Shahabuddeenإيجاد مؤيدين لها من بينهم القاضيين ) 

اهم في صنع القانون، بيد أن غياب تسلسل املحاكم الدولية يؤدي لصدور أحكام تؤثر على تطور القانون الدولي، بحيث تس

هرمي لفرض النظام قد يؤدي لتعارض القواعد واملبادئ. وبّين الثاني أن وضع محكمة العدل الدولية على قمة الهرم كمحكمة 

ما من نظامها األساس ي الذي ال يفتح حق ولوج بابها إال للدول، ك 22/ 0استئناف، نقض أو إعادة نظر، يصطدم بنص املادة 

أن قبول اقتراح القاض ي " قيوم" املتعلق بطلب باقي املحاكم في مثل هذه الحاالت فتوى من محكمة العدل الدولية ليس باألمر 

 .(420)املضمون تطبيقه، وإن كان بإمكانه أن يشكل بداية للتنظيم 

تكون مهمتها أو اختصاصها فض   Creating a Tribunal des Conflits ومن بين الفقه من نادي بإنشاء محكمة تنازع دولية

التداخل ما بين االختصاص القضائي للمحاكم الدولية، ويعبر عن ذلك صراحة بأن الوقت قد حان إلنشاء محكمة تنازع دولية 

عنى بالفصل في مسائل تنازع االختصاص بين املحاكم الدولية، ليس في مجال قانون البحار فحسب، بل في كل ميادين القانون 
ُ
ت

ي، ضمانا لوحدته، وتجنبا لبقاء نزاعات دولية عالقة إما بسبب تنازع اختصاص بين املحاكم املسند لها الفصل فيها أو الدول

بسبب تناقض أحكام صادرة عن هيئات مختلفة. إن إنشاء هذه املحكمة يبرره الوضع الراهن للقانون الدولي والوضع املستقبلي 

                                                           

 .027( د/ وائل أحمد عالم ، تنازع القواعد فى القانون الدولى ، مرجع سابق ، ص 417)

ولية بأنهـا املحكمـة الدوليـة التـي لهـا اختصاص عالمي وعام؛ فالتقاض ي أمامها متاح لكل الدول، وللمحكمـة أن ( وتتميز محكمة العدل الد418)

 أو البحار( أو على من
ً
قة طتفصل في كل مسائل القانون. أما اختصاص املحاكم الدولية األخرى فهو إما مقصور على موضوع معين )كالتجارة مثال

 وروبية(.معينـة )محكمة العدل األ 

 .022-029د/ إبراهيم أحمد خليفة ، مشكلة تنازع اإلختصاص فى القانون الدولى العام ، مرجع سابق ، ص راجع تفصيل هذا األقتراح لدى : ( 419)

)420(Robert Y.Jennings,“The proliferation of adjudicatory bodies: Dangers and possible answers», in: Mary Ellen O’Connell, 

International Dispute Resolution, cases and materials,2nd Edition, Carolina Academic Press, Carolina,pp.248-253. 
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ع ما تحمله من أنظمة تسوية خاصة ومتخصصة، كما أن إنشاء محكمة التنازع يبرره املتوقع، في ظل ظهور فروع جديدة له، م

مآل تطبيق نظام إرجاء الفصل، الذي أفلت نزاعات قانونية بحتة من منبر التسوية القانونية التحاكمية إلى منبر التسوية 

ة من املحاكم القائمة على بقية املحاكم بمنحها السياسية القائمة على اختالل توازن القوى. وبحكم أنه ال يمكن إيثار أي محكم

هذه السمة، العتبارات عملية ومجامالتية، فإننا نقترح استحداث محكمة خاصة، تسمى محكمة التنازع الدولية، تتكون من 

من من ض( قضاة مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة في مجال القانون، يتم تعيينهم بمناسبة كل نزاع من قبل أطراف النزاع، 7)

قائمة يحتفظ بها األمين العام لألمم املتحدة، تعد هذه القائمة بعد اقتراح كل دولة عضو في األمم املتحدة قاضيين اثنين. تعّين 

ُن الرئيس باتفاق األطراف، وفي حال اختالفهما في تعيين أي  كل دولة طرف في النزاع قاضيين اثنين من ضمن هذه القائمة، وُيَعيَّ

 .(421)الخمسة فإن املهمة يتوالها األمين العام لألمم املتحدة من القضاة 

لكن بالرغم من وجاهة األقتراحات السابقة وأستناده على حجج منطقية تبرر ما ما وصل اليه ، اال انه أغفل العديد من 

اح وهو ضرورة تدخل ، وهنا يقترح جانب فقهى ونحن نميل الى هذا االقتر (422)األسباب التى تجعل جهور الفقهاء تسلم بها 

املجتمع الدولي لوضع ما يلزم من قواعد تساعد في إرساء نوع من التدرج الهرمي بين املحاكم الدولية مما يترتب عليه من إيجاد 

والواقع أن هذا الحل يستلزم ضرورة إعادة النظر ص ، عالقة تنظيمية بين هذه املحاكم لتفادي أية تداخل بينها في االختصا

األساس ي لكل محكمة دولية بما فيها محكمة العدل الدولية بوضع بعض املواد للتنسيق وتنظيم العالقة بينها لتفادي  في النظام

 .(423)أية تداخل أو تنازع في االختصاص ، ولكن هذا األمر ال يمكن تحقيقه إال بتعاون من الدول وفي إطار إحترام مبدأ حسن النية

 املطلب الثانى 

 ق القانون أمام املحاكم الدولية املوائمة فى تطبي 

القاسم املشترك العام الوحيد بين املحاكم الدولية هو أنه في كل القضايا وأمام كل املحاكم يوجد القانون الدولي الـذي يجـب 

حاالت  نأن ُيطبـق، ولذلك فإن االتساق واملوائمة في تطبيق القانون الدولي أمام هذه املحاكم ُيمكن أن يحول نشأة الكثير م

طبقه؛ فبينما يختلـف اختصاص 
ُ
تنازع القواعد الدولية، بمعنى آخر تمييز املحاكم الدولية بين اختصاصها والقانون الذي ت

املحاكم، فإن القانون يجب أن ُيطبق على نحو غير مختلف؛ أي أن يكون هناك اتساق في تطبيق القانون، ويؤدي هذا االتساق 

 والتطبيقات املختلفة للقاعدة الدولية . إلى الحد من حاالت التفاسير 

معنى ذلك أن التزام املحكمـة الدوليـة بحدود أختصاصها املنصوص عليه في معاهدة إنشائها، أو في املعاهدة )أو القواعد( 

اإلضافة ا، بموضوع النزاع املعروض عليها ، ال يمنحها سلطة تحديد نطاق القانون املطبـق أمامها على هذه املعاهدة فحسب، وإنم

طبق القواعد األخرى القانون الدولي 
ُ
، وقد جاء في حكم حديث ملحكمة العدل الدولية فـى القضية املتعلقة بمنصات (424)إليها، ت

 القواعد 
ً
النفط التأكيد على أن القانون املطبـق أمـام املحكمـة ال يقتصر على املعاهدة محل النزاع فحسب، وإنما يشمل أيضا

 .(425)ون الدولياألخرى للقان

                                                           

 227د/ كاتية قرماش ، تنازع االختصاص بين املحاكم الدولية في مجال قانون البحار:واقع ينتظر حال ، مرجع سابق ، ص ( 421)

قه من اقتراحات سبق ذكرها يمكن أن نعده من قبيل االقتراحات الطموحة والنظرية التي تفتقد لكل دليل ( ومع ذلك، فإن ما قدمه الف422)

 يؤيدها ، ولذا فإن فعاليتها ال تتجاوز الصفحات التي سطرت عليها.

 .023-022د/ إبراهيم أحمد خليفة ، مشكلة تنازع اإلختصاص فى القانون الدولى العام ، مرجع سابق ، ص ( 423)

 .031د/ وائل أحمد عالم ، تنازع القواعد فى القانون الدولى ، مرجع سابق ، ص ( 424)

 03و  0232أكتوبر  02في  -وتدور وقائع القضية املتعلقة بمنصات النفط، عندما قامت عدة سفن حربية تابعة للقوات البحرية األمريكية  (425)

ج العربي تمتلكها شركة النفط الوطنية اإليرانيـة وتشـغلها لألغـراض التجارية، وبناء بتدمير ثالثة منصات إلنتاج النفط فـي الخلي – 0233ابريل 

. راجع القضية املتعلقة بمنصات النفط 0222نوفمبر  9على ذلك، أقامت جمهورية إيران اإلسالمية دعـوى علـى الواليات املتحدة األمريكية في 

 األمريكية( )جمهورية إيران اإلسالمية ضـد الواليات املتحـدة

Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), ICJ Reports 2003, Judgment of 6 November 2003. 
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ويعد هذا الحكم من التطبيقات ذات الداللة فى هذا الشأن فعلى الرغم من أن اختصاص محكمة العدل الدولية يقتصر على 

درجة في هذه املعاهـدة؛ أي أن القانون 0277معاهدة 
ُ
، لم يمنع املحكمة من أن تأخذ في االعتبار تطبيق القواعد واملبادئ غير امل

)املعاهدة محل النزاع(، وكذلك قواعد القانون الدولي ذات الصلة، وبناًء على  0277يشمل معاهدة  الواجـب التطبيق

اإلحالة إلى قواعد القانون الدولي العام، بما في ذلـك  0277/د مـن معاهـدة 91/0فسرت محكمة العدل الدولية املـادة :ذلك

على نحٍو يتمشـى مع قواعد القانون الدولي ذات  0277من معاهدة  /د91/0املتحدة ، وطبقت املحكمة املادة  –ميثـاق األمـم 

 .(426)الصلة باستخدام القوة

وفى ذات السياق أكدت محكمة العدل الدولية على إمكانية تطبيق قواعد دوليـة خالف املعاهدة محل النزاع في قضية مشروع 

ة قواعد دولية جديدة في مجال البيئة، ومن ثم فإن ناغيماروس )املجر/سلوفاكيا( حيث الحظت املحكمة نشأ -غابتشيكوفو 

التي تنظم العالقة بصفة أساسية بين طرفي النزاع  0222هذه القواعد الجديدة يجب أخذها فـي االعتبـار باإلضافة إلى معاهدة 

  (427))املجر/سلوفاكيا(.

 الخاتمة

 خلص البحث الى بعض النتائج أهمها:

القواعد فى القانون الدولي، فمن ناحية يمكن حل مشكلة تتعدد آليات مواجهة مشكلة تنازع  -0

تنازع القواعد من خالل التمييز بين قواعد القانون الدولى من حيث األهمية ، بمعنى أن هناك بعض القواعد 

الدولية يجب أن تسبق قواعد أخرى فى التطبيق كالقواعد اآلمرة، ومن ناحية أخيرة يمكن ُمَجاَبَهة تنازع القواعد 

 خالل املحاكم الدولية عن طريق الحد من تداخل االختصاص والتنسيق فيما بينهم. من

القواعد اآلمرة تسمو على بقية القواعد الدولية, وبالتالي ليس هناك مشكلة تنازع مع بقية قواعد  -9

 جامدةالقانون الدولي, والقواعد االمرة تتطور مع حاجات املجتمع الدولي، وتتواكب معها، وليست أبدية أو 

تملك منظمة األمم املتحدة صالحية فرض احترام وحماية قانون عام دولي فاعل، من خالل عدة  -2

( التي تعمل على تحقيق هذه الحماية في مواجهة أي إرادات مخالفة أو متعارضة، 012آليات قانونية، أبرزها املادة )

في مقابل احترام تلك املبادئ األساسية، حيث فتتيح ألعضاء املنظمة مكنة عدم احترام بعض التزاماتهم الدولية، 

 على ما عداها من التزامات، بما يجعل من امليثاق ضابطا للنظام العام الدولي، 
ً
تجعل اللتزامات امليثاق سموا

 تم توثيقه بناًء على حكم املادة )
ً
 ( من امليثاق.012وقانونا أعلى للمجتمع الدولي، أو دستورا

في أية قاعدة دولية يكون في إطار تكامل قواعد القانون الدولي؛ أي أن  عند نظر املحاكم الدولية -2

قواعد القانون الدولي كل ال يتجـزا، وهذا يؤدي إلى وحدة القانون الدولي الواجب التطبيق أمام هذه املحاكم؛ أي 

 قانون القابل للتطبيقأنه بصرف النظر عن أمام أية محكمة ُرِفعت الدعوى، ومن ينظر في القاعـدة الدولية، فإن ال

طبق
ُ
معاهدة إنشائها أو املعاهدة التي أحيل بموجبها النزاع، أو  لن يختلف حيث يتعين على املحاكم الدولية أن ت

 املبادئ العامة للقانون  –العرف الدولي  –قواعد القانون الدولي األخرى ذات الصلة بالنزاع )القواعد اآلمرة 

 

                                                           

حق الدفاع عن النفس نتيجة  التعليق على حكم محكمة العدل الدولية الخاص بقضية منصات النفط راجع: د/ رزق أحمد سمودى،( في 426)

، 9, ع07جامعة الشارقة ، االمارات ، مج -لكترونية فى ضوء قواعد القانون الدولى العام ، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية الهجمات اإل

 .229-220، ص  9103

خضر بن د/ ل( والتعليق عليها لدى : د/ عبدالقادر بن برطال ، ناغيماروس )املجر/سلوفاكيا –لقضية املتعلقة بمشروع غابتشيكوفو راجع ا( 427)

مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية ، معهد الحقوق والعلوم السياسية  نحو قضاء دولي مستقل للمنازعات والجرائم البيئية، عطية ،

 .203-202، ص 9191، 9, ع2ــــ الجزائر ، املجلد/العدد:مج
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   املراجع واملصادر -5
 لغة العربيةأوال: بال

  ,إبراهيم أحمد خليفة ، مشكلة تنازع اإلختصاص فى القانون الدولى العام ، دار املطبوعات الجامعيه

9107. 

  ، أبو القاسم عيس ى ، قواعد القانون الدولى فى ضوء القواعد اآلمرة ، دار الجامعة الجديدة ، األسكندرية

9191 . 

  فى تدرج القواعد القانونية الدولية ودوره فى حل التجزؤ، خنساء محمد جاسم ، أولولية القواعد األمرة

 .9102، 0, ع1فرع الخرطوم ، مج -كلية الحقوق  -املجلة القانونية , جامعة القاهرة 

  رزق أحمد سمودى، حق الدفاع عن النفس نتيجة الهجمات اإللكترونية فى ضوء قواعد القانون الدولى

 .9103، 9, ع07جامعة الشارقة ، االمارات ، مج -لقانونية العام ، مجلة جامعة الشارقة للعلوم ا

 ،0222دار النهضة العربية،  سليمان عبد املجيد، النظرية العامة للقواعد اآلمرة فى النظام القانون الدولى .

 .0231القاهرة ، 

  ، 0227صالح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة. 

 ورية نواصر، وقف الدعوى املدنية لحين الفصل فى الدعوى الجزائية: دراسة مقارنة ، مجلة كلية ص

 .9101، 9كلية الحقوق , ع -الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية ، جامعة اإلسكندرية 

 ة ، م املتحدالطاهر رياحي ، تكريس القواعد اآلمرة في القانون الدولي املعاصر أو تقنين ملبادئ ميثاق األم

 .9102، مارس  21مجلة العلوم االنسانية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ــ الجزائر ، ع

  طلعت جياد لجي الحديدي، مبادئ القانون الدولي العام في ظل املتغيرات الدولية )العوملة(، دار الحامد

 .9109للنشر والتوزيع،األردن، 

 ة في قانون املعاهدات الدولية، دار الثقافة للنشر، عمان، عادل الطائي ، تفسير املعاهدات الدولية: دراس

 .9102األردن، 

  عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، محاولة لصياغة نظرية حول مفهوم الجماعة الدولية ، مجلة الحقوق ـــ

 .0222، 2, ع 03مجلس النشر العلمي، مج  -جامعة الكويت 

 اء دولي مستقل للمنازعات والجرائم البيئية، مجلة عبدالقادر بن برطال ، لخضر بن عطية ، نحو قض

، 9, ع2االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية ، معهد الحقوق والعلوم السياسية ــــ الجزائر ، املجلد/العدد:مج

9191. 

  ن عبدهللا األشعل، قضية الرهائن األمريكيين في طهران أمام محكمة العدل الدولية املجلة املصرية للقانو 

 .0231، 21 الجمعية املصرية للقانون الدولي ، املجلد/العدد: الدولي, الناشر:

 07عمار سعيد الطائى، القواعد اآلمرة فى القانون الدولى ، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية , مج ,

 .9103، 0ع

 ينتظر حال ،  متاح على  كاتية قرماش ، تنازع االختصاص بين املحاكم الدولية في مجال قانون البحار:واقع

 . www.ejiltalk.orgالرابط التالى: 

  محمد حافظ غانم، املعاهدات دراسة األحكام القانون الدولي ولتطبيقاتها ، مطبوعات معهد الدراسات

 .0210العربية، 
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 ى مصادر القانون الدولى ، مجلة كلية القانون محمد خليل املوس ى ، اآلثار القانونية للقواعد اآلمرة عل

 . 9191، يونيو  21العدد التسلسلي  - 9العدد  -السنة الثامنة  -الكويتية العاملية 

  محمد خليل املوس ى، سلطات مجلس األمن في ضوء نظرية القواعد الدولية اآلمرة ، مجلة الشريعة

 .9112،  22القانون،  ع  كلية -والقانون , جامعة اإلمارات العربية املتحدة 

  محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي، الجزء األول، القاعدة الدولية، مؤسسة شباب

 .0222الجامعة، 

  محمـد طلعت الغنيمي، تطور وظيفة معاهدات الصلح: مجموعة دراسات القانون الدولي، الجمعية

 .0220املصرية للقانون الدولي، 

 الطبعة 0293لقانون الدولي العام، مطبعة لجنة التـأليف و الترجمـة والنشر، محمود سامي جنينة، ا ،

 الثانية.

  012-011هدى كاظم الربيعى ، التدرج فى قواعد القانون الدولى ، مرجع سابق ، ص. 

  وائل أحمد علوان املذحجي ، القواعد الدولية اآلمرة وآثارها في القانون الدولي ، مجلة األندلس للعلوم

 .9102،  91نسانية واالجتماعية ، جامعة األندلس للعلوم والتقنية , عاإل

 

 ثانيا: باللغات األجنبية

 AKANDE, the Security Council and Human Rights: What is the role of art 103 of the Charter? 

 Canor, Primus inter pares. Who is the ultimate guardian of fundamental rights in Europe?, 

European Law Review. 2000. 

 CH. TOMUSCHAT, R. WOLFRUM, the Charter of the United Nations, A Commentary, 2nd 

Edition, Oxford University Press, Oxford, 2012. 

 FASSBENDER, The United Nation Charter as Constitution of the International Community, P. R. 

 HAYIM, Le Concept d'indérogeabilité en Droit International nstitut de hautes études 

internationales et du développement, 2012.  

 Karin, Oellers-Frahm, Multiplication of International Courts and Tribunals and conflicting 

Jurisdiction Problems and Possible Solutions, p.80. 

 Lavranos, Legal interaction between decisions of international organizations and European law / 

Nikolaos Lavranos. Groningen : Europa Law Pub., 2004. 

 Nuliarimma, 165 Australian Law Reports 621 at 632 (Whitlam J); Lord Browne-Wilkinson, 

Pinochet, 2 All ER  (0222,)  

 ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms as an Aspect of Constitutionalisation in the International 

Legal System, P. R. 

 PERMANENT COURT OF ARBITRATION , AT HTTP://PCA –CPA.ORG . 

 Peter-Tobias Stoll Silja Vdneky; The Swordfish Case: Law of the Sea v. Trade, 

http://www.zaoerv.de © 2002. 
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 Reinisch, The Use and Limits of Res Judicata and Lis Pendens, The Law and Practice of 

International Courts and Tribunals 2004. 

 Robert Y.Jennings,“The proliferation of adjudicatory bodies: Dangers and possible answers», in 

:Mary Ellen O’Connell, International Dispute Resolution, cases and materials,2nd Edition, Carolina 

Academic Press, Carolina. 

 ثالثا: االحكام القضائية

 Court of First Instance of Brussels, 119 ILR, 356-357. 

 Ghaddafi, Court of Appeal of Paris, 125 ILR 496. 

 ICTY, Prosecutor V. Tadic, Judgment, (Case N° IT-94-A), Appeals chamber, 15 July. 

 Kuprsekic, IT-95-16-T, Judgment of 14 January 2000 

 Lord Hope, Pinochet, 2 All ER (1999), 147, R v Jones, [2006] UKHL 16, 29 March 2006, para. 18 

(per Lord Bingham). 

Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), ICJ Reports 2003, Judgment of 6 November 

2003 
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  الشبيبة والرياضة والقانون الجنايالرتبية املحروسة بني

Guarded education between youth, sports and criminal law 

   : فيصل كرمات الدكتور 

 دكتور في الحقوق 

 منتدب قضائي

 

: اللة إكرام العلمي الدكتورة 
 دكتورة في الحقوق 

 -باحثة في القانون الخاص  –

 

 :ملخص

من التزامات الدولة، فإن هذه األخيرة تعمل على معالجة جنوح األحداث لوسائل حديثة بعيدة اذا كانت حماية الحدث من ض

عن الجزاء الجنائي باعتبار أن جنوح األحداث ظاهرة اجتماعية وليست ظاهرة إجرامية، ومن ثم فإنها تعمل على حماية الحدث 

من قانون املسطرة  320الترتيب الذي أوردته املادة وتهذيبه وذلك عن طريق إيداعه في مؤسسات إصالحية وتهذيبية، وفق 

الجنائية وتركت للقاض ي سلطة تقديرية في اختيار املؤسسة التي يودع فيها الحدث، وذلك طبقا لحالة الحدث النفسية والصحية 

 بهدف إصالحه وإعادة إدماجه.

الت الخاصة كحالة العود، أو في الحاالت التي غير أن لجوء القاض ي لوضع الحدث بمؤسسة للتربية ال يكون إال في بعض الحا

يتبين فيها أن ضرورة إصالح ومعالجة الحدث تتطلب تدخل مختصين اجتماعيين ونفسيين بصورة مستمرة كما يساند الفحص 

 الطبي القاض ي بوضع الحدث بمؤسسة معدة للعالج او التربية الصحية.

 

Abstract 

If the protection of juveniles is among the state’s obligations, the latter works to treat juvenile delinquency by 

modern means far from criminal punishment, considering that juvenile delinquency is a social phenomenon and 

not a criminal phenomenon, and therefore it works to protect and discipline juveniles by placing them in 

correctional and correctional institutions.  According to the order mentioned in Article 841 of the Code of Criminal 

Procedure, the judge is left with the discretion to choose the institution in which the juvenile is placed, according 

to the juvenile’s psychological and health condition, with the aim of reforming and reintegrating him. 

However, the judge’s recourse to placing the juvenile in an educational institution is only in some special cases, 

such as the case of recidivism, or in cases in which it is found that the necessity of reforming and treating the 

juvenile requires the continuous intervention of social and psychological specialists, and the medical examination 

that judges placing the juvenile in an institution designed for treatment or health education supports. 
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 مقدمة:

أعطى املشرع املغربي لقضايا األحداث أهمية خاصة وذلك من خالل النصوص القانونية املنظمة لهذه الفئة العمرية 

حداث تابا خاصا لقواعد خاصة باأل التي تتميز عن فئة الرشداء إما بانعدام املسؤولية الجنائية، وإما بانقضائها، إذ أفرد املشرع ك

( وقد تضمن هذا الكتاب مجموعة من القواعد التي تؤطر قواعد 702إلى  273في الكتاب الثالث من املسطرة الجنائية )املواد 

 األحداث في حالة الجنوح وحالة الحدث وكذا في وضعية صعبة إلى غير ذلك من األحكام.

لضبط هي النصوص املنظمة لنظام الحرية املحروسة فقد تناول املشرع هذا إال أن الذي يهمنا من هذه القواعد با

 من م.ج. 711إلى املادة  221النظام في القسم الثالث من الكتاب املتعلق بالقواعد الخاصة باألحداث من املادة 

، إذ نجد مثال  تسليم 230و 220ويعتبر نظام الحرية املحروسة من بين التدابير التي جاءت بها املسطرة في كل من املادة 

الحدث إلى أبويه، وكذا إيداع الحدث لدى مؤسسة عمومية أو خاصة أو التكوين املنهي أو إيداعه بقسم داخلي صالح إليواء 

 األحداث ال يزالون في سن الدراسة... إلخ من التدابير.

التربية وتجنبه كل عود جديد إلى ويقصد بنظام الحرية املحروسة إخضاع الحدث لإلشراف والتتبع التربوي ملادة 

 الجريمة.

فغاية هذا التدبير تقويم عالجي إصالحي بالدرجة األولى وليس له أي صبغة زجرية على اعتبار أن الحدث في هذه 

 املرحلة قابل لإلصالح والتعذيب بخالف الرشداء.

وللتعامل وإصالح األحداث  وعلى هذا األساس فنظام الحرية املحروسة يعتبر من أفضل وأنجع الطرق للتصدي

املنحرفون، إذن يهدف إلى إبقاء في وسطه الطبيعي بعيدا عن املؤسسات السجنية التي ال تتوفر في الغالب على البنيات التحتية 

إبقاء بالالزمة واملوارد املالية والبشرية ملزاولة الغاية التي أنش ئ لها في أحين وجه، وتسهر على هذا النظام وزارة العدل ويسمح 

الحدث في بنيته الطبيعية العائلية أو ما يقوم مقامها وعلى هذا األساس تتمتع السلطة القضائية بدور مهم في تنفيذ ومراقبة 

حسن تطبيق هذا النظام في حالة األمر بتقيده، وفي حالة وذع الحدث في مؤسسات واملراكز الخاصة باستقبال األحداث 

 الجانحين.

 واملراكز الخاصة بحماية ورعاية األحداث الجانحين؟ فما هي إذن املؤسسات

وما الدور الذي تقوم به؟ وما هي طبيعة ومدة نظام الحرية املحروسة؟ وما هي الهيئات التي أعطيت لها صالحية األمر 

 بتنفيذ نظام الحرية املحروسة ال من حيث األمر والتنفيذ واملراقبة؟

 رتأينا أن ندرس هذا املوضوع وفق املنهجية التالية: ولإلملام بهذا املوضوع قدر املستطاع ا

 املبحث األول: مراكز حماية الطفولة 

 سوف نعطي نظرة على هذه املؤسسات في املغرب وخاصة من حيث النشأة والتطور.

 املبحث الثاني: اإلطار القانوني لنظام والطبيعة وكذا الجهة التي تأمر بتنفيذ اإلجراء والجهة املتتبعة له.

 املبحث األول: مؤسسات حماية الطفولة 

 سنعمل من خالل هذا املبحث على إعطاء وتسليط الضوء على نشأة وتطور مؤسسات حماية الطفولة.

طلب )املثم دور مؤسسات حماية الطفولة باملغرب )املطلب األول(،  وعليه سنتناول نشأة مؤسسات حماية الطفولة وتطورها

 الثاني(.

 ة مؤسسات حماية الطفولة وتطورها املطلب األول: نشأ

تجدر اإلشارة إلى أن تسمية املؤسسات التي تعني باستقبال األحداث الجانحين تختلف من بلد إلى آخر فهي تعرف في 

من قانون األحداث(، وفي سوريا  02مصر باسم مؤسسات الرعاية االجتماعية، وهي تابعة لوزارة الشؤون االجتماعية )املادة 

ا إسم مؤسسة أو جهة صالحة لتربية الحدث ومعترف بها من طرف الدولة، اما في املغرب فقد كانت هذه املؤسسات يطلق عليه
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تعرف في الخمسينات باسم مؤسسات التربية املحروسة ثم استقر الرأي على تبديل هذا اإلسم بآخر ليكون أكثر داللة وارتباطا 

اية السبعينات إسم مؤسسة رعاية الطفولة. وبعد مدة قصيرة استبدل هذا اإلسم بالدور التربوي املنوط بها فأطلق عليها في بد

مرة أخرى باسم مؤسسات حماية الطفولة اعتبارا ملا تتسم به هذه التسمية من شمولية يدخل فيها مفهوم الرعاية والحماية 

، عندما صدرت أول 0272ي بحر سنة وقد كانت بداية الهيئات القضائية التي تنظر في شؤون األحداث مع هذه املؤسسات ف

دورية عن محكمة االستئناف بالرباط تدعو فيها قضاة األحداث بالعمل على إيداع األحداث املحالين عليهم بمراكز الشبيبة 

غشت  01والرياضة بغية إخضاعهم للمالحظة وإعادة التربية من طرف الطاقم التربوي لهذه املراكز، ثم صدر بعد ذلك بتاريخ 

قرار يضفي على هذه املؤسسات الصفة القانونية الرسمية ويصنفها في ذات الوقت إلى ثالثة أصناف، الصنف وكان  0277

فروع خاصة باألحداث واملسلمين وفرع خاص باألحداث اإلسرائليين وفرع خاص ثالث معد الستقبال  2يتكون آنذاك من 

 الفتيات املغربيات، وذلك باملدن التالية:

اء، وبها فرعان ملالحظة األحداث املسلمين، وفاس وبها  فرع واحد أيضا لألحداث املسلمين وبرشيد وتمارة، الدار البيض

أما الصنف الثاني وهو خاص بإعادة التربية وكان يشتمل على أربعة فروع خاصة بإيواء األحداث املسلمين ومتواجدة بكل من 

يه بن صالح، والصنف الثالث وهو خاص بأندية العمل االجتماعي التي حي سيدي معروف بالدار البيضاء، وابن سليمان والفق

سرير باإلضافة إلى أنها لم تكن تتوفر على املرافق والوسائل  211بلغ عددها أربعة وقد كانت سعة هذه األصناف كلها ال تتجاوز 

ذ البداية كمؤسسات تربوية وإنما كانت في التي تجعلها قادرة على أداء مهمتها اإلصالحية على أحين وجه ألنها لم تكن معدة من

األصل ثكنات عسكرية تركها الجيش الفرنس ي لعدم صالحيتها بسبب تالشيها باستثناء مركز الفقيه بن صالح ومؤسسة برشيد 

غاربة ماللتان كانت معدتان الستقبال األحداث هذا هو الوضع الذي كانت عليه املراكز املعدة الستقبال األحداث املنحرفين من 

وأجانب، لكن بعد االستقبال عرفت هذه املؤسسات تطورا نوعيا بنوع من التفصيل نظرا للجهود التي بذلت أثناء هذه املرحلة 

 .428من طرف القائمين عليها للنهوض ملستواها التربوي واإلصالحي

 الفقرة األولى: مؤسسات حماية الطفولة عقب االستقالل 

تطورات هامة تجلت في  0221وسنة  0271ل القترة املتراوحة ما بين سنة عرفت مؤسسات حماية الطفولة خال

املراجعة الجذرية ألنظمتها وبرامجها لجعلها تسير بجدية نحو تحقيق األهداف التربوية املنشوطة بغية التقليص من ظاهرة 

 جنوح األحداث. 

هيكلة املؤسسات القديمة وتوسيعها  وللوصول إلى هذه الغاية انكبت الجهود على إحداث مؤسسات جيدة وإعادة

وتنظيم العمل بها، وهكذا أنشأت في بداية الستينات مؤسسة خاصة بإعادة التربية بمدينة العرائش كبديل ملؤسسة سيدي 

غالم بمدينة سطات التي لم تكن صالحة ألداء دورها التربوي، كما تم االستغناء عن مركز املالحظة بالدار البيضاء، وتعويضه 

 ركز الصغيرات الذي استغنى عنه هو اآلخر فيها بعد.بم

وقد عرفت أغلب مراكز ومؤسسات حماية الطفولة عمليات عديدة للتوسيع أو الترميم أو إعادة البناء كما هو الحال 

س ابالنسبة ملؤسسة ابن سليمان التي تم هدمها وإعادة البناء على مساحة أكبر من مساحتها األولى، كما شهدت مؤسسات ف

ووجدة والدار البيضاء ومراكش عدة إصالحات وترميمات، وأحدثت مؤسسات جديدة بكل من مدن الناظور وأكادير وورزازات 

بينما خضعت مراكز املالحظة لعمليات توسيع هامة فأحدثت بها فروع إلعادة التربية الستقبال األحداث املحالين عليها من 

ها تعرف في مطلع السبعينات باملؤسسة اإلقليمية استقبال األحداث الجانحين الذين األقاليم املحيطة بها، الش يء الذي جعل

 اتخذت في حقهم تدابير اإليداع من طرف املحاكم املجاورة لها.

وذلك لضمان بقاء األحداث أوساطهم االجتماعية وغير بعيدين عن الجهات القضائية التي تنظر في قضاياهم 

لجهات القضائية التي تنظر في قضاياهم، وفي نفس الوقت يسهل على املؤسسة املستقبلية مهمة االجتماعية وغير بعيدين عن ا

                                                           

 وما يليها.  212ي والقانون املقارن" الطبعة األولى، ص: عبد الرحمن مصلح الشرادي: "انحراف األحداث في التشريع املغرب-428
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الحصول على املعلومات املتعلقة بعائالت الحدث املطلوب مالحظته مع اإلبقاء على الروابط العائلية بين األحداث وذويهم عن 

فرها لطاقم التربوي ملركز املالحظة غالبا ما تتم بنفس املؤسسة لتو طريق زياراتهم باإلضافة إلى أن عملية التوجيه التي يقترحها ا

 على مركز إلعادة التربية.

 الفقرة الثانية: مؤسسات حماية الطفولة خالل الثمانينات 

أثرا بالغات في تنظيم وتحديد اختصاصات وأهداف مؤسسات  0230يوليوز  00لقد كانت للقرار الوزيري الصادر في 

إذ نص الفصل األول منه على أن هذه املؤسسات معدة الستقبال األحداث الجانحين املحالين عليها من طرف  حماية الطفولة،

( من ق.ل.ج، وأنها مهيأة كذلك في ميدان وقاية األحداث 792و701السلطات القضائية، املختصة تطبيقا ملقتضيات الفصلين )

ت االجتماعية والتربوية التي تقدمها لهم مكاتب االستشارة والتوجيه الذين تتبين إمكانية تعرضهم لالنحراف من خالل الخدما

، كما أكد هذا القرار من جهة أخرى على التصنيفات الجديدة التي 429التربوي عن طريق األنشطة املزاولة في الوسط الطبيعي

 أصبحت عليها مؤسسات حماية الطفولة وهي: 

 املالحظة وإعادة التربية وأندية العمل االجتماعي.مؤسسات إقليمية لحماية الطفولة، وتضم مراكز -

مؤسسات مختصة بإعادة التربية على الصعيد الوطني وذلك الستقبال األحداث املتمدرسين املتوفرين على الشهادات -

 التعليمية املطلوبة، أو املتوفرين منهم على مستوى التخصص والتأهيل لالستفادة من التكوين املنهي والصناعي.

 .430دية للعمل االجتماعيأن-

ومن موجبات إحداث هذه الهيكلة الجديدة الرغبة في معالجة ومواجهة املشاكل والصعوبات التي كانت مطروحة 

 آنذاك والتي يمكن إجمالها فيما يلي :

االكتظاظ الحاصل في بعض مؤسسات حماية الطفولة التي أصبحت تشتغل بنسبة تفوق في كثير من األحيان طاقتها -

 يوائية:اإل 

 إمكانية القيام بدراسات اجتماعية وسيكلوجية بنفس بنفس الوسط البيئي الذي ينحدر منه الحدث.-

 املحافظة على االرتباط بين الحدث وعائلته بإبقائه قريبا منها.-

راسة في داإلسراع بعملية التوجيه التربوي إلتاحة الفرصة أمام الحدث لكي يستفيد من التكوين املنهي أو متابعة ال-

 أحسن الظروف وأسرع األوقات.

جعل األحداث يرتقون من فروع املالحظة إلى فروع إعادة التربية بكيفية مباشرة وخاصة بالنسبة للذين يكونون منهم -

 .431في إطار التحقيق القضائي

 املطلب الثاني: دور مؤسسات حماية الطفولة باملغرب 

 ع املالحظة )الفقرة األولى( وفرع إعادة التربية )الفقرة الثانية(.تشتمل مؤسسات حماية الطفولة على فرعين فر 

 الفقرة األولى: فرح املالحظة 

يعد فرع املالحظة من أهم الفروع التي تتكون منها مؤسسات حماية الطفولة، ففرع املالحظة عبارة عن مؤسسة 

صفة مؤقتة ملدة تتراوح بين ثالثة أسابيع وثالثة مخصصة الستقبال األحداث الجانحين الذي صدر أمر قضائي بإيداعهم بها ب

أشهر بحسب ما تقتضيه حالة كل حدث في انتظار اتخاذ التدابير املالئمة له بعد دراسة حالته االجتماعية والوقوف على الدوافع 

 صالحة، ومالحظة التي أدت به إلى االنحراف ويهدف فرع املالحظة أساسا إلى رعاية األحداث املودعين به في ظروف معيشية

                                                           

 .0230-13-02وتاريخ  2121صدر القرار الوزيري املشار إليه بالجريدة الرسمية عدد  -429

 .212-213عبد الرحمن مصلح الشرادي، مرجع سابق، ص:  -430

سم الطفولة( بمناسبة األيام الدراسية املنظمة حول تطوير راجع في هذا الشأن ورقة العمل املعدة من طرف وزارات الشبيبة والرياضة )ق -431

 (.0221أنظمة وتقنيات العمل في مجال حماية الطفولة )يناير 
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سلوكهم ودراسة الدوافع التي تسبب في جنوحهم، لذا فإن فترة املكوث بهذا املركز تعتبر فترة حاسمة ألنها تتيح له جوا صالحا 

للتعايش مع زمرة من أقرانه تقترب في الغالب ظروفه من ظروفهم مع العناية به من الناحية الصحية والغذائية وجعله يستمر 

للكشف عن مهارته وخبراته والتعرف على األسباب التي أدت إلى عدم تكيفه مع محيطه البيئي األمر الذي يساعد أوقات فراغه 

 على توجيهه توجيها يتوافق مع مؤهالته واستعداداته.

 وبالرجوع إلى طرق العمل بفرغ املالحظة على الشكل التالي: أوال: يستقبل الحدث الجانح املحال على فرع املالحظة من

طرف مدير املؤسسة وكذا جميع املربيين املتواجدين باملراكز، وحيث أنه باعتبار الحدث الجانح حديث العهد باملؤسسة ونظامها، 

لذلك فهو يتلقى كافة الشروح حول نظامها الداخلي بتفصيل مع إعطائه كافة املعلومات حول األحداث داخل املؤسسة أو 

 ؤسسة فيعتمد على ثالث نقط وهي: بالدراسة حالة الحدث املحال على امل

رف التع-اإلملام بظروف ومالبسات الفعل االنحرافي  ج-التعرف على ماض ي الحدث ووسطه العائلي واالجتماعي. ب-أ

على شخصية الحدث، وتجري في األسبوع األول مذاكرة مع الحدث قصد التعرف على وسطه العائلي ورغباته وميوله يعقبها 

مع أسرته فيما يختص ماضيه وسلوكه، ثم إجراء بعض الفحوصات الطبية الخاصة عليه، ويمكننا القول  مذاكرة أخرى أولية

بأن الحدث يبقى خالل مرحلة املالحظة خاضعا لسلطة املحكمة التي أمرت بوضعه قيد املالحظة، ولهذا بالتالي أن تعدل من 

 مجرى املالحظة وفق ما تراه مناسبا ملصلحة الحدث واملجتمع.

أما فيما يخص الجلسة التحليلية والتي تعقد بعد شهر أو أكثر من إلحاق الحدث باملؤسسة ويترأسها املدير أو املساعد 

 التربوي ويحضرها كافة املساهمين في دراسة حالة الحدث وهي تهدف إلى الغايات التالية:

في  البت–وية ومالئمة ملشاكل الحدث تحديد خطة ترب–تقييم آثار الفعل الجنحي ودوافعه –تحديد نوعية األسرة -

 توجيه الحدث ورفع تقرير في هذا الشأن لقاض ي األحداث.

 الفقرة الثانية: فرع إعادة التربية 

يعتبر فرع إعادة التربية ثاني فرع تتكون منه كل مؤسسة إقليمية لحماية الطفولة، وهو عبارة عن مؤسسة مختصة 

عليها من طرف قاض ي األحداث، وذلك بناء على اقتراح األطراف العاملة بمركز املالحظة، الستقبال األحداث الجانحين املحالين 

وهذا الفرع قد يكتس ي أحيانا الصبغة الوطنية لكونه يعمل على استقبال األحداث مع جميع جهات اململكة، وقد حددت مدة 

 ة أصناف مدرسية وصناعية وفالحية.اإلقامة به من سنة إلى ثالث سنوات، وتنقسم فروع إعادة التربية إلى ثالث

وفيها يقوم املربون بالحفاظ على املستوى التعليمي لألحداث املحالين عليها إلى أن يصلوا إلى قسم الشهادة االبتدائية، 

 وعندئذ يعودون إما إلى أسرهم إلتمام دراستهم، وإما إلى أندية العمل االجتماعي وإما ألحد املراكز املهيأة لذلك.

 اكز الخاصة بالتكوين املنهي: املر -

تتراوح مدة التكوين بهذه املراكز ما بين سنة إلى ثالثة سنوات تخصص السنة األولى لالستئناف والسنة الثانية 

 للتخصص والسنة الثالثة لإلنتاج والتأهيل.

ون في نهاية نجارة ويحصلويتابع األحداث دروسهم النظرية والتطبيقية تحت إشراف املربين في امليكانيك والكهرباء وال

تكوينهم على دبلوم منهي يخول لهم العمل بإحدى املعامل، ليضمنوا بذلك لقمة العيش بعيدا كل البعد عن عالم التشرد 

 واالنحراف، ولعل أشهر املراكز في هذا الخصوص هو مركز العرائش.

 املراكز الخاصة بالتكوين الفالحي-

  يتوفرون على مستوى دراس ي معين، وعادة ما يكونون من البادية .وهي معدة الستقبال األحداث الذين ال 

ومدة التكوين بهذه املراكز تتراوح ما بين سنة إلى ثالثة سنوات، تخصص السنة األولى لكيفية استعمال األدوات واملواد 

رارات، وفي السنة األخيرة الفالحية وزراعة الخضر، والسنة الثانية تخصص لدراسة األسمدة ونوعية األراض ي واستعمال الج

 يتلقى األحداث دروسا في عملية اإلنتاج الفالحي وأهم املراكز املخصصة للفالحة مركز الفقيه بن صالح.
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 املبحث الثاني: اإلطار القانوني لنظام الحرية املحروسة          

دة تربية وتجنيبه كل عود إلى إذا كان نظام الحرية املحروسة هو إخضاع الحدث لإلشراف والتتبع التربوي، إلعا

 الجريمة، فما هي طبيعة ومدى الحرية املحروسة؟ )املطلب األول( وما هي الهيئات املكلفة بهذا اإلجراء؟ )املطلب الثاني(.

 املطلب األول: طبيعة ومدى نظام الحرية املحروسة 

(، ثم مدة نظام الحرية املحروسة األولىالفقرة طبيعة نظام الحرية املحروسة ) سنعالج هذا املطلب من خالل فقرتين

 (. الفقرة الثانية)

 الفقرة األولى: طبيعة نظام الحرية املحروسة 

قبل الحديث عن طبيعة الحرية املحروسة البد من التطرق لطبيعة التدابير اإلصالحية حيث يثور التساؤل في الفقه 

 اث الجانحين.واالجتهاد املقارن حول طبيعة هذه التدابير املقررة لألحد

لقد انقسم الفقه بهذا الخصوص إلى قسمين: رأي يقول بأن التدابير التي يواجه بها الحدث الجانح ما هي إال وسائل 

أو التدابير الوقائية، ولهذا السبب ال تطبق تلك التدابير على شخص  432تربية وإصالح وتقويم وليست من قبيل العقوبات

يقرر عدم جواز تطبيق العقوبات املستحقة قانونا فإنه ال يجوز في نفس الوقت مسائلة أو  مسؤول جنائيا، ألن القانون عندما

، وذهب الرأي الثاني إلى القول بأن التدابير التي تطبق على 433معاقبة مرتكب الجريمة في هذه الحالة ألنه غير مسؤول جنائيا

صالح وهما هدف مشترك للعقوبات والتدابير على حد األحداث الجانحين هي عقوبات حقيقية ألنها تهدف إلى التأديب واإل 

، ولذا ال تطبق على 435، وإذا كانت هذه التدابير تخلو من معنى اإليالم فليس مؤدى ذلك أنها تخرج من نطاق العقوبات434سواء

ع يرى ن املشر الصغار دون السابعة، فالوسائل التقويمية تعد عقوبات ذات طبيعة خاصة يقررها القانون لنوع من املجرمين أل 

 .436أنها وحدها تحقق أغراض العقاب بالنسبة لهم

ونظام الحرية املحروسة كتدبير إصالحي هو وضع الحدث تحت اإلشراف والتتبع التربوي بمندوب تكون مهمته العمل 

قضائي طبقا  ، يحال عليه األحداث بتدبير 437على تجنيب الحدث كل عود إلى الجريمة، واقتراح كل تدبير مفيد إلعادة تربيته

 .438من ق.م.ج 230ملقتضيات املادة 

ويعين مندوب لرعاية كل حدث إما بأمر قضائي من قاض ي األحداث لدى املحكمة االبتدائية أو بأمر صادر عن إحدى 

 .439من ق م ج 219الهيئات القضائية املشار إليها في املادة 

من العود إلى الجريمة ألنه في حاجة ماسة للعناية لذا فوضع الحدث بين جدران السجن لن يفيده في ش يء ولن يمنعه 

 بهدف مساعدته على تجاوز مرحلة ارتكاب الجريمة والرخص على إدماجه املدرس ي، االجتماعي والعملي.

من ق م  220من ق م ج واملادة  230املادة  9وقد تطرق املشرع لنظام الحرية املحروسة في نصوص مختلفة )الفقرة 

من ق م جد( واعتبره واحدا من تدابير الحماية  711إلى املادة  221لثالث من الكتاب الثالث )من املادة ج( رخص له القسم ا

                                                           

 .921، ص: 0232علي محمد جعفر: "األحداث املنحرفون، دراسة مقارنة" طبعة  -432

 .972، ص: 9111محمود سليمان موس ى: "قانون الطفولة الجائحة، دراسة مقارنة" طبعة  -433

 .921علي محمد جعفر، مرجع سابق، ص:  -434

 .973محمود سليمان موس ى، مرجع سابق، ص:  -435

 .921علي محمد جعفر، م س، ص:  -436

يوسف أجبار: "الحماية الجنائية للطفل دراسة مقارنة" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة في القانون الخاص، السنة الجامعية  -437

 .22-29، ص: 9117-9111

 .32، ص: 9112املختار العيادي: "اآلليات القانونية ملعالجة ظاهرة جنوح األحداث" مجلة االقتصاد والقانون، طبعة  -438

 .32املختار العيادي، مرجع سابق، ص:  -439
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واإلصالح وإعادة التربية للحدث الجانح، ومن كل هذا نستنتج الطبيعة القانونية لنظام الحرية املحروسة بكونها تدبير للحماية 

 .440والتهذيب، وتدبير احترازي وتربوي محض

 ة الثانية: مدة نظام الحرية املحروسة الفقر 

لم يحدد املشرع املغربي على خالف بعض التشريعات، السن الذي يتعين معه تطبيق هذا التدبير ومدة إخضاعه له، 

سنة أو إلى حين االطمئنان على سلوكه، كما  03ومن تم يمكن اتخاذه في حق الحدث من منذ سنواته األولى حتى بلوغه سن 

 .441ه في أي مرحلة من مراحل الدعوى يمكن اتخاذ

وهناك نظامين للحرية املحروسة أحدهما للتجربة واآلخر للتربية، فبالنسبة لألولى يتعلق األمر باختبار حسن نية وإرادة 

 الحدث وذلك بتمديد املالحظة ملدة زمنية محدد تحت إشراف املندوب.

لحدث الثامنة عشرة سنة نجد املشرع السوري الذي بعد وعلى خالف املشرع املغربي الذي حدد مدتها  في إتمام ا

تحديده لنطاق الحرية املحروسة بين سن السابعة والخامسة عشر في الجنايات والجنح، وبين الخامسة عشر والثامنة عشر في 

داث العراقي بناء ثالثة سنوات وهي نفس املدة التي نص عليها قانون األح 2أشهر إلى  1الجنح واملخالفات حصر مدتها ما بين 

 .32على املادة 

وإذا كان تدبير الحرية املحروسة يهدف إلى إصالح الحدث فإنه من الجائز للمحكمة أن تمنع الحدث من ارتياد كل 

 محل أو مكان ترى فيه خطرا على سلوكه، كما أن لها أن تفرض عليه الحضور في أوقات معينة أمام أشخاص أو هيئات تعينهم.

 ي: الهياات املكلفة بالحرية املحروسة املطلب الثان

ق م ج الجهات املختصة باتخاذ تدبير الحرية املحروسة، أو التي تأمر  221لقد حدد املشرع في الفقرة الثانية من املادة 

 بهذا األجراء )الفقرة األولى(، وأيضا حدد الهيئالت التي تعين لتنفيذ تدبير الحرية املحروسة )الفقرة الثانية(.

 فقرة األولى: الهياات التي تأمر باتخاذ تدبير الحرية املحروسة ال

يتخذ تدبير الحرية املحروسة بناء على أمر من قاض ي األحداث أو أمر من املستشار املكلف باألحداث بمحكمة 

 . 442االستئناف، أو بمقرر صادر عن الغرفة املوجودة في هذه املحكمة

.بالنسبة للمحكمة االبتدائية 

ألحداث: انسجاما مع ما نادت به املنظمات الدولية والوطنية من ضرورة إحداث قضاء متخصص في قضايا قاض ي ا

على أنه يعين قاض أو أكثر مكن قضاة املحكمة االبتدائية للقيام بمهام قاض ي  212األحداث الجانحين، فقد نصت املادة 

عدل بناء على اقتراح من رئيس املحكمة "ويختص قاض ي األحداث األحداث ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار لوزير ال

سنة والتي  03و 09لدى املحكمة االبتدائية بالنظر في قضايا املخالفات والجنح املنسوبة إلى الحدث البالغ من العمر ما بين 

صوص نظام الحراسة املؤقتة املن يحيلها عليها وكيل امللك لدى نفس املحكمة. ويتخذ في قضايا الجنح واحدا أو أكثر من تدابير 

 .220عليها في املادة 

 ويمكن إن اقتض ى الحال ذلك أن تباشر هذه التدابير تحت ظل نظام الحرية املحروسة.

كما يمكن لقاض ي األحداث أن يسند أمر البحث االجتماعي إلى اإلدارة املكلفة باملصالح االجتماعية أو إلى الجمعيات أو 

 ذه الغاية بعدما كان البحث االجتماعي أو إلى مندوب الحرية املحروسة سواء كان دائما أو مؤقتا.األشخاص املؤهلين له

                                                           

 .22يوسف أجبار، مرجع سابق، ص:  -440

دبلوم والدراسات العليا املعمقة في القانون الخاص، جامعة الغاب يوسف أجبار: "الحماية الجنائية للطفل، دراسة مقارنة" رسالة لنيل  -441

 .9111-9117عبد املالك السعدي، وحدة التكوين والبحث والتكوين في العلوم الجنائية، السنة الجامعية 

العليا املعمقة في  مراد دودوش: "حماية الطفل في التشريع الجنائي املغربي جانحا وضحية، دراسة مقارنة" رسالة لنيل دبلوم الدراسات -442

 .9112-9119القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا كلية العلوم القانونية ظهر املهراز فاس وحدة التكوين والبحث األسرة والطفولة، 
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 :الغرفة املكلفة باألحداث 

ما أطلق عليه بالغرفة األحداث لدى املحكمة االبتدائية وتناط بهذه الهيئة البت بفي قضايا  222فقد نصت املادة 

 .232إلى  223وبتها عن سنتين حبسا وفقا للمواد من الجنح املنسوبة لألحداث التي تزيد عق

حيث يمكن لهذه الغرفة كما قلنا سابقا أن تأمر بوضع الحدث تحت نظام الحرية املحروسة إما بصفة مؤقتة لفترة 

طبق في حقه سنة، كما يمكنها أن ت 03اختبار واحدة أو أكثر تحدد مدتها، وإما بصفة نهائية إلى أن يبلغ سنا ال يمكن أن يتجاوز 

 .443إما تدبيرا أو أكثر من بينهم الحماية والتهذيب

 بالنسبة ملحكمة االستئناف 

 املستشار املكلف باألحداث 

للمستشار املكلف باألحداث أن يتخذ أثناء التحقيق في القضية التي تكتس ي طابعا جنائيا ما يراه مناسبا من التدابير 

كما له أن يصدر أمرا باعتقاله مؤقتا، وتسري في هذه الحالة األحكام املتعلقة  223و 213الجنائية املنصوص عليها في املادتين 

 باالعتقال االحتياطي.

وإذا ارتأى أن األفعال تكون جنحة أو مخالفة أحال الحدث على املحكمة االبتدائية املتخصصة وبت عند االقتضاء 

 ذه القرارات أمام الغرفة الجنحية لألحداث.وتقبل ه 237في استمرار التدابير املشار إليها في املادة 

الغرفة الجنحية لألحداث لدى محكمة االستئناف 

 وتختص بالنظر في الطعون املقدمة بشأن األوامر والقرارات التي يصدرها:

 قاض ي األحداث بصفته قاض ي للتحقيق -

 القرار الصادرة بالوضع تحت الحراسة املؤقتة.-

، وكذا قراراته بشأن إعادة 712ث الرامية لتغيير التدابير أو بشأن النزاعات العارضة م استئناف قرارات قاض ي األحدا

 .700استئناف قرارات قاض ي األحداث املتخذة لصالح الحدث ضحية جريمة  217الحدث لوالديه أو ممن نصت عليه املادة 

 غرفة الجنح االستئنافية 

غرفة األحداث لدى املحكمة االبتدائية أو عن قاض ي األحداث،  وتختص في النظر في استئناف األحكام الصادرة عن

وتطبق جلساتها وعلى مقرراتها املقتضيات املتعلقة باالختصاصات الخاصة بغرفة الجنح االستئنافية املنصوص عليها في 

حظة أنها يمكن أن تأمر من ق م ج أي القواعد الخاصة باألحداث واملال  229و 239إلى  231املسطرة الجنائية مع مراعاة ألحكام 

 .444بتدابير الحماية والتهذيب في حق الحدث"

 غرفة الجنايات لألحداث 

يمكن لها النظر في الجنايات والجنح املرتبطة بها املنسوبة لألحداث، وتصدر في حق الحدث تدبير أو أكثر من تدابير 

 .445الحماية والتهذيب

ة حبسية إضافية عقوبة سالبة للحرية تنفذ باألسبقية على التدابير، وهذا أجاز املشرع بصفة استثنائية الحكم بعقوب

وهنا تكمن الخطورة في هذه املادة حيث خلف تطبيقها مجموعة من املشاكل تجلت في السلوكيات السلبية لألحداث الذين 

العقوبة، وقد انعكس  نفذت عليهم العقوبة السالبة للحرية حين التحاقهم بمؤسسات حماية الطفولة بعد انتهاء مدة هذه

 الوضع سلبيا على استقرار نزالء مراكز حماية الطفولة وأثر بشكل كبير على سير بعضها.

                                                           

ستشاري غربية، املجلس اال أحمد شوقي بنيوب: "دليل حول عدالة األحداث الجانحين في ضوء املعايير الدولية واملقتضيات الوطنية" اململكة امل -443

 .32لحقوق اإلنسان، مركز التوثيق واإلعالم والتكوين في مجال حقوق اإلنسان، ص: 

 .097محمد الغياط: "السياسة الجنائية وحماية حقوق الحدث الجانح في املغرب" م س، ص:  -444

 من ق م ج. 232املادة  -445
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 غرفة الجنايات االستئنافية لألحداث 

هي أيضا يمكن أن تصدر في حق الحدث تدبيرا أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب، كما يمكنها أن تكمل هذه التدابير 

 .239سنة بعقوبة من العقوبات املادة  09بالنسبة لألحداث الذين يتجاوز سنهم أو تعوضها 

 وال يوقف الطعن بالنقض تنفيذ تدابير الحماية والتهذيب وأيضا الحرية املحروسة.

 الفقرة الثانية: الهياة التي تنفذ إجراء الحرية املحروسة 

راء نظام الحرية املحروسة، وهذه الهيئة يساعدها على القيام لقد تحدثنا في الفقرة السابقة إلى الهيئة التي تأمر بإج

بهذا اإلجراء مندوبون، وهما نوعان مندوبون دائمون يعينون بمقرر إداري صادر عن السلطة الحكومة املكلفة بالطفولة، 

إلى سلوكهم ويختارون بالنظر  446ومندوبون متطوعون يعينون من طرف قضاة األحداث واملستشارون املكلفون باألحداث

 سنة. 97واهتمامهم بمصالح األحداث شريطة أن ال يقل عمرهم عن 

ويتمثل عمل املندوب في اإلشراف والتتبع التربوي لألحداث الجاري عليهم نظام الحرية املحروسة وذلك لتجنيبهم كل 

 . 447عود إلى الجريمة واقتراح كل تدبير مفيد إلعادة تربيتهم

راقبة الظروف املادية واملعنوية إلى أن يعيش فيها الحدث وحالته الصحية وظروف تربيته كما تناط باملندوبين مهمة م

 .448وعمله وعالقاته وحسن استعماله لهواياته

ويتعين على هؤالء املندوبون أن يرفعوا تقارير غلى القاض ي أو املحكمة التي عينتهم كل ثالثة أشهر يوضحون فيها الحالة 

 ا تتضمن هذه التقارير ما قام به املندوب من أعمال تهم الحدث، وما يراه من اقتراحات.التي يوجد فيها الحدث، كم

كما أنه يعهد للمندوبين تقديم قرارات فورية مستعجلة إلى نفس الجهات كلما انهارت سيرة الحدث أو تعرض لخطر 

القيام بمهمته وحول واقعة تظهر للمندوب معنوي أو فيما يعانيه من قساوة وكذا كلما أحس املندوب نفسه بعراقيل تعوقه عن 

 .449أنها تستوجب إعادة النظر في هذا التدبير

وبمجرد صدور األمر أو القرار باتخاذ تدبير الحرية املحروسة، يتعين توجيه املندوب الدائن الذي يتولى مهمة التنسيق 

 .450بين املندوبين املتطوعين ليباشر املتدرب املعين عمله بكل استعجال

ريسا لحق الحدث وعائلته في اإلخبار نصت املادة من ق م ج على أنه يتعين إخطار الحدث وأبويه أو كافله أو من وتك

يتولى رعايته بطبيعة هذا التدابير وموضوعه وااللتزامات التي يستوجبها، وذلك إلخطار املندوب بتغيب الحدث أو تغيير محل 

ب ومد املساعدة السالفة الذكر يحكم على هؤالء األشخاص بغرامة مالية تتراوج إقامته أو مرضه إضافة إلى تسهيل عمل املندو 

 درهم. 0911و 911ما بين 

وبخصوص األجر، فاملندوبون الدائمون يتقاضون أجرا على عملهم أما املندوبون املتطوعون فهم ال يتقاضون أي 

 اقبة األحداث بصفتها مصاريف القضاء الجنائي.أجر، وتؤدى مصاريف تنقل املندوبين الدائمين واملتطوعين إلجراء مر 

 

                                                           

 ق م ج. 222املادة  -446

 ق م ج. 222املادة  -447

 ق م ج  223ة املاد -448

 .23بالرباط، ص:  0223نونبر  91الحسن الداكي: "قضاء األحداث ودوره في إصالح الحدث" يوم دراس ي  -449

 .007محمد الغياط، م س، ص:  -450
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 خاتمة:

بعد هذه الدراسة لنظام الحرية املحروسة اتضح لنا أن هذا النظام كله مزايا ومحاسن، إذا تم احترامه وتنفيذه على 

ة، لسجنيأحسن وجه، فهو أو ال يهدف إلى عدم الزج بالحدث في املؤسسات السجنية أو املؤسسات اإلصالحية ذات الصبغة ا

 وخطوة أولية في اإلصالح والتهذيب.

وكذلك فنظام الحرية املحروسة يقتض ي معالجة كل وحالة على حدة وبالتالي يهدف غلى معرفة األسباب الخاصة لكل 

 حالة.

 وهذا النظام كذلك ليس له أي طابع زجري بخالف اإليداع في املؤسسة له انعكاس سلبي على نفسية الحدث.

البحث نود أن نشير إلى أن املندوب املكلف يتتبع حالة الحدث له دور رئيس ي وفعال في توجيه وإعادة وفي نهاية هذا 

إدماجه في املجتمع من خالل قربه منذ وذلك بتشجيع على االنخراط والتسجيل في الجمعيات الرياضية والثقافية وتوجيه 

 حسب ميوالت ورغبة الحدث.

 قة الدور الذي يقوم به املندوبين املتطوعين؟ لكن السؤال الذي يطرح هو ما هي حقي
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 مرونة مبدأ الرشعية يف القانون الجناي للرشكات

Relaxation of the principle of legality in corporate criminal law 

  محمد الصديق أطرايسالدكتور 

 دكتور في القانون 

 -أكدال– واالجتماعية واالقتصادية: كلية العلوم القانونية 

 طالربا –جامعة محمد الخامس 

 

 لخص امل

يتميز القانون الجنائي للشركات بخروجه عن القواعد التقليدية للتجريم والعقاب، ومنها مبدأ الشرعية الجنائية، والذي يعتبر  

من األركان األساسية في قيام الجريمة، حيث يعرف تجزئة بين شقي التكليف والجزاء الجنائي. فالقاعدة الجنائية تصدر على 

 لتها من طرف اإلدارة أو الوزارة املختصة. بياض، وتتم تكم

إطار النشاط االقتصادي، املتميز بالحركية والتعقيد والذي يتطلب دراية تقنية وفنية، تنازل املشرع عن بعض صالحياته  ففي

طور النشاط تفي نطاق التجريم في مجال األعمال للسلطة التنظيمية، وأصبح مبدأ الشرعية يتسم باملرونة الالزمة واملواكبة ل

االقتصادي، وبذلك تم استحداث تقنيات تشريعية خاصة في مجاال األعمال عموما والشركات على الخصوص، ومنها تقنية 

التفويض التشريعي، والتجريم على بياض، إلى جانب تقنية اإلحالة والتي ساهمت في تبعثر النصوص القانونية املرتبطة بالقانون 

 الجنائي للشركات.

 : التجريم ، العقاب ، الشرعية الجنائية ، التجريم على بياض ، اإلحالة، التفويض التشريعي.ت املفتاحيةالكلما

Abstract 

Criminal business law is distinguished by its derogation from the traditional rules of incrimination and sanction, 

including the principle of criminal legitimacy, considered one of the cornerstones of crime, since it defines a 

division between the two aspects of the summons and criminal sanction. The criminal regulations are drawn up in 

white and are completed by the competent service or ministry. 

In the context of economic activity, which is characterized by mobility and complexity, and which requires 

technical and technical knowledge, the legislator has renounced some of its powers in the context of 

criminalization in the field of business at l regulatory authority, and the principle of legitimacy has been 

characterized by the necessary flexibility and at the pace of the development of economic activity, and thus, special 

legislative techniques have been developed in the fields of business in general and companies in particular, 

including the technique of legislative delegation, and blank criminalization, in addition to the referral technique, 

which has contributed to the scattering of legal texts related to corporate criminal law. 
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 مقدمة

إذا كان القانون الجنائي للشركات فرعا من فروع القانون الجنائي، فإنه ال يمكن اعتباره ذلك االبن البار الذي يحافظ 

على أصوله. كونه وثيق الصلة بقانون الشركات والذي يهدف إلى تنظيم حياة اقتصادية غير مستقرة وسريعة التطور، وتتحكم 

ة واالقتصادية، الش يء الذي يساهم في تبلور مفاهيم جديدة، تعصف أحيانا بقواعد ونظم فيه العديد من املتغيرات املالي

 قانونية كان يعتقد أنها من الثوابت التي ال يمكن االستغناء عليها.

فبخالف االجرام العادي، فإن االجرام املرتبط بميدان الشركات يتم من قبل أشخاص يستعملون معلوماتهم النظرية 

رتكاب جرائمهم بكل براعة، دون عنف وال دم، ولكن بذكاء وتفكير علمي مسنود بتكتم شديد، ويحدثون أضرارا تتجاوز واملهنية ال 

العنف املادي. أي أن هذا النوع من االجرام يرتكبه أناس ذووا مكانة هامة في املجتمع، وال يستعملون األدوات التقليدية، بل 

 يلتجئون إلى املعرفة املتخصصة.

كان الحفاظ على ثقة كل الفاعلين االقتصاديين في السوق هو أساس استمرار االقتصاد الوطني في االزدهار إذا و 

والتقدم، فإن التدخل الجنائي في مجال األعمال يؤدي إلى تقرير الحماية الفعالة لكل من له دور في الحياة االقتصادية، من 

 قتصادية في البالد. بعض التصرفات التي قد تؤدي إلى اضطراب الحياة اال

وغاية املشرع من هذا التدخل في مجال األعمال ليس بالضرورة دائما هو البحث عن الجريمة ومرتكبيها، بل هي في 

 األصل غاية وقائية تستند إلى وعي كل واحد من عناصر السوق بحقوقه وواجباته.

األعمال، تطهيرا لكل أشكال هيمنة مراكز القوة  ولعل هذا املبرر وحده يكفي لتأسيس فكرة التجريم والعقاب في مجال

 تنصفها الطرق العادية في حماية مصالحها ومدخراتها.على الفئات الضعيفة، والتي لم 

واملغرب كسائر البلدان الرأسمالية اعتمد في تنظيم املجال االقتصادي على نصوص قانونية تهم الشركات، بهدف 

 عام االقتصادي واالجتماعي الذي تضطلع به املقاوالت والشركات التجارية.توفير الحماية القانونية للنظام ال

 أهمية املوضوع: 

تتجلى أهمية دراسة مبدأ الشرعية في القانون الجنائي للشركات في كون هذا املبدأ من املبادئ األساسية للتجريم و 

يعتبر ضمانة أساسية لحماية الحقوق و الحريات. العقاب في القانون الجنائي و الذي نصت عليه مختلف الدساتير، كما أنه 

إال أن هذا املبدأ تعرض النتكاسة في مجال املال و األعمال ، خاصة في مجال القانون الجنائي للشركات الذي ال يقبل القيود 

 ت .التقليدية للتجريم و العقاب. و بالتالي وجب التوقف عند هذه اإلشكالية و التي أصبحت تميز جرائم الشركا

 إشكالية املوضوع: 

يحاول املوضوع اإلجابة على االشكالية التالية:  ما الدوافع القانونية و الواقعية التي دفعت العديد من التشريعات إلى 

 التضحية بمبدأ الشرعية في القانون الجنائي للشركات؟

 من أجل تناول هذه اإلشكالية تم االعتماد على التصميم التالي :

 : الشرعية في القانون الجنائي للشركات املطلب األول 

 املطلب الثاني: آثار تقنية اإلحالة على مبدأ الشرعية 
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  الشرعية في القانون الجنائي للشركاتاملطلب األول: 

تعتبر قاعدة الشرعية من أهم القواعد القانونية التي حرصت الدساتير والتشريعات املختلفة على حمايتها، ومنها 

( على أنه " ال جريمة وال عقوبة إال بناء على قانون وال 11)املادة  0220املصري الذي نص في الدستور الصادر سنة  التشريع

توقع عقوبة إال بحكم قضائي". كما تنص املادة الخامسة من قانون العقوبات على أنه:" يعاقب على الجرائم بمقتض ى القانون 

املغربي فنجده يتطرق بشكل مباشر ملبدأ الشرعية من خالل الفصل الثالث والعشرون املعمول به وقت ارتكابها". أما املشرع 

، وكذلك من خالل الفصل الثالث من القانون الجنائي، حيث ينص على أنه "ال يصوغ مؤاخذة 9100451من دستور لسنة 

 أحد على فعل ال يعد جريمة بصريح القانون وال معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون".

األخذ بمبدأ الشرعية يقود إلى عدة نتائج منها، أن القانون هو املصدر الوحيد للقاعدة الجنائية، وأنه ال يجوز  إن

 للمشرع تجريم أفعال ارتكبت قبل إصدار القانون، كما أن املشرع مطالب بالدقة في صياغة النصوص القانونية.

ركية والتعقيد والذي يتطلب دراية تقنية وفنية، تنازل عن إال أن املشرع في إطار النشاط االقتصادي، املتميز بالح

بعض صالحياته في نطاق التجريم في مجال األعمال للسلطة التنظيمية، وأصبح مبدأ الشرعية يتسم باملرونة الالزمة واملواكبة 

، ركات على الخصوصلتطور النشاط االقتصادي، وبذلك تم استحداث تقنيات تشريعية خاصة في مجاال األعمال عموما والش

 ومنها تقنية التفويض التشريعي)الفقرة األولى( ، والتجريم على بياض)الفقرة الثانية(.

 الفقرة األولى: تقنية التفويض التشريعي في مجال الشركات 

ولها ايتبين أن مبدأ الشرعية الجنائية في القانون الجنائي للشركات، يثير مجموعة من االشكاالت القانونية، والتي تن

خاص حقوق األش الفقهاء بالدرس والتحليل. فمن املعلوم أن مبدأ ال جريمة وال عقوبة إال بنص، املتعارف عليها عامليا يضمن

بشكل كبير، ذلك أنه ال يسمح ألي كان إحداث جرائم وعقوبات باستثناء السلطة التشريعية، بحكم أن هذه األخيرة هي التي 

وإذا كان األمر كذلك  .452حديد األفعال واملمنوعات التي يراها تشكل اعتداء على مصالحه وقيمهتمثل املجتمع الذي له وحده ت

فال يحق للمحكمة أن تحكم بعقوبة من أجل جريمة غير تلك املنصوص عليها قانونا، وإال وصف حكمها بخرقه مبدأ "ال جريمة 

 .453وال عقوبة إال بنص"

، فإن الدقة 454ديد الجرائم والعقوبات من طرف الجهاز التشريعي للدولةوإذا كان مبدأ الشرعية الجنائية يقتض ي تح

في احترام هذا املبدأ، قد تم التخلي عنها في مجال القانون الجنائي للشركات. إذ أن تحديد الجرائم والعقوبات أصبح يندرج 

                                                           

 ينص على :"ال يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته، أو إدانته، إال في الحاالت و طبقا 9100من دستور  92الفصل  451

 لإلجراءات التي ينص عليها القانون....."

، ص 0232بكاريا )سيزاري(، الجرائم والعقوبات، ترجمة يعقوب محمد علي حياتي، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد األول، السنة   452

991. 

جنائية هي أن يتم التجريم بواسطة فاملشرع هو صاحب السلطة األساسية في التجريم، وذلك أن أول نتيجة تترتب على مبدأ الشرعية ال  453

السلطة التشريعية وحدها، فاملشرع هو الذي يحتكر عملية التجريم، بما وضعه الدستور من الضوابط التي يجب أن تمر بها عملية التشريع، 

 تحقيقا ألكبر قدر من الدراسة و الفحص، و توفيرا للضمانات التي كفل بها الدستور حقوق األفراد و حرياتهم.

 مويتسق هذا االحتكار مع الظروف التاريخية التي أدت إلى ظهور مبدأ الشرعية الجنائية، ويؤدي ذلك إلى أنه ليس للسلطة التنفيذية أن تقو   454

لقضائية ابوظيفة التجريم وإال كان ذلك إخالال بمبدأ الفصل بين السلطات، وإهدارا ملبدأ الشرعية الجنائية. كما يترتب على ذلك أنه ليس للسلطة 

 اأن تجريم فعال لم ينص تشريع جنائي على تجريمه. ومعنى ذلك كله أنه ال جريمة وال عقوبة إال بقانون صادر عن السلطة التشريعية. وهذا م

النتقادات ل حرصت عليه الدساتير والقوانين الجنائية، ولكن إذا كان هذا هو األصل، فإن التطور الذي مرت به العملية التسريعية ذاتها، وتالفيا

 فيذية.نالتي وجهت الحتكار املشرع لعملية التجريم، أدى ذلك إلى أن تتنازل السلطة التشريعية عن بعض اختصاصاتها التشريعية لفائدة السلطة الت

جامعة عين شمس، أنظر: جمال الدين )عبد األحد(، الشرعية الجنائية أساس حق العقاب، مجلة العلوم القانونية واالقتصادية، كلية الحقوق، 

 .12، ص 0222، يوليوز، 01، السنة 9العدد 
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، إال أن 455ان املالي والجمركيكذلك ضمن اختصاصات السلطة التنفيذية، بواسطة مراسيمها وقراراتها، وخصوصا في امليد

اختصاص السلطة التنفيذية بإحداث القوانين ليس غريبا عن التشريعات املقارنة، التي اعترفت لها بهذا االختصاص في إطار 

، الذي يخول لها الحلول محل السلطة التشريعية في سن القوانين، ومن جملتها القوانين 456ما يسمى بالتفويض التشريعي

ال أن هذا االختصاص يبقى متوقفا على تحقيق شروط معينة في ظل التشريع املغربي، من بينها الحصول على إذن الجنائية. إ

 . 457من السلطة التشريعية أو بين دورات انعقاد مجلسيها

ولعل جرائم األعمال هي املجال الخصب لتطبيق مبدأ التفويض التشريعي، حتى أن دور املشرع في هذا امليدان وصف 

منحصر في إصدار نصوص على بياض، يعهد لسلطات أدنى مللئها. أي أن املشرع يكتفي بوضع قواعد عامة، عندما يجد  بأنه

صعوبة في تحديد عناصر التجريم و الجزاءات التي يجب تطبيقها عند ارتكاب املخالفة، ويترك تحديد عناصر الفعل املكون 

 .للجريمة للسلطة التنفيذية بواسطة مرسوم أو قرار

وحتى يكون التفويض مطابقا ملبدأ الشرعية، يجب أن يقتصر على تحديد بعض جوانب التجريم، وليس إسناد جرائم 

من القانون الجنائي التي تنص على أن " كل إخالل بالتنظيم املتعلق باملنتجات املعدة  932جديدة، وكمثال على ذلك، املادة 

وحجمها، يعاقب بغرامة تتراوح بين مائتين وخمسة آالف درهم وبمصادرة السلعة للتصدير الذي يهدف إلى ضمان جودتها ونوعها 

". فاملشرع في هذه املادة قام بتجريم ما يتعلق بمخالفة القواعد التنظيمية الخاصة باملنتجات املعدة للتصدير، لكنه لم يبين 

 لطة التنظيمية لتهتم بهذا الفراغ وتمأله حسبفحوى هذا التنظيم وطبيعة هذه املواد املعدة للتصدير، بل فسح املجال للس

 سياسة املشرع ذاتها.

، بأن األصل كي يحقق النص التشريعي العلة من وضعه، أن يكون 458وفي هذا اإلطار قضت محكمة النقض املصرية

 مجملة، ثم حدد كامال مبينا الفعل االجرامي والعقوبة الواجبة التطبيق، إال أنه ال حرج إن نص القانون على الفعل بصورة

 العقوبة تاركا لالئحة قرار البيان التفصيلي لذلك الفعل".

وإذا كانت قاعدة الشرعية الجنائية تقتض ي أن تكون القاعدة القانونية املحددة للتجريم واملنشئة للجرائم واملقّررة  

ر للتجريم ئذ املصدر الوحيد واملباشللعقوبات صادرة عن سلطة مختصة بالتشريع. فالنص القانوني بمفهومه الشكلي يكون حين

والعقاب. على أن القول بفكرة إيجاد مفهوم متجدد يمكن أن تؤدي بنا إلى التضحية باملفهوم التقليدي لقاعدة الشرعية 

وجة دن نتعامل بليونة ومرونة أكثر مع نصوص التجريم املتعلقة بالجرائم االقتصادية. وبالتالي القول بالطبيعة املز أالجنائية، و 

. فمن جهة نتعامل معه على أساس صبغته القانونية ومن جهة أخرى نفهمه من خالل صبغته 459ملبدأ الشرعية الجنائية

 الترتيبية.

إال أن السلطة اإلدارية املفوضة وإن حققت املواكبة واملتابعة املستمرة لديناميكية الظواهر االقتصادية، إال أنها لم 

نصوص التجريم املنظمة للجريمة االقتصادية. إذ ال تخلو في الغالب من الغموض واألخطاء. وهو تلتزم الدقة والوضوح في وضع 

 ما أدى إلى غموض الركن املادي للجريمة االقتصادية.

 

 

                                                           

 .923، ص9117بيهي )لحسن(، الشكلية في ضوء قانون الشركات التجارية املغربي، مكتبة دار السالم، الرباط، بدون طبعة،    455

 من الدستور. 22لفصل هذا التدخل للسلطة التنفيذية ليس غريبا على التشريعات املقارنة، حيث اعترفت به فرنسا في ا  456

  .922، ص 9117بيهي )لحسن(، الشكلية في ضوء قانون الشركات التجارية املغربي، مكتبة دار السالم، الرباط،  457 

، أشار اليه عبد الرؤوف مهدي، 007، العدد األول، ص 02، مجموعة أحكام النقض، السنة 9112لسنة  22، الطعن 92/0/13نقض رقم   458

 .212. ص 0221ية عن الجرائم االقتصادية في القانون املقارن، منشأة املعارف، املسؤولية الجنائ

 .2. ص.0222محمد عبد الرحيم(، املوسوعة الشاملة للمبادئ القانونية، الجزء العاشر، دار الشعب عنبر) 459
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 الفقرة الثانية: التجريم على بياض  

ي ائية على بياض، هيتميز القانون الجنائي للشركات بخاصية أخرى وهي التجريم على بياض. حيث إن القاعدة الجن

القاعدة التي يتراخى فيها شق الجزاء على شق التكليف، الذي يتم تحديده بناء على قاعدة أخرى غير جنائية. وتتميز القاعدة 

 .460على بياض بأن شق التكليف أو التجريم لم يصدر بعد، ويكتمل تحديده في نص الحق للنص الذي ورد فيه الجزاء

ن الجنائي العام أن تتضمن القاعدة الجزائية املوضوعية شقين متالزمين: أولهما شــــق فإذا كان األصل في القانو 

ـــق  التجريـــم: والذي ينصب أساسا على وصف دقيق ملاديات الفعل اإلجرامي إيجابيا كان أو سلبيا. أما الشق الثاني فهو شــ

ـــــزاء: والذي يتضمن تنصيصا على العقوبة أصلية كانت أو ت فالقاعدة الجنائية في صورتها . 461كميلية أو تدبير احترازي الجـ

املثلى، يرتبط فيها شقا التجريم و الجزاء بعالقة منطقية وزمنية، ذلك أن التجريم يستتبع منطقيا الجزاء كوسيلة الحترام 

 أن املشرع في إطار الجريمة االقتصادية لم يلتزم بهذه املعايير األصولية للقاعدة. 462نصوصه
ّ
هو الجزائية املوضوعية، ف إال

ينص على العقاب ويفوض مسألة بيان وتحديد عناصر تكييف الفعل اإلجرامي إلى السلطة التنظيمية أو اإلدارية، األمر الذي 

أنتج فصال فعليا بين شقي التجريم والجزاء. ولقد أطلق الفقه على هذه التقنية املستحدثة بالنص الجنائي على بياض أو 

، الذي ولئن تضّمن شق التجريم فإنه يكون غير حال وغير مستوف ملكونات Criminalité en blancبياض  التجريم على

. وتبعا لذلك فإن السلطة اإلدارية تصدر نصوصا تطبيقية، كأن تكون قرارات أو مناشير أو تراتيب بموجبها تتولى 463وجوده

سة االقتصادية وحسبما تستوجبه أهمية القطاع ملء النصوص الجنائية على بياض، بما يتماش ى ومقتضيات السيا

 .االقتصادي الساهر على تنظيمه

لقد أصبحت اإلدارة صاحبة القرار في تحديد عناصر الفعل اإلجرامي، دون ارتباط بالنص القانوني الذي لم يضع لها 

 لذلك فالسلطة اإلدارية، من خالل 
ً
 تنصهر فيه لكونه جاء على بياض. وتبعا

ً
 عاما

ً
ما تصدره من قرارات ومناشير وتراتيب، إطارا

. وبالتالي فإن قاعدة التشريع على بياض تكون في ارتباط وثيق بما ستقرره اإلدارة، 464تكون بمثابة السلطة التشريعية الالحقة

 وإن صبغتها اإللزامية ال تتحقق إال بتحقق العنصر غير الحال واملستقبل الذي يتحدد به شق التجريم.

ملشرع قد تحرر من أعباء تحديد التجريم، وذلك بخلق سلطة مرادفة في التشريع وهي سلطة املكاتب ويكون بذلك ا

التي تولد عنها ظاهرة ما أطلق عليه الفقه بـ " القانون الجزائي البيروقراطي". والذي يصدر من قبل إداريين في املكاتب الوزارية، 

 .465اهاألمر الذي يؤدي إلى إفراغ مبدأ الشرعية من محتو 

إال أن كثرة تدخل اإلدارة في نطاق التجريم، استنادا إلى صالحياتها في إصدار القرارات واملناشير واألوامر الترتيبية 

 إلى تعسفها
ً
. ومن ثم فإنه يبرر 466كنصوص تطبيقية لتكملة وملء النصوص القانونية على بياض، من شأنه أن يكون دافعا

                                                           

، مطبعة النجاح 9117يناير  01ة القصر، عدد بلقاض ي )عبد الحفيظ(، التدخل الجنائي بين التقيد بالحد األدنى واملد التوسعي الشامل، مجل 460

 .21و 27الجديدة، الدار البيضاء، ص 

461  Souleau (P.), Les infractions économiques, J.C. P, annexe 2/1972, p.8. 

ة أبو املجد للطباععفيفي عبد البصير)عصام(، القاعدة الجنائية على بياض، دراسة مقارنة في القانون الوضعي و الفقه اإلسالمي، دار   462

 .22، ص 9112-9119بالهرم،

 .229، ص 9101يوليوز  02كميلي )سميرة(، القانون الجنائي للشغل و تحديات القصور، مجلة املنارة، عدد   463

464 Azard )P.), Les infractions économiques dans le droit pénal du Canada, T.A.H.C. 1963. P:20 

465  Garrabos (Vincent), le domaine et l’autorité de la loi et du règlement en matière pénal, thèse de doctorat, faculté de droit et de 

science de paris 1970, p.608.  

، 0220-0221        منية (، دور القانون الجنائي في حماية االقتصاد، رسالة لنيل شهادة ختم الدروس باملعهد األعلى للقضاء،) الصيفي  466

 .91ص.
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ئي، الذي لم يعد مبعثه عمل القاض ي الجنائي في إطار تعامله مع النص الجنائي بمناسبة احتراز الفقه في مادة القانون الجنا

تفسيره أو تطبيقه، بل أصبح في مواجهة تعسف اإلدارة التي قد تستغل صالحياتها ألهداف أخرى تحت غطاء تكملة النصوص 

 الجنائية على بياض أو تدقيق ما ورد فيها.

 يسمح باتساع مفهوم املشرع بما يتالءم مع كافة وهكذا فرضت جملة هذه املبررات 
ً
أن يكون مبدأ الشرعية لّينا

، وهي تبدو الوسيلة الناجعة 467املتغيرات، فاإلدارة تعتبر الجهاز الوحيد الذي يتمتع بدراية متواصلة بامليادين االقتصادية

 ملبدأ الشرعية طا
ً
ملا أن اختصاص اإلدارة بوضع محتوى التجريم لضمان فاعلية السياسة االقتصادية. وهذا ما يمثل تأكيدا

يستمد شرعيته من النصوص القانونية التفويضية، وهو أمر يؤكد الوظيفة املستحدثة ملبدأ الشرعية الجنائية في ميدان 

 الجرائم االقتصادية.

ينئذ ، فمن املمكن حطاملا أن دور املشرع تراجع في نطاق التجريم، وتغّيرت تبعا لذلك وظيفة مبدأ الشرعية الجنائية

التفكير في إيجاد مفهوم متجدد للمبدأ في إطار الجريمة االقتصادية، ملا تفردت به من خصائص، يتجاوز الصرامة التقليدية 

 .468للمبدأ ذاته

ص في تغّير املالمح واملعايير القانونية لقاعدة  غير أن
ّ
لشرعية اهذه الدعوى ال تعني إطالقا أفول املبدأ، وإنما تبريرها يتلخ

. فالوضعية التي أصبح عليها الركن الشرعي في إطار هذه النوعية املستحدثة من الجرائم ال تؤدي حتما إلى إزاحته 469الجنائية

كليا، بل بالعكس تفض ي إلى ضرورة تطبيقه لكن مع خصوصية معينة، مما يكون معه من الضروري فهم املبدأ في الجرائم 

عة خاصة تكمن أساسا في التعامل معه بذهنية متجددة تتماش ى وطبيعة امليدان الذي االقتصادية على أساس أن له طبي

 .470ينظمه. وهذا من شأنه أن يشكل مفهوما متجددا للمبدأ، ال يقف عند حّد املنظومة التقليدية والتقّيد بها تمام التقيد

تيبية، يكون بإمكانها سّد فحركية املجال االقتصادي وخصوصية الجريمة االقتصادية تفرضان وجود نصوص تر 

. 471الثغرات املترتبة عن النصوص القانونية. وبالتالي إيجاد سلطة ثانوية في التجريم مالزمة لسلطة املشرع باملفهوم الشكلي

ل 
ّ
غير أّن هذه الصورة ال يجب فهمها بأنها مزاحمة في االستحواذ أو االستئثار بمجال التدخل بقدر ما هي مزاحمة إليجاد تدخ

 .472جعنا

وخالصة األمر ومهما كانت التبريرات املقدمة لتقنية التجريم على بياض، فإن الغاية ال تبرر الوسيلة، نظرا لكون 

املسألة تتعلق بثوابت دستورية لها صلة وثيقة بالحقوق والحريات الشخصية، وبالتالي ال يمكن بأي حال من االحول االستهانة 

ا التفويض التشريعي بضوابط تحفظ الشرعية الدستورية والشرعية الجنائية، ضد أي بها. لذا نرى من الضروري تقييد هذ

 محاولة لطمسها تحت غطاء املصلحة االقتصادية، التي ال يمكن أن تسمو على املصلحة االنسانية.

وابط ا للضوهنا يمكن استحضار دور القضاء في مراقبة النصوص القانونية الصادرة عن السلطة التنظيمية، ومدى خضوعه

، قد اعترف 0273القانونية والدستورية. وارتباطا بهذه األخيرة نجد املشرع الفرنس ي في دستور الجمهورية الخامسة لسنة 

منه" أن للحكومة في سبيل تنفيذ برنامجها، أن  23بالتفويض التشريعي، لكن وفق قيود وضوابط معينة. فقد نص في املادة 

بأن تتخذ عن طريق األوامر خالل مدة معينة تدابير تدخل عادة في مجال القانون، ويتم إقرار  تطلب من البرملان، االذن لها

 األوامر في مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة..."

                                                           

467 Braudo)S.), L’autorité des circulaires administratives en droit pénal, P.U.F. ,1967, p. 2. 

الشريف )سميحة (، التجريم باإلحالة في مجال الشركات التجارية، مذكرة لنيل شهادة الدراسات املعمقة، علوم جنائية، كلية الحقوق   468

 . 7، ص.9112س، والعلوم السياسية بتون

 . 022، ص 0239بشار )عبد الهادي(، التفويض في االختصاص، دراسة مقارنة، دار الفرقان األردن، طبعة أولى،   469

 .092، ص.0222ملحم مارون )كرم(، الجريمة االقتصادية في القانون اللبناني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة األولى،  470

 .97، ص 0222ى(، الجرائم االقتصادية، الجزء األول، األحكام العامة و اإلجراءات الجنائية، دار النهضة العربية،محمود محمود )مصطف 471

  71، ص.9112شبيلي )مختار حسين (، اإلجرام االقتصادي واملالي وسبل مكافحته، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض،   472
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، إلى التفويض التشريعي 9100أما املشرع املغربي فقد سار في نهج املشرع الفرنس ي، حيث أشار الدستور املغربي لسنة 

منه، حيث جاء فيه:" يصدر القانون عن البرملان بالتصويت، وللقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف  21في الفصل 

محدود من الزمن ولغاية معينة بمقتض ى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذه، ويجري العمل بهذه املراسيم بمجرد 

ند انتهاء األجل الذي حدده االذن إذا ما وقع حل مجلس ي البرملان نشرها، غير أنه يجب عرضها على البرملان بقصد املصادقة ع

 أو احداهما".

من خالل الفصل املذكور، نالحظ أن املشرع املغربي، قيد التفويض بعدة قيود رئيسية وهي أن يكون التفويض ملدة محدودة، 

تهاء على البرملان لغرض تصديقها عند ان وتحديد املوضوعات التي يجوز التفويض فيها، مع ضرورة عرض املراسيم التفويضية

 األجل املحدد في قانون التفويض، كما أشار إلى أن قانون التفويض يبطل في حالة حل مجلس ي البرملان أو أحدهما.

وارتباطا بالضمانات التي أحاطت بالتفويض التشريعي، اتجه الفقه الفرنس ي من خالل قضاء املجلس الدستوري 

إلى حظر جميع الحاالت التي يقوم فيها املشرع بتفويض اختصاصاته إلى السلطة التنفيذية بموجب  0212ابتداء من سنة 

، واعتبر هذا التنازل غير مشروع، وقد كان تدخل املجلس الدستوري هذا من أجل وضع حد إلفراط املشرع في 23أحكام املادة 

 .473تشريعياللجوء إلى التنظيم في بعض املسائل التي تدخل في اختصاصه ال

أما في مصر فقد أثارت املحكمة الدستورية العليا مسألة دستورية التنظيمات في أكثر من مناسبة، كان من أشهرها 

، و الذي جاء فيه:" حيث أن الدستور اختص السلطة التشريعية بسن القوانين وفقا 0227474ماي  91الحكم الصادر بتاريخ 

 جريمة و ال عقوبة إال بناء على قانون، و هو ما ال يعدو أن يكون توكيدا ملا جرى عليه منه على أن ال  11ألحكامه... ونصت املادة 

العمل من قيام املشرع بإسناد االختصاص إلى السلطة التنفيذية، بإصدار قرارات الئحية تحدد بها بعض جوانب التجريم و 

ة، الصالح العام". وبهذا يكون قضاء املحكمة العليا الدستوريالعقاب، و ذلك في الحدود التي يبينها القانون و العتبارات يقتضيها 

قد اعتبر أن كل إحالة على التنظيم دون احترام الضوابط الدستورية يعتبر تخليا من السلطة التشريعية عن اختصاصاتها مما 

 من الدستور املصري. 31يعد مخالفا ألحكام املادة 

قد تنازل عن بعض صالحياته للسلطة التنفيذية في مجال قانون األعمال. وفي نفس السياق، وإذا كان املشرع املغربي 

 لشركات من طرفإال أنه تم احترام مبدأ الشرعية في فرع من فروعه وهو القانون الجنائي للشركات، حيث تم إصدار قانون ا

حيث تم تفادي الشطط  ، مما يعد ضمانة هامة للمستثمرين في هذا امليدان،475السلطة التشريعية بواسطة ظهير شريف

 . 476الذي قد تسقط فيه السلطة التنفيذية، والذي يؤدي إلى عرقلة أنشطة االستثمار

 املطلب الثاني: آثار تقنية اإلحالة على مبدأ الشرعية 

إذا كان مبدأ الشرعية يقتض ي صياغة النصوص بطريقة واضحة، تمكن املخاطبين بالنص التجريمي من معرفة 

للجريمة وعقوبتها، حتى يستطيعوا معرفة ما هو محظور قانونا لتنجب الوقوع فيه، فإن ذلك يفرض التنصيص العناصر املكونة 

على الجرائم وعقوباتها في نص تشريعي واحد، يسهل مهمة البحث عن العناصر املكونة للجريمة، وعن عقوبتها من طرف 

بادئ الضرورية لحماية األفراد، فإن هذه الدقة شبه منعدمة . وإذا كانت الدقة في تحديد التجريم والعقاب من امل477املحكمة

                                                           

473Duffau )Jean-Marie(, pouvoir réglementaire autonome et pouvoir réglementaire dérivé, thèse de doctorat, paris, 2, 1975, p 35. 

، 92، الجريدة الرسمية ألحكام املحكمة العليا الدستورية املصرية، العدد 0227ماي  91حكم املحكمة الدستورية العليا املصرية املؤرخ في   474

 .131، ص 0227صادر بتاريخ يونيو 

 .0219نونبر  91املوافق ل  0239جمادى الثانية  93صادر بتاريخ  202. 72. 0ظهير شريف ر قم  475 

ص، ابوتشيش )ثريا(، املسؤولية املدنية والجنائية للمسيرين في شركة املساهمة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة في القانون الخ  476

 .92ص 9112 -9112علوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية السويس ي الرباط، السنة الجامعية وحده قانون التجارة واألعمال، كلية ال

 و لتحديد الجرائم و عقوباتها بدقة ووضوح يجب توفر ثالثة خصائص في القاعدة الجنائية وهي:   477
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في القانون الجنائي للشركات املغربي، الذي أخذ بتقنية غريبة وهي "تقنية االحالة"، والتي ال تعتبر دائما توجها سليما، وال مقبوال 

را طيات، حيث يصبح مضمون املواد مبعثمن الناحية القانونية. هذه التقنية تجعل النصوص غير متكاملة وغير شاملة لكل املع

 .478ومفتقرا إلى االنسجام

وتتم هذه التقنية، إما باإلحالة من فقرة إلى أخرى في نفس املادة، أو من مادة إلى أخرى من نفس القانون، وهو ما 

 )الفقرة الثانية(.يسمى باإلحالة الداخلية،)الفقرة األولى( أو عن طريق اإلحالة الخارجية التي تتم من قانون إلى آخر

 

 

 الفقرة األولى:  اإلحالة الداخلية :

تتم هذه اإلحالة داخل نفس القانون، وذلك بأن تتحدد االلتزامات واألنظمة الواجب احترامها مقدما، وفي نهاية 

ه ذالقانون يخصص باب للعقوبات الجنائية.  وكمثال على ذلك قانون شركات املساهمة الذي يعرف تطبيقات واسعة له

التقنية. مما يخلق هوة بين نص التجريم ونص العقاب، حيث نجد العقوبة مقررة في نص وشروط التجريم في نص آخر. وتبقى 

. وكمثال على تقنيات اإلحالة 479اإلحالة هي وسيلة الربط بين هذين النصين، وهو ما قد يفتح الباب واسعا لتأويل نص التجريم

  الداخلية نذكر:

  480من نفس القانون  72التي تحيل على املادة  27-02نون من قا 237املادة. 

  481من نفس القانون  010التي تحيل على املادة  27-02من القانون  212املادة. 

  482من نفس القانون  913التي تحيل على املادة  27-02من قانون  201املادة. 

                                                           

ثار الجنائية املترتبة التوقيعية على سلوك معين التوقعية: و تعني السماح لكل شخص أن يتوقع و يعرف ما ينتظره على درجة معقولة من اآل -

 وذلك من أجل تيهيء دفاع املتقاضين بطريقة ناجعة و فعالة و معرفة حدود العقوبة املتوقعة.

حد بجهله أ الولوجية: هي أدق من التوقعية، و تعني افتراض معرفة املتقاضين بجميع العناصر التكوينية للجريمة. وهذا يعطي نجاعة ملبدأ ال يعذر  -

 ةللقانون. و الولوجية تتطلب وحدة العناصر املكونة للجريمة. بمعنى أن النص يجب أن يتضمن كل عناصر التجريم و العقاب من أجل تسهيل مهم

 القاض ي الجنائي.

ون في و القضائية يجب أن تكالتحديد: تعني أن تكون املصطلحات املستعملة في صياغة القاعدة القانونية بسيطة و سهلة. فاللغة القانونية  -

 متناول الناس. فالتحديد الدقيق للقاعدة القانونية في الصياغة و املضمون من شأنه عدم االنحراف عن إرادة املشرع، و التحديد إذا أضيف

 للتوقعية يمنح املتقاضين فرصة معرفة النص املطبق.

478 GHELFI Tastevin (fabienne), le droit pénal économique et des affaires, paris, Ioannina gualina, 2001, p :19 

 .73، ص31االدريس ي العلمي املشيش ي )محمد(، خصائص الشركات التجارية في التشريع الجديد، مجلة املحاكم املغربية، عدد    479

لرئيس املتصرف رئيس الجلسة الذي لم درهم ا 07111درهم  2111من قانون شركات املساهمة على أنه:" يعاقب بغرامة  237تنص املادة   480 

 ".72يعمل على إثبات مداوالت مجلس اإلدارة في محاضر، وفق ما تنص عليه املادة 

درهم، كل من قبل أو مارس أو  21111إلى  3111من ق.ش.م على أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من  212تنص املادة  481 

لحسابات على الرغم من حاالت التنافي القانونية، سواء باسمه الخاص أو بصفته شريكا في شركة ملراقبة احتفظ عن قصد، بمهام مراقب ا

 الحسابات.
، أعضاء أجهزة اإلدارة أو التدبير أو التسيير 212من ق.ش.م، على أنه "يعاقب بنفس العقوبات املنصوص عليها في املادة  201تنص املادة  482 

، أسهما ذات أولوية في األرباح دون 913ن بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حسب الشروط املنصوص عليها في املادة لشركة مساهمة الذين يملكو 

 وجه حق التصويت في الشركة التي يسيرونها.
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 ضح أن اإلحالة الداخلية تكون إما بصفةوباستقراء مختلف النصوص الجنائية الواردة في قانون شركات املساهمة، يت

صريحة، وذلك بتحديد املادة التي يتعين الرجوع إليها، مما يسهل مهمة البحث على القاض ي. وإما بصورة ضمنية، وذلك بذكر 

 .483املوضوع دون اإلشارة إلى رقم املادة، وهو ما قد يعقد األمر على املحكمة

 الفقرة الثانية: اإلحالة الخارجية: 

ي إحالة تتم من قانون إلى آخر، وال يقتصر النص املحال عليه في القانون الجنائي لألعمال على نص صادر من وه

السلطة التشريعية، وإنما قد يكون مرسوما أو قرارا أو حتى عادات أو أعراف، كما هو عليه األمر في القانون البحري. مما قد 

 يطرح مشكال جديدا على مبدأ الشرعية. 

ا اإلطار، لقد وقع املشرع املغربي في عيب منهجي، بوضعه أوال نصا مستقال لشركات املساهمة، وآخر لباقي وفي هذ

املتعلق بباقي  21-7الشركات، حيث تتضح آثار ذلك في تكرار املواد في القانونين وفي كثرة االحاالت. وبالضبط إحالة القانون 

 .484ات املساهمة، بحكم سبقية وضع هذا األخير من الناحية الزمنيةاملتعلق بشرك 27-02الشركات، على القانون رقم 

ذلك أن املشرع املغربي ملا اختار البدء بإصالح قانون شركات املساهمة، لجأ إلى انتقاء املواد الفرنسية املتعلقة بشركات 

اقي ما أريد تحرير القانون املتعلق بباملساهمة، وأقحم ضمنها دون توقع املقتضيات العامة، التي تهم جميع أنواع الشركات. وعند

الشركات، اضطر محررو هذا القانون إلعادة التنصيص على بعض املقتضيات، واإلحالة بالنسبة ألغلب املقتضيات الجنائية 

 .485على قانون شركات املساهمة 

 وكأمثلة لإلحالة الخارجية نذكر:

 من مدونة التجارة. 203488و 202487التي أحالت على املادتين  27-02من قانون  229486املادة  -

حيث نصت على أنه:" ال تطبق األحكام الجنائية املنصوص عليها في هذا القانون، إال  27-02من قانون  221املادة  -

 إذا كانت األفعال املعاقب عليها بمقتضاها تقبل تكييفا جنائيا أشد حسب أحكام القانون الجنائي". 

 من القانون الجنائي.  221التي أحالت على الفصل  27-02من قانون  489 217املادة  -

                                                           

في  الدكتوراهكرام )محمد(، املسؤولية الجنائية ملراقب الحسابات في شركة املساهمة على ضوء القانون املغربي واملقارن، أطروحة لنيل   483

 .79ص  9110-9111الحقوق، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، السنة الجامعية 

من قانون باقي  017من قانون شركات املساهمة. واملادة  217و 212من قانون باقي الشركات تحيل على املادتين  012نذكر كمثال: املادة   484

 ن شركات املساهمة.من قانو  292و 290الشركات، تحيل على املادتين 

 .993، ص 9112معالل )فؤاد(، شرح القانون التجاري املغربي الجديد، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة األولى، الدار البيضاء،    485

" إذا تم النطق ب حدى العقوبات املنصوص عليها في هذا القانون، يمكن من قانون شركات املساهمة على ما يلي:  229تنص املادة   486

لتي اللمحكمة أن تأمر إما بنشر قرارها كامال، أو بنشر مستخرج منه على نفقة املحكوم عليه، في الصحف التي تحددها، أو ب عالنه في األماكن 

 من مدونة التجارة" 787و 781تعي ها. فضال عن ذلك، يمكن للمحكمة أن تقض ي بسقوط األهلية التجارية وفق أحكام املادتين 

من مدونة التجارة على ما يلي: " يمارس حق تصويت املسيرين املحرومين من األهلية التجارية، داخل جمعيات الشركات  202تنص املادة   487

 التجارية الخاضعة ملسطرة املعالجة، من طرف وكيل تعينه املحكمة لهذا الغرض، بناء على طلب من السنديك.

منهم، بتفويت أسهمهم أو حصصهم داخل الشركة، أو أن تأمر بتفويتها جبرا بواسطة وكيل يمكن للمحكمة أن تلزم هؤالء املسيرين أو بعضا       

 قضائي بعد القيام بخبرة عند االقتضاء، ويخصص مبلغ البيع ألداء قيمة الحصة الناقصة من األصول التي على عاتق املسيرين".

اض ي بسقوط األهلية التجارية الحرمان من ممارسة وظيفة عمومية "يترتب عن الحكم القعلى أنه:  من مدونة التجارة 781املادة تنص  488 

انتخابية. ويشمل عدم األهلية كل شخص طبيعي تم الحكم عليه بالتصفية القضائية. ويسري مفعول عدم األهلية، بقوة القانون، ابتداء 

 ة في الجريدة الرسمية".من اإلشعار الذي توجهه السلطة املختصة إلى املعني باألمر. ينشر الحكم بعدم األهلي

من القانون الجنائي على مراقبي الحسابات. فضال عن ذلك،  221على ما يلي: ".... يطبق الفصل  من قانون شركات املساهمة 800املادة   489

 من مدونة التجارة". 203و 202يمكن للمحكمة أن تقض ي بسقوط األهلية التجارية وفق أحكام املادتين 
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 من قانون االلتزامات والعقود. 0120و 0112التي أحالت على الفصلين  27 -02من قانون  299490املادة  -

تقنية اإلحالة، سواء كانت داخلية أو خارجية فإنها تعيق القانون الجنائي في مجال األعـــــــمال. نستخلص في األخير إلى أن 

. حيث أن النص الجنائي الذي يقتصر 491والذي يقتض ي تحديد عناصر الجريمة، وتقرير العقوبة املناسبة لها بشكل واضح 

غالبا على تحديد العقوبة ال يكفي في حد ذاته لتحديد عناصر الجريمة، إذ يتعين الرجوع إلى النص املحال عليه لتوضيح أركان 

ة أثناء نظره وبثه في جريمة من هذا النوع. كما أن النص غير الجنائي املحال عليه، الجريمة، وهو ما يجعل مهمة القاض ي شاق

يفتقد إلى الدقة التي يتطلبها مبدأ الشرعية الجنائية، ويتنافى مع مبدأ التفسير الضيق الذي يسود القانون الجنائي، مما قد 

، كما يدخل أبسط التصرفات إلى مجال 492صالحهميفسح املجال لتفسير النصوص بشكل أوسع، ويؤثر على حقوق األفراد وم

 التجريم، لتبقى نصوص التجريم والحالة هذه نصوصا فضفاضة وفارغة.

حالة التشريعية وإن كانت ضرورية تمكن املشرع من تفادي التكرار، فإنها مع وفي نفس السياق نعتقد أن تقنية اإل 

ل عليه. وكان من األفضل أن يقوم املشرع بإعادة تحديد شروط ذلك قد تحمل معها سوء فهم ملحتوى النص التشريعي املحا

التجريم بدقة في النص املحدد للعقوبة، حتى نضمن احترام مبدأ الشرعية الجنائية ونعلم بكيفية دقيقة شروط وعناصر 

فسيرا ضيقا، الجنائي تالتجريم، ونتفادى التأويالت والتفسيرات التي قد يثيرها النص املحال عليه. وهو ما يتيح تفسير النص 

في ميدان ما أحوج املستثمر والفاعل االقتصادي فيه إلى الحماية. كما أن ذلك يسهل مهمة املحكمة أثناء رجوعها إلى النص 

 التشريعي دون التيه في النصوص املحال عليها في عدة فروع للقانون، كالقانون املدني والقانون التجاري.

 

 

 

 خاتمة: 

لتجارية تلعب دورا محوريا في مختلف اقتصاديات العالم، كما عرفت تطورات مهمة صاحبت أصبحت الشركات ا

تحوالت النظام الرأسمالي، إذ انتقلت من مجرد مشاريع تعاقدية بين مجموعة من األشخاص إلى أداة تخدم الصالح العام أو 

ذا الفاعل االقتصادي. وتدخلت التشريعات املصلحة الجماعية. لذلك عملت مختلف الدول على وضع نصوص قانونية تنظم ه

 من أجل تنظيم مختلف العالقات داخل الشركة، ومنها من وضع الشركات التجارية تحت املراقبة القانونية والقضائية.

                                                           

املصفي الذي أخل، عن  290من املادة  9من قانون شركات املساهمة على أنه يعاقب بالعقوبة املنصوص عليها في الفقرة  299تنص املادة   490

( بمثابة 0202اغسطس 09)املوافق 0220رمضان  2من الظهير الشريف الصادر بتاريخ  0120و 0112قصد، بااللتزامات التي تفرضها عليه الفصول 

وأحكام هذا القانون، فيما يتعلق بالجرد وإعداد القوائم التركيبية وانعقاد الجمعيات وإخبار املساهمين وحفظ أموال  قانون االلتزامات والعقود

 ووثائق الشركة".

 .31االدريس ي العلمي املشيش ي )محمد(، خصائص الشركات التجارية في التشريع الجديد، مرجع سابق، ص   491

 .72راقب الحسابات في شركة املساهمة على ضوء القانون املغربي واملقارن مرجع سابق، صكرام )محمد(، املسؤولية الجنائية مل  492
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واعتبارا لذلك، قام املشرع املغربي بإصدار مجموعة من النصوص القانونية، من أجل تنظيم الشركات التجارية، 

املنظم لباقي الشركات. حيث نص في هذه القوانين  7.21املتعلق بشركات املساهمة، والقانون  02.27ر القانون تمثلت في إصدا

على مقتضيات زجرية ضد مختلف الجرائم التي يمكن أن تهدد الشركات التجارية، والتي يمكن اعتبارها نواة تشكل أساس 

 القانون الجنائي للشركات املغربي.

الجنائي للشركات فرعا من فروع القانون الجنائي، إال أنه خرج في مجموعة من النصوص الجنائية وإذا كان القانون 

رغم حداثة هذا الفرع من فروع القانون -عن القواعد العامة املؤطرة للتجريم والعقاب. فالتجريم في القانون الجنائي للشركات 

 بالتجريم والعقاب أو فيما يرتبط باملسؤولية الجنائية، أو حتى تلكيتميز بخصائص متعددة سواء فيما يتعلق  -الجنائي لألعمال

 الخصوصيات اإلجرائية املرتبطة بالقانون الجنائي للشركات.

فالقانون الجنائي للشركات يتميز بخروجه عن القواعد التقليدية للتجريم والعقاب، سواء فيما يتعلق بمبدأ الشرعية 

األساسية في قيام الجريمة، حيث يعرف تجزئة بين شقي التكليف والجزاء الجنائي. فالقاعدة  الجنائية، والذي يعتبر من األركان

الجنائية تصدر على بياض، وتتم تكملتها من طرف اإلدارة أو الوزارة املختصة. أو فيما يرتبط بتالش ي الركن املعنوي حماية 

لحقوق والحريات األساسية، نظرا لطبيعة الجرائم للسياسة االقتصادية وتحقيقا لنجاعتها، على حساب وظيفة حماية ا

االقتصادية. كما يتميز هذا القانون بتضخم النصوص الجنائية وتشتتها على مجموعة من النصوص القانونية، الش يء الذي 

 يؤثر على فعاليتها ويخلق صعوبة كبيرة للجهاز القضائي

 

   املراجع واملصادر
 املراجع باللغة العربية 

 :الكتب

 اريا)سيزاري(، الجرائم والعقوبات، ترجمة يعقوب محمد علي حياتي، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد األول، بك

 .0232السنة 

  ،0239بشار )عبد الهادي(، التفويض في االختصاص، دراسة مقارنة، دار الفرقان األردن، طبعة أولى. 

 9117ملغربي، مكتبة دار السالم، الرباط، بدون طبعة،  بيهي )لحسن(، الشكلية في ضوء قانون الشركات التجارية ا. 

  ،شبيلي )مختار حسين (، اإلجرام االقتصادي واملالي وسبل مكافحته، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض

9112. 

  ،0221عبد الرؤوف مهدي، املسؤولية الجنائية عن الجرائم االقتصادية في القانون املقارن، منشأة املعارف. 

  عفيفي عبد البصير)عصام(، القاعدة الجنائية على بياض، دراسة مقارنة في القانون الوضعي و الفقه اإلسالمي، دار

 ،9112-9119أبو املجد للطباعة بالهرم،

 (املوسوعة الشاملة للمبادئ القانونية، الجزء العاشر، دار الشعب عنبر ،)0222محمد عبد الرحيم. 

 لجرائم االقتصادية، الجزء األول، األحكام العامة و اإلجراءات الجنائية، دار النهضة محمود محمود )مصطفى(، ا

 .0222العربية،

  ،9112معالل )فؤاد(، شرح القانون التجاري املغربي الجديد، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة األولى، الدار البيضاء 

 ي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة األولى، ملحم مارون )كرم(، الجريمة االقتصادية في القانون اللبنان

0222. 
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 املقاالت: 

 العلمي املشيش ي )محمد(، خصائص الشركات التجارية في التشريع الجديد، مجلة املحاكم املغربية، عدد  االدريس ي

31. 

 اء، املعهد األعلى للقضمنية (، دور القانون الجنائي في حماية االقتصاد، رسالة لنيل شهادة ختم الدروس ب) الصيفي

0221-0220. 

  01بلقاض ي )عبد الحفيظ(، التدخل الجنائي بين التقيد بالحد األدنى واملد التوسعي الشامل، مجلة القصر، عدد 

 ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء9117يناير 

 ونية واالقتصادية، كلية الحقوق، جمال الدين )عبد األحد(، الشرعية الجنائية أساس حق العقاب، مجلة العلوم القان

 0222، يوليوز، 01، السنة 9جامعة عين شمس، العدد 

  9101يوليوز  02كميلي )سميرة(، القانون الجنائي للشغل و تحديات القصور، مجلة املنارة، عدد. 

 طروحات : األ 

 نون املغربي واملقارن، كرام )محمد(، املسؤولية الجنائية ملراقب الحسابات في شركة املساهمة على ضوء القا

 . 9110-9111أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، السنة الجامعية 

 الرسائل:

  الشريف )سميحة (، التجريم باإلحالة في مجال الشركات التجارية، مذكرة لنيل شهادة الدراسات املعمقة، علوم

 .9112سياس ي بتونس، جنائية، كلية الحقوق والعلوم ال

  بوتشيش )ثريا(، املسؤولية املدنية والجنائية للمسيرين في شركة املساهمة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا

املعمقة في القانون الخاص، وحده قانون التجارة واألعمال، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية 

 .9112 -9112السويس ي الرباط، السنة الجامعية 

 املراجع باللغة الفرنسية: 

 

 Azard )P.), Les infractions économiques dans le droit pénal du Canada, T.A.H.C. 1963. 

 Braudo)S.), L’autorité des circulaires administratives en droit pénal, P.U.F. ,1967 

 Duffau )Jean-Marie(, pouvoir réglementaire autonome et pouvoir réglementaire dérivé, thèse de doctorat, 

paris, 2, 1975 

 Garrabos (Vincent), le domaine et l’autorité de la loi et du règlement en matière pénal, thèse de doctorat, 

faculté de droit et de science de paris 1970 

 GHELFI Tastevin (fabienne), le droit pénal économique et des affaires, paris, Ioannina gualina, 2001 

 Souleau (P.), Les infractions économiques, J.C. P, annexe 2/1972 
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 إصالح النظام املايل و املحاسبي للجامعات الرتابية

Reform of the financial and accounting system of the territorial collectivities 

 الدكتور : معاذ السعيد 

 دكتور في الحقوق 

 

 ملخص

ـــل لقــــــــــد شــــــــــكلت العالقــــــــــة بــــــــــين امليزانيــــــــــة املحليــــــــــة واملمارســــــــــة املاليــــــــــة إطــــــــــارا مرجعيــــــــــا لتطــــــــــوير ال ــ ــ ــ ـــــات قبـ ــ ــ ـــــالي للجماعـ ــ ــ ـــــاط املـ ــ ــ نشـ

ـــــالي  ــــومي املــ ـــل العمــ ــ ـــاح الفعـ ــ ــــة انفتــ ـــم حقيقــ ــ ــــى فهـ ـــي علـــ ــ ـــكل جلـ ــ ـــــاعد بشـ ـــــى يسـ ـــــذا املعطــ ـــــرب، هـ ـــــتقالل املغـ ـــــد اســ ـــى بعـ ــ ـــالل وحتـ ــ وخـ

  املحلي على التوجهات الحديثة للتدبير.
ـــتخدام كمـــــــا أن السياســـــــة املاليـــــــة املحليـــــــة هـــــــي عبـــــــارة عـــــــن برنـــــــامج عمـــــــل مـــــــالي تتبعهـــــــا الجماعـــــــات الترابيـــــــة عـــــــن طريـــــــ     ــ ق اســ

املـــــــــوارد املاليــــــــــة املحليـــــــــة الذاتيــــــــــة أو االســـــــــتثنائية لتحقيــــــــــق أهـــــــــداف معينــــــــــة والنهـــــــــوض باالقتصــــــــــاد املحلـــــــــي وتحقيــــــــــق العدالــــــــــة 

 االجتماعية ورفع قاطرة التنمية.

ــــة      ــ ــ ـــا وكيفيــ ــ ــ ــــة وهيئاتهــ ــ ــ ـــــات الترابيــ ــ ــــابات الجماعــ ــ ــ ـــــة حسـ ــ ــــولى مراقبـــ ــ ــ ـــــي تتـ ــ ـــــزة التــ ــ ـــن األجهـــ ــ ــ ـــــاملغرب مــ ــ ــــة بــ ــ ــ ـــــالس الجهويــ ــ ـــر املجــ ــ ــ وتعتبــ

هـــــــــا بتـــــــــدبير شـــــــــؤونها، باعتبارهـــــــــا هيئـــــــــة قضـــــــــائية دســـــــــتورية، ومــــــــــن أجـــــــــل ترســـــــــيخ الحكامـــــــــة املاليـــــــــة علـــــــــى الصـــــــــعيد املــــــــــالي قيام

 املحلي وضمان حسن تدبير موارده وممتلكات الجماعات الترابية.

 

Abstract 

The relationship between the local budget and financial practice has formed a frame of reference for the 

development of the financial activity of the groups before, during and even after the independence of Morocco. 

The local financial policy is a financial action program followed by the territorial communities through the use of 

local or exceptional financial resources to achieve certain goals, advance the local economy, achieve social 

justice, and raise the locomotive of development. 

The regional councils in Morocco are considered among the bodies that monitor the accounts of the territorial 

communities and their bodies and how they manage their affairs, as a constitutional judicial body, in order to 

establish financial governance at the local financial level and to ensure the proper management of its resources 

and the properties of the territorial communities. 
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 تقديم

ـــنة  ــ ـــــد ســ ــــده منـ ـــــدأ تنفيـــ ـــالحات بــ ــ ـــن اإلصـ ــ ـــال مــ ــ ـــــرب مسلسـ ـــي املغــ ــ ـــــة  فـ ـــــرف امليزانيــ مــــــن خـــــــالل الرســــــالة التوجيهيـــــــة للـــــــوزير  9110تعـ

ــــه 9110األول ســـــــــنة  ــ ــ ـــار أملتـ ــ ــ ــــو خيــ ــ ــ ـــــرب، وهـ ــ ـــي املغــ ــ ــ ــــاتي فــ ــ ــ ـــالح امليزانيـ ــ ــ ـــالق اإلصــ ــ ــ ـــــ ي إلنطــ ــ ـــع األساســ ــ ــ ــــالة املرجــ ــ ــ ــــذه الرسـ ــ ــ ـــكل هـ ــ ــ ، وتشــ

تنــــــــــــاع الجمــــــــــــاعي بضــــــــــــرورة حمايــــــــــــة املــــــــــــال العــــــــــــام، والقطيعــــــــــــة مــــــــــــع مجموعــــــــــــة مــــــــــــن الظــــــــــــروف و املتغيــــــــــــرات فــــــــــــي مقــــــــــــدمتها اإلق

املمارســـــــــات الســــــــــابقة التـــــــــي اتســــــــــمت بالفوضـــــــــ ى و ســــــــــوء التــــــــــدبير والـــــــــتملص مــــــــــن املســـــــــؤولية، ومــــــــــن هنـــــــــا أصــــــــــبحت املجــــــــــالس 

الجهويـــــــــة للحســـــــــابات تلعـــــــــب دورا هامـــــــــا فـــــــــي حكامـــــــــة املنظومـــــــــة املاليـــــــــة و املحاســـــــــبية للجماعـــــــــات الترابيـــــــــة، حيـــــــــث تـــــــــم األخـــــــــد 

ـــــدي ــــنمط حــ ــ ث لتـــــــدبير امليزانيـــــــة يعتمـــــــد علـــــــى تقنيـــــــات متطـــــــورة و ســـــــريعة،  مـــــــن خـــــــالل مراجعـــــــة أســـــــلوب تـــــــدبير امليزانيـــــــة علـــــــى بـ

ـــــبي  ــ ــ ــــام املحاســ ــ ــ ــ ـــــة النظـ ــ ــ ــــع مراجعــ ــ ــ ــ ـــــة مـ ــ ــ ـــبة العموميــ ــ ــ ــ ــــات املحاســ ــ ــ ــ ـــاد آليـ ــ ــ ــ ــــى(، وإعتمــ ــ ــ ــ ـــــرة األولـ ــ ــ ـــن األداء )الفقــ ــ ــ ــ ـــائج وحســ ــ ــ ــ ـــــاس النتــ ــ ــ أســ

 )الفقرة الثانية(.   

 نيةالفقرة األولى : مراجعة أسلوب تدبير امليزا

ـــها  9100لقـــــــد جـــــــاء الدســـــــتور الجديـــــــد لســـــــنة      ــ ـــم تكريســـ ــ ـــي تــ ــ ــــة، والتــ ــ ــــة العموميـ ــ ـــــة باملاليـ ــــيات املتعلقــ ــ ـــن املقتضـ ــ ـــــة مـــ بمجموعــ

ـــن  ــ ـــــة مـــ ـــي مجموعــ ــ ـــــالي فــ ـــــدبير املــ ـــــال التــ ـــي مجــ ــ ـــــزات فــ ــــذه املرتكــ ــ ـــــل هـ ــــومي، وتتمثــ ــ ـــــالي العمـ ـــــدبير املــ ـــــد التــ ـــــاقي قواعــ ــــة لبــ ــ ــــادئ ملزمـ ــ كمبـ

ـــــد املبـــــــــادئ املؤسســـــــــة للتـــــــــدبير املـــــــــالي واإلداري وامل ــ ـــف القواعــ ــ ــ ــــالل مختلــ ــ ــ ـــــن خـ ــ ـــــة، مــ ــ ــــة العامــ ــ ــ ـــــذ امليزانيـ ــ ـــــال تنفيــ ــ ـــي مجــ ــ ــ ــــبتي فــ ــ ــ حاسـ

 .493الدستورية واملتعلقة بإعداد وتنفيذ امليزانية املحلية

 أوال: اعتماد مقاربة جديدة في إعداد وتنفيذ امليزانية   

ـــــادية اعتبــــــــارا إلرتبــــــــاط العمــــــــل الرقــــــــابي بــــــــاملحيط الــــــــذي يعمــــــــل فيــــــــه، فإنــــــــه مــــــــن الضــــــــروري التــــــــأقلم مــــــــع ا     ــ ـــرات االقتصـ ــ ملتغيـــ

واالجتماعيــــــــة واعتمــــــــاد أســــــــاليب حديثــــــــة فــــــــي التــــــــدبير العمــــــــومي، وفــــــــي هــــــــذا املضــــــــمار يطــــــــرح أهميــــــــة وضــــــــرورة تصــــــــور سياســــــــة 

ماليـــــــــــة تكـــــــــــون فـــــــــــي خدمـــــــــــة السياســـــــــــات العموميـــــــــــة، االقتصـــــــــــادية واالجتماعيـــــــــــة، فاملاليـــــــــــة العموميـــــــــــة وســـــــــــيلة وأداة لتحقيـــــــــــق 

ـــياق ــ ـــــذا السـ ـــي هـ ــ ـــــاملة، وفــ ــــة الشـ ــــة الوطنيــ ـــــاق  التنميــ ـــق اإلنفــ ــ ـــن طريـ ــ ــــواء عـ ــــدخل ســ ـــــائل التـــ ـــن وسـ ــ ــــيلة مـ ــــة كوســ ـــــتعمل امليزانيـــ تسـ

 .494أو عن طريق املوارد

ـــــات      ــ ــــى الجماعــ ــ ــ ـــــب علـ ــ ـــي يجــ ــ ــ ــــة التــ ــ ــ ـــــات املحليـ ــ ـــغ النفقــ ــ ــ ـــــد مبلــ ــ ــــــق تحديــ ــ ـــن طريـ ــ ــ ـــيرها عــ ــ ــ ـــــة تحضــ ــ ــــة املحليــ ــ ــ ـــــداد امليزانيـ ــ ـــــد بإعــ ــ يقصــ

ـــــرادات الترابيـــــــــة تغطيتهـــــــــا بمواردهـــــــــا الجبائيـــــــــة وغيـــــــــر الجبائيـــــــــة للســـــــــنة املقبلـــــــــة، ويجـــــــــب أن تقـــــــــ ــ ـــل اإليــ ــ ــ ــــة قبــ ــ ــ ـــــات املحليـ ــ در النفقــ

ـــية ألن  ــ ـــــة سياســـ ـــــا مرحلــ ــــل منهـــ ــ ـــــر يجعـ ــــو أمـــ ــ ـــالحها، وهـ ــ ـــــن ملصـــ ـــير الحســ ــ ـــــمان الســـ ــــة بضــ ــ ـــــات الترابيــ ـــــزم الجماعــ ـــا يلـــ ــ ــــو مــ ــ ــــة وهــ ــ املحليـ

أي خلـــــــل أو قصـــــــور فـــــــي إعـــــــدادها وتحضـــــــيرها ســـــــيكون لـــــــه انعكاســـــــات ســـــــلبية علـــــــى نتـــــــائج هـــــــذا التحضـــــــير، فضـــــــال عـــــــن كونـــــــه 

ــــويت أو قــــــــد يــــــــؤدي إلــــــــى رفــــــــض امليزانيــــــــة مــــــــ ــ ــــة للتصــ ــ ــــة املحليــ ــ ــــع امليزانيــ ــ ـــن وضــ ــ ــ ـــــاية عـ ــ ــــلطة الوصـ ــ ـــــداولي أو ســ ــ ــــس التـ ــ ـــل املجلــ ــ ــ ن قبـ

 495التصديق.
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 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

ويقصــــــــد بتنفيــــــــذ امليزانيــــــــة املحليــــــــة تحصــــــــيل املــــــــوارد املاليــــــــة واملبــــــــالغ األخــــــــرى التــــــــي أدرجــــــــت فيهــــــــا، إنفــــــــاق املبــــــــالغ املدرجــــــــة     

ـــــل ـــم مراحــ ــ ــــة أدق وأهــ ــــذه املرحلـــ ــ ـــــن هـ ـــــل مــ ـــــا يجعــ ــــو مــ ــ ــــة، وهـ ــــذه امليزانيـــ ــ ـــمن هـ ــ دورة امليزانيـــــــة املحليـــــــة وأكثرهـــــــا أهميـــــــة ملـــــــا لهـــــــا  ضــ

مـــــــــن انعكاســـــــــات علـــــــــى الوضـــــــــع املـــــــــالي للجماعـــــــــات الترابيـــــــــة، ألنهـــــــــا تتـــــــــرجم وتعكـــــــــس علـــــــــى أرض الواقـــــــــع مـــــــــا تتضـــــــــمنه امليزانيـــــــــة 

ــــومي  ــ ــ ــــب العمـ ــ ــ ـــــرف واملحاسـ ــ ـــــر بالصــ ــ ـــــام األمــ ــ ـــين مهــ ــ ــ ـــل بــ ــ ــ ـــى الفصــ ــ ــ ــــتند إلــ ــ ــ ـــــ ي يسـ ــ ـــــدأ أساســ ــ ــــــل مبــ ــ ـــــذ عـ ــ ـــــذا التنفيــ ــ ـــــز هــ ــ ــــة، ويرتكــ ــ ــ املحليـ

 496ان الرئيسيتان اللتان تتدخالن في تنفيذ امليزانية املحلية.وهما املؤسست

ـــم      ــ ـــــا يهــ ـــر أن مــ ــ ـــــب، غيــ ـــن الجوانــ ــ ـــرا مــ ــ ـــــددا كبيــ ـــا عــ ــ ــــة وهيئاتهــ ــ ـــــات الترابيـ ــــى الجماعــ ــ ـــــق علـ ــــالي املطبــ ــ ـــــام املـ ـــالح النظــ ــ ـــم إصــ ــ ـــــد يهــ وقــ

ـــــرع  ــ ـــان املشــ ــ ــ ــــه إذا كــ ــ ــــك أنـــ ــ ــ ــــة، ذلـ ــ ـــر فاعليـــ ــ ــ ـــا اكثــ ــ ــ ــــة وجعلهــ ــ ـــــة املراقبـــ ــ ـــــق بتقويــ ــ ـــــب املتعلــ ــ ــــو الجانــ ــ ـــار هـــ ــ ــ ـــــذا اإلطــ ــ ــــي هــ ــ ــــب فـــ ــ ــ ـــــي حسـ ــ املغربــ

ــــة  ــ ــ ــ ـــمان مراقبـ ــ ــ ــ ـــــ يء لضــ ــ ــ ـــل شــ ــ ــ ــ ـــل كــ ــ ــ ــ ـــــة  أوال وقبــ ــ ــ ـــــاطر املوجهــ ــ ــ ـــــد واملســ ــ ــ ـــن القواعــ ــ ــ ــ ـــــة مــ ــ ــ ـــــة مجموعــ ــ ــ ـــــن امليزانيــ ــ ــ ـــــل مــ ــ ــ ـــــد جعــ ــ ــ ــــبعض قــ ــ ــ ــ الـ

حريصـــــــة علـــــــى كيفيـــــــة اســـــــتعمال األمـــــــوال العموميـــــــة، بحيـــــــث صـــــــارت امليزانيـــــــة وســـــــيلة للمراقبـــــــة أكثـــــــر منهـــــــا أداة للتســـــــيير فـــــــإن 

ــــة وهيئات ــ ــ ــ ــ ـــــات الترابيــ ــ ــ ــ ـــــات الجماعـــ ــ ــ ــ ــ ـــــرف ميزانيـ ــ ــ ــ ــ ـــــال صـ ــ ــ ــ ــ ــــع الحـ ــ ــ ــ ــ ــــى واقــ ــ ــ ــ ــ ـــــادقة علــ ــ ــ ــ ــ ــــدم املصـ ــ ــ ــ ــ ــــة بعــ ــ ــ ــ ــ ـــــددة املرتبطــ ــ ــ ــ ــــات املتعـــ ــ ــ ــ ــ ـــا والنزاعــ ــ ــ ــ ــ ــ هـ

الحســـــــابات اإلداريـــــــة عنـــــــد اختتـــــــام الســـــــنة املاليـــــــة، كلهـــــــا مؤشـــــــرات دالـــــــة علـــــــى الحاجـــــــة إلـــــــى إصـــــــالح نظـــــــام ميزانيـــــــة الوحـــــــدات 

 497املحلية بصفة خاصة ونظامها املالي بصفة عامة.

ـــــانوني ي     ـــار القــ ــ ـــل اإلطــ ــ ـــي جعــ ــ ـــالح إذن هــ ــ ـــن اإلصــ ــ ــــوة مــ ـــــة املرجـــ واكـــــــب اإلطـــــــار املؤسســـــــاتي فـــــــي إطـــــــار مقاربـــــــة ماليـــــــة ترتكـــــــز فالغايــ

علــــــــى منطــــــــق الفعاليـــــــــة والجــــــــودة واالقتصــــــــاد، وترفـــــــــع مــــــــن مردوديـــــــــة النفقــــــــة العموميــــــــة املحليـــــــــة فــــــــي اتجــــــــاه إقـــــــــرار مرونــــــــة فـــــــــي 

املســـــــــــاطر واإلجـــــــــــراءات وتوســـــــــــع هــــــــــــامش الحريـــــــــــة، وجعـــــــــــل مســــــــــــؤولية األمـــــــــــرين بالصـــــــــــرف املحلـــــــــــين أوســــــــــــع فـــــــــــي تـــــــــــدبير شــــــــــــؤون 

ــــاتهم امل ــ ــ ــ ــ ـــــات جماعـ ــ ــ ــ ـــــداد امليزانيــ ــ ــ ــ ــــي إعــ ــ ــ ــ ــ ـــــدة فـ ــ ــ ــ ـــــال املعتمــ ــ ــ ــ ـــــدقيق اآلجــ ــ ــ ــ ـــــزمن وتــ ــ ــ ــ ـــــتعمال الــ ــ ــ ــ ــــة اســ ــ ــ ــ ــ ـــــق عقلنـ ــ ــ ــ ـــن طريــ ــ ــ ــ ــ ــــك عــ ــ ــ ــ ــ ــــة، وذلـ ــ ــ ــ ــ حليـ

ــــوخى  ــ ــ ــــة تتـ ــ ــ ـــها بمراقبـ ــ ــ ــــة وتعويضــ ــ ــ ــــات القبليـ ــ ــ ـــــة الرقابـ ــ ـــــن كلفــ ــ ـــــد مــ ــ ـــــاطر والحــ ــ ـــيط املســ ــ ــ ـــا أن تبســ ــ ــ ـــــذها، كمــ ــ ـــا وتنفيــ ــ ــ ـــــادقة عليهــ ــ واملصــ

 .498التدبير وعصرنتهدعم اإلنجازات والفعالية واملردودية، كلها مقاربات الهدف منها تجديد وعقلنة 

ـــأن      ــ ــ ــ ـــين بالشــ ــ ــ ــ ـــــرف  املهتمـ ــ ــ ـــن طـ ــ ــ ــ ـــــا مـ ــ ــ ــــغاال دائمـ ــ ــ ــــة انشــ ــ ــ ـــــات املحليــ ــ ــ ـــــالي للجماعــ ــ ــ ــــام املـ ــ ــ ـــالح النظــ ــ ــ ــ ــــى إصـ ــ ــ ــ ــــة إل ــ ــ ـــكلت الحاجــ ــ ــ ــ ـــــد شـ ــ ــ وقـ

ــــة  ــ ــ ـــــة خاصـ ــ ـــف لجنــ ــ ــ ـــــا تتكلــ ــ ـــــادة مــ ــ ــــة، عــ ــ ــ ـــــات الترابيـ ــ ــــة للجماعــ ــ ــ ـــــاظرات الوطنيـ ــ ــــغال املنــ ــ ــ ـــالل أشـ ــ ــ ـــين، إذ خــ ــ ــ ــــة املنتخبــ ــ ــ ــــي وخاصـ ــ ــ املحلـ

اإلطـــــــــار وعلـــــــــى ســـــــــبيل املثـــــــــال ، يمكـــــــــن ذكـــــــــر االقتراحـــــــــات التـــــــــي صـــــــــدرت عـــــــــن بدراســـــــــة وتقيـــــــــيم هـــــــــذا النظـــــــــام املـــــــــالي وفـــــــــي هـــــــــذا 

 :499املناظرة الوطنية السابعة ومن بينها

إعـــــــــادة النظــــــــــر فــــــــــي محتــــــــــوى ونظــــــــــام تبويــــــــــب امليزانيــــــــــات الجماعيــــــــــة باعتمــــــــــاد تصــــــــــنيف اقتصــــــــــادي ووظيفــــــــــي للمــــــــــوارد  -

 والنفقات انسجاما مع هيكلة امليزانية العامة للدولة.

ـــــر  - ــ ــ ــ ـــــداد مشــ ــ ــ ــ ــــطرة إعــ ــ ــ ــ ــ ـــــبط مسـ ــ ــ ــ وع امليزانيـــــــــــــة بإســـــــــــــهام مكتـــــــــــــب املجلـــــــــــــس الجمـــــــــــــاعي ودراســـــــــــــته مـــــــــــــن قبـــــــــــــل اللجنـــــــــــــة ضــ

املختصـــــــة قبـــــــل عرضـــــــه فـــــــي صـــــــيغته النهائيـــــــة علـــــــى أنظـــــــار املجلـــــــس مصـــــــحوبا بتقـــــــارير هـــــــذه اللجنـــــــة، وذلـــــــك لضـــــــمان مســـــــاهمة 

 فعالة للمنتخبين وضبط تدخالت املستشارين ومقرر امليزانية واملصالح الجماعية في هذه العملية.

ـــــد ال - ــ ــ ــــي تحديــ ــ ــ ــ ـــــدة فـ ــ ــ ـــــدة واملعتمــ ــ ــ ـــــات الجديــ ــ ــ ـــال التقنيــ ــ ــ ــ ـــالل إدخــ ــ ــ ــ ـــن خــ ــ ــ ــ ـــــة مــ ــ ــ ـــــات الترابيــ ــ ــ ـــــبي للجماعــ ــ ــ ـــــالي واملحاســ ــ ــ ـــــيير املــ ــ ــ تســ

 القطاع الخاص.

 تحديد تقديرات امليزانية وفق معايير موضوعية محددة مع مراعاة اختيارات ومالحظات أعضاء املجلس. -
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 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

املاليــــــــــة الضـــــــــــرورية ملتابعـــــــــــة إحــــــــــداث مصـــــــــــلحة متخصصــــــــــة فـــــــــــي تتبــــــــــع الشـــــــــــؤون املاليــــــــــة والجماعيـــــــــــة وتيهــــــــــئ الوثـــــــــــائق  -

عمليـــــــــــــــات تنفيـــــــــــــــذ امليزانيـــــــــــــــة، وذلـــــــــــــــك بإعـــــــــــــــداد تقـــــــــــــــارير دوريـــــــــــــــة ملعرفـــــــــــــــة املشـــــــــــــــاكل التـــــــــــــــي تعيـــــــــــــــق تنفيـــــــــــــــذ امليزانيـــــــــــــــة ومعرفــــــــــــــــة 

 .500مصادرها

لقــــــــد اصــــــــبح القاضـــــــــ ي املــــــــالي الجهـــــــــوي مــــــــدعو بإبــــــــداء رأيـــــــــه حــــــــول كيفيـــــــــة تنفيــــــــذ ميزانيــــــــات الجماعـــــــــات املحليــــــــة وهيئاتهـــــــــا،     

ــــابات وذلـــــــــــك بطلـــــــــــب مـــــــــــن وزيـــــــــــر الد ــ ــ ــ ــــى الحسـ ــ ــ ـــــادقة علـــ ــ ــ ـــــتم املصــ ــ ــ ـــــدما ال تــ ــ ــ ــــة عنــ ــ ــ ـــــة خاصـــ ــ ــ ـــــة املختصــ ــ ــ ـــلطات املحليــ ــ ــ ــ ــــة أو الســ ــ ــ ــ اخليـ

اإلداريــــــة لهـــــــذه الجماعـــــــات والهيئــــــات مـــــــن طـــــــرف أجهزتهــــــا التداوليـــــــة، ومـــــــن بــــــين اإلشـــــــكاالت التـــــــي تعرفهــــــا املاليـــــــة املحليـــــــة، هـــــــي 

ص دراســــــــة والتصــــــــويت علــــــــى ظــــــــاهرة رفــــــــض الحســــــــابات اإلداريــــــــة، إن محدوديــــــــة التوجــــــــه القــــــــانوني للمشــــــــرع املغربــــــــي بخصــــــــو 

الحســــــــــاب اإلداري، أبــــــــــرزت جملــــــــــة ســــــــــلوكات، مــــــــــن نتائجهــــــــــا املباشــــــــــرة تجــــــــــاوز االختصــــــــــاص األصــــــــــلي للمجلــــــــــس الجمــــــــــاعي فــــــــــي 

ـــل  ــ ـــــرئيس، بـــ ـــــذة الـــ ــ ـــــيلة ملؤاخـ ـــــادقة وســـ ـــي املصـــ ــ ـــق فـــ ــ ـــار الحـــ ــ ـــــالي واعتبـــ ــ ــــب املـ ــ ــــي الجانــ ــ ــــة فــ ــ ـــــة، خاصــ ـــية العامـــ ــ ــ ـــــة السياسـ ـــــراء املراقبـــ إجـــ

ـــأن  ــ ــ ــ ـــــدبير الشــ ــ ــ ـــوء تــ ــ ــ ــ ــــى ســ ــ ــ ــ ـــــا علـ ــ ــ ــــه أحيانــ ــ ــ ــ ــــة ومعاقبتـ ــ ــ ــ ـــــذ امليزانيـ ــ ــ ــــة بتنفيــ ــ ــ ــ ـــــراءات املتعلقـ ــ ــ ــــة اإلجــ ــ ــ ــ ـــال مراقبـ ــ ــ ــ ـــي مجــ ــ ــ ــ ــــي، وفــ ــ ــ ــ ــــام املحلـ ــ ــ ــ العـ

 الخاصة بالجماعات املحلية وهيئاتها.

ــــابات      ــ ــ ـــــة للحســ ــ ـــــالس الجهويـــ ــ ــ ــــة واملجـ ــ ــ ـــــفة عامــ ــ ــ ــــة بصـ ــ ــ ـــــاكم املاليــ ــ ــ ـــــة املحـ ــ ـــــجل أهميـــ ــ ــ ـــن أن نسـ ــ ــ ـــبق يمكـــ ــ ــ ــ ـــا سـ ــ ــ ـــل مـــ ــ ــ ــ ـــالل كـ ــ ــ ـــن خـــ ــ ــ ومـــ

ـــــائية  ـــــة القضـ ــــالل الرقابـ ـــن خــ ــ ــــواء مـ ــــة ســ ـــــة ماليــ ـــــريس حكامـ ــــي تكـ ــــة فــ ـــــفة خاصــ ــــة بصـ ــــالل الرقابــ ـــن خــ ــ ـــــرعية أو مـ ـــخ الشـ ــ ـــــي ترسـ التـ

الغيـــــــــر القضـــــــــائية، وألن القـــــــــرارات النهائيـــــــــة هـــــــــي الكفيلـــــــــة وحـــــــــدها بإظهـــــــــار اإلنتاجيـــــــــة الختاميـــــــــة، فـــــــــإن املشـــــــــرع ســـــــــمح بنشـــــــــرها 

 501بموجب مقررات من الرئيس األول باملجلس وهذا من شأنه خلق الشفافية التي تعتبر من ركائز الحكامة.

ـــــر وتوخ     ــ ــ ــ ــــب آخــ ــ ــ ــ ـــن جانــ ــ ــ ــ ــ يــــــــــــا للمســــــــــــائلة العادلـــــــــــــة فــــــــــــإن املشــــــــــــرع أورد مجموعـــــــــــــة مــــــــــــن اآلليــــــــــــات تصـــــــــــــون وتحمــــــــــــي حقـــــــــــــوق ومـ

ـــار  ــ ــ ــــي إطــ ــ ــ ــــة فـ ــ ــ ـــــة عادلـ ــ ـــي محاكمــ ــ ــ ـــق فــ ــ ــ ـــ ي الحــ ــ ــ ـــنح للمتقاضــ ــ ــ ــــة ومــ ــ ــ ــــة للعدالـ ــ ــ ــــادئ العامـ ــ ــ ـــرام املبـ ــ ــ ـــــق احتــ ــ ـــن طريــ ــ ــ ــــة عــ ــ ــ ـــعين للرقابـ ــ ــ الخاضــ

 502مسطرة علنية وداخل حدود معقولة وأمام هيئة شرعية ومختصة ومستقلة ومحايدة.

ـــ     ــ ــ ــــك، فـ ــ ـــل ذلــ ــ إن تقــــــــديم ميزانيــــــــات الجماعــــــــات املحليــــــــة فــــــــي صــــــــورة وظــــــــائف كبــــــــرى منوطــــــــة بهــــــــذه املنظمــــــــات العموميــــــــة وألجـــ

وترتيــــــــب نفقاتهــــــــا حســــــــب طبيعتهــــــــا االقتصــــــــادية، مــــــــن شــــــــأنه تســــــــهيل لــــــــيس فقــــــــط مأموريــــــــة املســــــــيرين العمــــــــوميين مــــــــن حيــــــــت 

راقبـــــــــة مـــــــــن دراســـــــــة مـــــــــدى التـــــــــوفر علـــــــــى معلومـــــــــات متكاملـــــــــة ورؤيـــــــــة واضـــــــــحة التخـــــــــاذ القـــــــــرارات، بـــــــــل يمكـــــــــن أيضـــــــــا أجهـــــــــزة امل

ـــق  ــ ـــــدى تحقيـــ ــــن مــ ــ ـــــد مـ ـــالل التأكـــ ــ ـــن خــ ــ ـــــيير مــ ـــة التســـ ــ ـــــاس فعاليــ ـــا، اي قيــ ــ ـــــة بهـــ ــــام املنوطــ ــ ـــا باملهـ ــ ــــة وهيئاتهـــ ــ ــــات املحليـ ــ ـــــام الجماعـ قيــ

ـــاز  ــ ــ ــ ــــة إلنجــ ــ ــ ـــــادية املاليــ ــ ــ ــــة االقتصـ ــ ــ ــــاب التكلفـــ ــ ــ ـــالل حســ ــ ــ ــ ـــــن خـ ــ ــ ـــــيير مـ ــ ــ ـــــذا التســ ــ ــ ـــــاد هـ ــ ــ ـــــاءة واقتصـ ــ ــ ـــــاس كفــ ــ ــ ــــومة، وقيـ ــ ــ ـــــداف املرســ ــ ــ األهـ

ـــــة" وتحقيـــــــــق هـــــــــذه األهـــــــــداف كمـــــــــا تســـــــــاعد هـــــــــذه التصـــــــــ ــ ـــبة " باترمونياليــ ــ ــ ـــــاد محاســ ــ ـــى اعتمــ ــ ــ ـــــة علــ ــ ـــــادية والوظيفيــ ــ نيفات االقتصــ

 503والتي تشكل بدورها أداة أساسية لقياس فعالية وكفاءة واقتصاد التسيير العمومي املحلي.

 ثانيا: تدبير امليزانية على أساس النتائج واألداء الناجح

ـــ     ــ ـــا األجهــ ــ ــــطلع بهــ ــ ـــي تضـ ــ ـــــائف التــ ـــن الوظــ ــ ـــــة مــ ـــــدبير امليزانيــ ـــر تــ ــ زة اإلداريـــــــة، فجـــــــل الـــــــوزارات تتـــــــوفر داخـــــــل امليزانيـــــــة العامـــــــة يعتبــ

للدولـــــــة علــــــــى اعتمــــــــادات ماليــــــــة تخصــــــــص لتســــــــيير إداراتهــــــــا املركزيــــــــة ومصــــــــالحها الخارجيــــــــة، بحيــــــــث فــــــــي كــــــــل وزارة أو مصــــــــلحة 

آمــــــــرون بالصــــــــرف يعملـــــــــون علــــــــى تـــــــــدبير هــــــــذه االعتمـــــــــادات بمخصصــــــــات التســــــــيير والتجهيـــــــــز واالســــــــتثمار، ولكـــــــــن هــــــــذا التـــــــــدبير 
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 املغرب – سطات –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 :  

ـــــي ــ ــ من عليــــــــــه منطــــــــــق الوســــــــــائل الــــــــــذي يقــــــــــوم علــــــــــى تحديــــــــــد األهــــــــــداف انطالقــــــــــا مــــــــــن املــــــــــوارد املتاحــــــــــة مــــــــــع االلتــــــــــزام بــــــــــاحترام هـ

ـــز  ــ ــ ـــــتم التركيــ ــ ـــــيلة، أي يــ ــ ـــــيس وســ ــ ـــــدفا ولــ ــ ـــــة هــ ــ ـــبح النفقــ ــ ــ ـــــالي تصــ ــ ــــة وبالتــ ــ ــ ـــــات العموميـ ــ ـــــرف النفقــ ــ ــــة بصــ ــ ــ ـــــة املتعلقـ ــ ـــــاطر القانونيــ ــ املســ

ـــــات  علـــــــى صـــــــرف النفقـــــــات دون النظـــــــر إلـــــــى أبعادهـــــــا التنمويـــــــة ، فـــــــأفرز هـــــــذا ـــيد النفقــ ــ ــــدم ترشــ ــ ـــلبيات، كعـ ــ ـــــض الســ ـــــدبير بعــ التــ

 504العمومية وتعدد مظاهر سوء تدبير املال العام.

إن املنهجيــــــــة الجديـــــــــدة لتــــــــدبير امليزانيـــــــــة علــــــــى أســـــــــاس النتــــــــائج ســـــــــتمكن مــــــــن تحقيـــــــــق تحــــــــول هـــــــــام فــــــــي العالقـــــــــات القائمـــــــــة     

تســــــــيير املــــــــوارد املاليــــــــة والبشــــــــرية املوضــــــــوعة بــــــــين اإلدارة املركزيــــــــة ومصــــــــالحها الالمركزيــــــــة حيــــــــث ســــــــتعمل هــــــــذه األخيــــــــرة علــــــــى 

رهـــــــن إشـــــــارتها فـــــــي حـــــــدود اختصاصـــــــاتها الترابيـــــــة طبقـــــــا إللتـــــــزام صـــــــريح مـــــــع إدارتهـــــــا املركزيـــــــة، حـــــــول كيفيـــــــة تطبيـــــــق برامجهـــــــا، 

مــــــــن شــــــــأن االلتزامــــــــات املتبادلــــــــة بــــــــين اإلدارة املركزيــــــــة ومصــــــــالحها الخارجيــــــــة أن تبــــــــرر األهــــــــداف ومؤشــــــــرات النجاعــــــــة واألداء 

ـــي  ــ تمكـــــــن اإلدارة الالمركزيـــــــة مـــــــن تتبـــــــع تنفيـــــــذ النفقـــــــات العموميـــــــة وباملقابـــــــل تســـــــمح لـــــــإلدارة املركزيـــــــة بوضـــــــع االعتمــــــــادات التــ

املاليــــــــة الالزمــــــــة رهــــــــن إشــــــــارة اآلمــــــــرين بالصــــــــرف واآلمــــــــرين املســــــــاعدين بالصــــــــرف لتحقيــــــــق مهــــــــامهم وتقــــــــدم لهــــــــم الــــــــدعم كلمــــــــا 

النتــــــــــــائج يخــــــــــــول لــــــــــــإلدارات املركزيــــــــــــة ومصــــــــــــالحها الالمركزيــــــــــــة  دعــــــــــــت الضــــــــــــرورة ذلــــــــــــك، إن التــــــــــــدبير امليزانيــــــــــــاتي املرتكــــــــــــز علــــــــــــى

ـــــيع  ــ ــ ــ ــــدئيا توسـ ــ ــ ــ ــــائج مبــ ــ ــ ــ ـــــاس النتــ ــ ــ ــ ــــى أسـ ــ ــ ــ ـــــاتي علــ ــ ــ ــ ـــــدبير امليزانيـ ــ ــ ــ ــــتهدف التـ ــ ــ ــ ــــة، ويســ ــ ــ ــ ـــــات العموميــ ــ ــ ــ ــــي النفقـ ــ ــ ــ ـــــرف فــ ــ ــ ــ ـــر للتصـ ــ ــ ــ ــ ـــــامش اكبـ ــ ــ ــ هـ

 :505مسؤوليات املصالح الالممركزة التي تتولى مهام إدارة القرب وذلك من أجل

 تقريب اإلدارة من املواطن.

 لخدمات املقدمة من طرف اإلدارة العمومية.تحسين جودة ا -

 ترسيخ الالمركزية في سياسة التدبير.  -

 توجيه كل الطاقات نحو تحقيق النتائج.  -

تحقيـــــــــــق تـــــــــــوازن حقيقـــــــــــي بـــــــــــين املســـــــــــؤولية تجـــــــــــاه الـــــــــــوزارة علـــــــــــى أســـــــــــاس النتـــــــــــائج مـــــــــــن جهـــــــــــة، وضـــــــــــمان االســـــــــــتقالل  -

 الالزم للمسؤولين من جهة أخرى.

 رة إلعداد السياسات العمومية الناجعة .تحسين القدرات ومؤهالت اإلدا -

ـــن      ــ ـــــة مــ ـــــزه الدولــ ـــــا تنجــ ـــــر مــ ــــث تظهــ ـــة بحيـــ ــ ــــة للميزانيــ ـــــات العامـــ ــــب النفقــ ـــــيم جانـــ ـــــادة تقيــ ــــي إعــ ــــة األداء فـــ ـــــرة ميزانيـــ ـــــتلخص فكــ وتــ

أعمـــــــال ولـــــــيس مـــــــا تشـــــــتريه مـــــــن ســـــــلع وخـــــــدمات، وبالتـــــــالي فـــــــإن االهتمـــــــام فـــــــي تقســـــــيم ميزانيـــــــة األداء ال يوجـــــــه فـــــــي املقـــــــام األول 

ــــى تحد يـــــــد عناصـــــــر االنتـــــــاج املســـــــتخدمة بكـــــــل وحـــــــدة إداريـــــــة بـــــــل إلـــــــى املنـــــــتج النهـــــــائي نفســـــــه. ولقـــــــد زاد اهتمـــــــام الكتـــــــاب علـــــــى إلـــ

ــــوض  ــ ــ ــ ـــــات وغمــ ــ ــ ــ ــــدد التعريفـ ــ ــ ــ ــــك تعــ ــ ــ ــ ــــى ذلــ ــ ــ ــ ـــــب علــ ــ ــ ــ ــــة األداء وترتـ ــ ــ ــ ــــوع ميزانيــ ــ ــ ــ ـــرة بموضــ ــ ــ ــ ــ ــــنوات األخيـ ــ ــ ــ ــــي الســ ــ ــ ــ ــــاتهم فــ ــ ــ ــ ـــــتالف تخصصــ ــ ــ ــ اخـ

ـــاز املصـــــــــطلحات التـــــــــي اســـــــــتخدموها فـــــــــي دراســـــــــاتهم، فاســـــــــتخدم الكثيـــــــــر مـــــــــنهم ميزانيـــــــــة  ــ ــ ــــة اإلنجــ ــ ــــة األداء وميزانيـــ ــ ـــرامج وميزانيـــ ــ ــ البــ

 506كمسميات مختلفة لش يء واحد.

وقـــــــــد درجـــــــــت دول العـــــــــالم بعـــــــــد الحـــــــــرب العامليـــــــــة الثانيـــــــــة علـــــــــى اســـــــــتخدام اإلنفـــــــــاق العـــــــــام كأحـــــــــد األدوات الهامـــــــــة للتـــــــــأثير     

ـــا علـــــــــــى األوضـــــــــــاع االقتصــــــــــــادية، لغايـــــــــــة الحفـــــــــــاظ علــــــــــــى التـــــــــــوازن االقتصــــــــــــادي واالجتمـــــــــــاعي، كمـــــــــــا اســــــــــــتخدمت  ــ ــ ــ ــــة أيضـــ ــ ــ ــ الدولـ

 507النفقات العامة بشكل متزايد كأحد أدوات التخطيط االقتصادي.
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 املغرب – سطات –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 :  

وترتكــــــــــز موازنــــــــــة البــــــــــرامج واألداء علــــــــــى مــــــــــدى اإلنجــــــــــاز فــــــــــي البــــــــــرامج واألنشــــــــــطة وتغطيــــــــــة األولويــــــــــة بــــــــــدال مــــــــــن التركيــــــــــز علـــــــــــى     

ـــق كيفيــــــــة اإلنفــــــــاق، وتســــــــمح موازنــــــــة البــــــــرامج واألداء لتقيــــــــيم أنشــــــــطة املرؤوســــــــين بمقارنــــــــة األدا ــ ــ ـــــا يحقــ ــ ـــــاط بمـ ــ ـــــايير النشـ ــ ء بمعـ

رقابــــــــــة افضــــــــــل مــــــــــن مجــــــــــرد الرقابــــــــــة علــــــــــى اإلنفــــــــــاق، فقــــــــــد نشــــــــــأت فكــــــــــرة موازنــــــــــة التخطــــــــــيط والبرمجــــــــــة بشــــــــــكل رئيســــــــــ ي إلــــــــــى 

تحســـــــــين وترشـــــــــيد عمليـــــــــة اتخــــــــــاذ القـــــــــرارات، فيمـــــــــا يتعلــــــــــق بأفضـــــــــل الطـــــــــرق لتوزيـــــــــع واســــــــــتخدام اإلمكانيـــــــــات املتـــــــــوفرة لــــــــــدى 

ـــرامج  الدولـــــــــــــة بمـــــــــــــا تـــــــــــــوفره لواضـــــــــــــعي ومقـــــــــــــرري السياســـــــــــــات ــ ــ ــ ــ ــ ـــــيم الب ــ ــ ــ ــــى تقيــ ــ ــ ــ ــ ـــافة إلـ ــ ــ ــ ــ ـــــة باإلضــ ــ ــ ــ ـــــائل تحليليــ ــ ــ ــ ـــن وســ ــ ــ ــ ــ ـــــة مــ ــ ــ ــ الحكوميــ

واملشـــــــــروعات الحاليـــــــــة واملقترحـــــــــة مســـــــــتقبال للـــــــــوزارات، واملصـــــــــالح الحكوميـــــــــة عـــــــــالوة علـــــــــى توفيرهـــــــــا املعلومـــــــــات الكافيـــــــــة عـــــــــن 

تكلفـــــــــــة برنـــــــــــامج أو مشـــــــــــروع حكـــــــــــومي، وتوضـــــــــــيح الطـــــــــــرق البديلـــــــــــة إلنجـــــــــــاز ودراســـــــــــة التكـــــــــــاليف والعائـــــــــــد لكـــــــــــل مـــــــــــن البـــــــــــدائل 

 508قترحة.امل

 هناك عناصر أساسية البد من توافرها كحد أدنى للعمل بنظام ميزانية األداء:    

أن تعنــــــــــى بتكــــــــــوين خطــــــــــط األنشــــــــــطة وبرمجتهــــــــــا زمانيــــــــــا، وهــــــــــذا يعنــــــــــي أنهــــــــــا تهــــــــــتم بمــــــــــا تريــــــــــد الحكومــــــــــة أو أيــــــــــة منظمــــــــــة مــــــــــن  

 منظماتها أو إداراتها تحقيقه وملاذا؟ وكم من وحدات العمل تريد إنجازه؟ ومتى؟

أن تهـــــــتم بعمليـــــــة التمويـــــــل وذلـــــــك بإحـــــــداث مقارنـــــــة بـــــــين تكـــــــاليف املخطـــــــط والنشـــــــاطات مـــــــع مصـــــــادر التمويـــــــل أي تحديـــــــد مـــــــا 

 الذي يمكن إنجازه باالستناد إلى مصادر التمويل املتاحة، وهذا يفترض حساب التكاليف بصورة دقيقة.

 وطبقا لنظام وتوزيع املوارد املتاحة.أن تهتم بتحقيق الخطط واألهداف التي تم اعتمادها خالل الوقت املحدد 

إذ مــــــــــن شــــــــــأن هــــــــــذه العناصــــــــــر أن تفــــــــــتح أبــــــــــواب الدراســــــــــات الكنيــــــــــة التــــــــــي أصــــــــــبحت ضــــــــــرورية إلنجــــــــــاح أســــــــــلوب ميزانيــــــــــة     

ـــل  ــ ــ ـــى تحويــ ــ ــ ـــــل علــ ــ ــــة والعمــ ــ ــ ـــر ماديـ ــ ــ ــــة أو غيــ ــ ــ ـــــاليف ماديـ ــ ـــــت تكــ ــ ــــواء كانــ ــ ــ ــــه سـ ــ ــ ـــــاس تكاليفـ ــ ـــــاس األداء وقيــ ــ ـــن قيــ ــ ــ ـــــد مــ ــ ــــث البــ ــ ــ األداء، حيـ

 509أرقام مالية.كافة التكاليف إلى حسابات و 

ـــا ج      ــ ــ ــ ــ ـــــاليب واملنــ ــ ــ ــ ـــــات األســ ــ ــ ــ ـــتجيب ملتطلبــ ــ ــ ــ ــ ـــلوبا يســ ــ ــ ــ ــ ــــة األداء أســ ــ ــ ــ ــ ـــــن ميزانيـ ــ ــ ــ ـــــل مــ ــ ــ ــ ـــي تجعــ ــ ــ ــ ــ ـــائص التــ ــ ــ ــ ــ ـــــذه الخصــ ــ ــ ــ ــــى هــ ــ ــ ــ ــ ـــالوة علـ ــ ــ ــ ــ عــ

ـــــات  ــ ـــاح املخططـــ ــ ــ ــــي إنجـــ ــ ــ ـــية فـ ــ ــ ـــكل أداة أساســـ ــ ــ ـــل تشـــ ــ ــ ـــيط بــ ــ ــ ـــــام التخطـــ ــ ـــع نظـــ ــ ــ ـــاطع مــ ــ ــ ـــا تتقـــ ــ ــ ـــــة، فإنهـــ ــ ـــــدقيق واملراقبــ ــ ــــي التـــ ــ ــ ــــة فــ ــ ــ الحديثـ

 االقتصادية واالجتماعية التي يعمل بها املغرب.

نبغـــــــــي اإلشـــــــــارة إلـــــــــى أن هنـــــــــاك تكـــــــــامال بـــــــــين أســـــــــلوب ميزانيـــــــــة األداء ونظـــــــــام التخطـــــــــيط، ويعـــــــــود ذلـــــــــك للتـــــــــداخل الـــــــــوظيفي ي    

ــــوب  ـــاز املطلــ ــ ــــى اإلنجـ ـــــك علــ ـــن ذلـ ــ ـــــدال مـ ـــز بـ ــ ـــا، والتركيـ ــ ــــتكم إليهـ ـــي يحــ ــ ـــــاق التـ ــــود اإلتفـ ـــــر أو بنــ ــــى عناصـ ـــز علــ ــ ـــالل التركيـ ــ ـــــن خـ ـــــا، مـ بينهمـ

 510تحقيقه، فأين يبرز هذا التكامل الوظيفي.

ة األداء تركـــــــــز علـــــــــى األنشـــــــــطة واألعمـــــــــال التـــــــــي تســـــــــعى الحكومـــــــــة أو اإلدارة املعنيـــــــــة إلنجازهـــــــــا خـــــــــالل فتـــــــــرة امليزانيـــــــــة، إن ميزانيـــــــــ

ـــا  ــ ــ ـــــرامج ونظمــ ــ ـــي بــ ــ ــ ــــات ليبنــ ــ ـــــدود الجزئيـــ ــ ـــــدى حــ ــ ـــــدا يتعــ ــ ـــرا بعيــ ــ ــ ـــــتقبليا وتفكيــ ــ ـــــدا مســ ــ ــــة بعــ ــ ـــــيف للميزانيـــ ــ ــــط يضــ ــ ـــإن املخطـــ ــ ــ ــــذلك فــ ــ وبـــ

 ل والتفكير الجزئي.شاملة وكلية، بينما تركز ميزانيات األداء على أسلوب التعام

ــــة،  ــ ــ ــ ـــــدة وعريضـ ــ ــ ـــــرامج عديــ ــ ــ ــــى بــ ــ ــ ــ ـــــد إلـ ــ ــ ــــط و البعيــ ــ ــ ــ ـــــدى املتوسـ ــ ــ ــــى املــ ــ ــ ــ ـــة علـ ــ ــ ــ ـــــام للحكومــ ــ ــ ـــــاط العــ ــ ــ ـــــيم النشــ ــ ــ ـــــتم بتقســ ــ ــ ـــط يهــ ــ ــ ــ إن املخطــ

ويتكـــــــون كـــــــل برنـــــــامج مـــــــن عـــــــدد مـــــــن األعمـــــــال والنشـــــــاطات التـــــــي يكـــــــون كـــــــل منهـــــــا عـــــــدد مـــــــن وحـــــــدات األداء، وهـــــــذا يـــــــؤذي إلـــــــى 

 بعض املالحظات :

تكــــــــاليف وحــــــــدات األداء املختلفــــــــة التــــــــي تتكــــــــون منهــــــــا وبــــــــذلك تصــــــــبح وحــــــــدات األداء  أن تكــــــــاليف كــــــــل بــــــــرامج تحتســــــــب بجمــــــــع

 جزئيات هامة في إطار البرنامج الواحد.

                                                           

-272، ص: 9109أسس املالية العامة، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، عمان الطبعة الرابعة خالد شحادة الخطيب و أحمد زهير شامية:  -  508

277. 

 .022-023نجيب جيري : الرقابة املالية باملغرب، م.س، ص:  -  509

 .911نجيب جيري : نفس املرجع السابق، م.س، ص: -  510
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ـــا، أو      ــ ـــق كفاءتهـــ ــ ـــــبل تحقيـــ ـــا وســـ ــ ـــــدات األداء وتكاليفهـــ ــــى وحـــ ــ ـــــز علــ ـــــي تركـــ ــــة األداء التـــ ــ ـــين ميزانيــ ــ ـــا بـــ ــ ـــداخل ملحوظـــ ــ ـــــدو التـــ ـــا يبـــ ــ وهنــ

 511ذه الوحدات في تحقيق األهداف األساسية للبرامج.املخطط الذي يركز على كيفية االستفادة من ه

ــــتعانة  ــ ــ ــ ـــــتم االســ ــ ــ ـــــابقة أو يـــ ــ ــ ــــة ســـ ــ ــ ــ ـــــن مرحلــ ــ ــ ــــة عـــ ــ ــ ــ ـــــات األداء الفعليــ ــ ــ ـــــداد ميزانيــ ــ ــ ـــوء إعـــ ــ ــ ــ ــــى ضـــ ــ ــ ــ ـــــا علــ ــ ــ ـــــات أساســـ ــ ــ ـــــداد املخططـــ ــ ــ ـــــتم إعـــ ــ ــ يــ

 بميزانيات األداء التقديرية في أول فترة.

ــــاتهم،      ــ ــ ـــــباع حاجـ ــ ــــواطنين إلشــ ــ ــ ـــــدمات للمـ ــ ـــا ج والخــ ــ ــ ـــــديم املنــ ــ ــــوم بتقــ ــ ــ ــــة تقـ ــ ــ ـــا أن الحكومـ ــ ــ ــــة، بمــ ــ ــ ــــات خدميـ ــ ــ ـــذلك مؤسسـ ــ ــ ـــي بــ ــ ــ فهــ

ممــــــــا يمكنهــــــــا مــــــــن اســــــــتخدام املوازنــــــــة الصــــــــفرية عنــــــــد إعــــــــداد موازنتهــــــــا وبــــــــذلك فــــــــإن إعــــــــداد مشــــــــروع املوازنــــــــة العامــــــــة ضــــــــمن 

 املؤسسات الحكومية وباتباع األساس الصفري للموازنة، يوجب القيام بما يلي:

 والجديدة معا. _ تحديد البدائل املتعلقة باملشروعات واألنشطة القائمة فعال 0    

 _ استبعاد البدائل التي ليست في مستوى أداء معين.9    

 512_ اختيار أفضل البدائل على أساس عملية تحليل الكلفة والفائدة.2    

ــــه      ـــــالنظر لكونـــ ـــا، بــ ــ ـــــة عمومــ ـــــاكم املاليــ ـــــندت للمحــ ـــي أســ ــ ـــــات التــ ـــم االختصاصــ ــ ـــــن أهــ ـــــيير مــ ـــة التســ ــ ـــر مراقبــ ــ ـــار تعتبــ ــ ـــــذا اإلطــ ــــي هــ وفـــ

شـــــــروعية القانونيـــــــة علـــــــى مســـــــتوى العمليـــــــات املاليـــــــة، ليقـــــــف باألســـــــاس علـــــــى جـــــــودة التســـــــيير بنـــــــاء علـــــــى يتجـــــــاوز تطبيقـــــــات امل

ـــــادة  ــ ـــــيل املـ ــ ـــــالعودة لتفاصـ ــ ــــة، وبـ ــ ـــــداف املعلنــ ــ ـــــا باألهـ ــ ــــي عالقتهـ ــ ــــة فــ ــ ـــــرات املردوديــ ــ ـــح  022مؤشـ ــ ــ ـــــة، تتضــ ــ ـــــاكم املاليـ ــ ــــة املحـ ــ ـــــن مدونــ ــ مـ

ـــــداف بجـــــــــالء جـــــــــدوى هـــــــــذا االختصــــــــــاص الرقـــــــــابي، ملراقبـــــــــة جميـــــــــع أوجــــــــــه التســـــــــيير ليتـــــــــولى  ــ ـــق األهـــ ــ ــ ـــــدى تحقيــ ــ ـــــيم مــ ــ ــــذلك تقيـــ ــ ــ بـ

املعلنـــــــــة والنتـــــــــائج املســـــــــجلة باإلضـــــــــافة إلــــــــــى تكـــــــــاليف وشـــــــــروط اقتنـــــــــاء واســـــــــتخدام الوســــــــــائل املعتمـــــــــدة، وهـــــــــو مـــــــــا يحيـــــــــل إلــــــــــى 

املعـــــــــــايير املرتبطـــــــــــة بالفعاليـــــــــــة والنجاعـــــــــــة االقتصـــــــــــادية، وتفعيـــــــــــل مبـــــــــــادئ الحكامـــــــــــة الجيـــــــــــدة فـــــــــــي تـــــــــــدبير املـــــــــــوارد املاديـــــــــــة علـــــــــــى 

 داف املحققة للجماعات الترابية.أحسن وجه وتحقيق األه

 الفقرة الثانية: إصالح النظام املحاسبي 

ـــــة     ــ ــــة للدولـ ــ ـــبة العموميــ ــ ـــــرار املحاســـ ــ ــــى غـ ــ ـــــة، علــ ــ ـــــات الترابيـ ــ ــــة بالجماعـ ــ ــــة الخاصــ ــ ـــبة العموميــ ــ ـــــت املحاســـ ــ ـــــد لقيـ ــ ـــا 513لقـ ــ ــ ، اهتمامـ

ــــت  91يخ بتــــــــــار  9.73.120مـــــــــن خــــــــــالل ســــــــــن النظـــــــــام املتعلــــــــــق بهــــــــــا، هكــــــــــذا بعـــــــــد اســــــــــتقالل املغــــــــــرب صــــــــــدر املرســـــــــوم رقــــــــــم  ــ ــ غشــ

ـــــة 0273 ــ ــ ــــة البلديـ ــ ــ ـــبة العموميـــ ــ ــ ــ ــــام املحاسـ ــ ــ ـــن نظـــ ــ ــ ــ ــــو  2بتـــــــــــاريخ  9.17.900، تـــــــــــم صــــــــــدر املرســـــــــــوم رقــــــــــم 514بسـ ــ ــ ـــن  0217يونيــ ــ ــ ــ بســ

 .515نظام ملحاسبة الجماعات القروية

وبعـــــــد ذلـــــــك رغبـــــــة فـــــــي توحيـــــــد قواعـــــــد املحاســـــــبة العموميـــــــة علـــــــى مختلـــــــف الجماعـــــــات الترابيـــــــة صـــــــدر املرســـــــوم امللكـــــــي رقـــــــم    

، وفــــــــــي  خضــــــــــم اإلصــــــــــالحات التــــــــــي عرفتهــــــــــا الجماعــــــــــات الترابيــــــــــة صــــــــــدرت مجموعــــــــــة مــــــــــن 0212516وبر أكتــــــــــ 02بتــــــــــاريخ  33.11

ــــوم  ــ ــ ـــــد مرسـ ــ ــــوم الجديــ ــ ــ ـــــاء املرسـ ــ ــــى أن جــ ــ ــ ـــرة إلـ ــ ــ ــــة واملغيــ ــ ــ ـــــيم املتممـ ــ ـــتنبر  21املراســ ــ ــ ثـــــــــم تـــــــــاله املرســـــــــوم الجديـــــــــد رقـــــــــم  0221517شــ

ــــي  9.12.220 ــ ــ ــ ــ ــ ـــــادر فـ ــ ــ ــ ــ ـــــرم  02الصــ ــ ــ ــ ــ ــــاير  2)  0220محــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة9101ينـ ــ ــ ــ ــ ـــــات الترابيــ ــ ــ ــ ــ ـــبة الجماعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــام محاســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن نظـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا،  ( بســ ــ ــ ــ ــ ــ ومجموعاتهــ

ـــــادة )  ــ ــ ــ ـــــ ى املــ ــ ــ ــ ـــخ بمقتضــ ــ ــ ــ ــ ــــوم 072ينســ ــ ــ ــ ـــــيما مرســـ ــ ــ ــ ــــه، الســ ــ ــ ــ ــــة لـــ ــ ــ ــ ــ ــــام املخالفـ ــ ــ ــ ـــع األحكـــ ــ ــ ــ ــ ـــخ جميــ ــ ــ ــ ــ ـــتنبر  21( نســ ــ ــ ــ ــ ـــــام  0221شــ ــ ــ ــ ـــن نظــ ــ ــ ــ ــ بســ

املحاســــــــــــبة الجماعيــــــــــــة املحليــــــــــــة وهيئاتهــــــــــــا، ثــــــــــــم صــــــــــــدور القــــــــــــوانين التنظيميــــــــــــة للجماعــــــــــــات الترابيــــــــــــة، ظهيــــــــــــر الشــــــــــــريف رقــــــــــــم 
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ــــات 000.02 ــ ــ ــ ــ ــ ـــــق بالجهــ ــ ــ ــ ــ ــــاليماملتعلـــــــــــــــ 009.02، ثـــــــــــــــم القــــــــــــــــانون رقــــــــــــــــم 518املتعلــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاالت واألقــ ــ ــ ــ ــ ، ثـــــــــــــــم القــــــــــــــــانون رقــــــــــــــــم 519ق بالعمـــ

ــــات 002.02 ــ ــ ــ ــ ــ ـــق بالجماعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــونبر  2، بتـــــــــــــــاريخ 9.02.270، ثـــــــــــــــم أخيـــــــــــــــرا صـــــــــــــــدور مرســـــــــــــــوم رقـــــــــــــــم 520املتعلــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــام  9102نـ ــ ــ ــ ــ ـــن نظــ ــ ــ ــ ــ ــ بســ

 .521للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات

 أوال: آليات املحاسبة العمومية للجماعات اترابية

ـــنة إن اإلصــــــــالحات التـــــــــي عرفهــــــــ ــ ــ ــــي سـ ــ ـــــاعي فـــ ــ ـــــاق الجمـ ــ املغيـــــــــر واملــــــــتمم بموجبـــــــــه القـــــــــانون  02.13بالقـــــــــانون رقــــــــم  9112522ا امليثــ

ــــي  0.13.072املتعلــــــــــــق بامليثــــــــــــاق الجمــــــــــــاعي واملنفــــــــــــذ بــــــــــــالظهير رقــــــــــــم  23.11رقــــــــــــم  ــ ــ ــ ـــــادر فــ ــ ــ ــ ـــــر  03الصـ ــ ــ ــ ـــدر 9112فبرايـ ــ ــ ــ ــ ــــذلك صـ ــ ــ ــ ، وكــ

واملنفـــــــــــذ بـــــــــــالظهير رقـــــــــــم  27.13التنظـــــــــــيم املـــــــــــالي الجديـــــــــــد للجماعـــــــــــات الترابيـــــــــــة ومجموعاتهـــــــــــا والـــــــــــذي يتضـــــــــــمنه القـــــــــــانون رقـــــــــــم 

ــــي  0.12.19 ــ ــ ــ ـــــادر فــ ــ ــ ــ ـــــر  03الصـ ــ ــ ــ بارتبــــــــــــاط مــــــــــــع الرقابــــــــــــة املاليــــــــــــة املمارســــــــــــة علــــــــــــى الجماعــــــــــــات الترابيــــــــــــة ومجموعاتهــــــــــــا،  9112فبرايـ

ــــة  ــ ــ ـــــات الترابيـ ــ ـــــات الجماعــ ــ ــــويض هيئــ ــ ــ ـــــا بتعـ ــ ـــــاءت أيضــ ــ ـــرا، جــ ــ ــ ـــــا أخيــ ــ ـــار إليهــ ــ ــ ــــوانين املشــ ــ ــ ـــــا القـ ــ ـــــاءت بهــ ــ ـــي جــ ــ ــ ـــالحات التــ ــ ــ ــــذلك اإلصــ ــ ــ وكـ

بــــــــــين الجماعــــــــــات، كــــــــــل تلــــــــــك اإلصــــــــــالحات أدت إلــــــــــى ضــــــــــرورة إدخــــــــــال إصــــــــــالحات مواكبــــــــــة  بمجموعاتهــــــــــا و مؤسســــــــــات التعــــــــــاون 

وواســــــــعة علــــــــى نظــــــــام محاســــــــبة الجماعــــــــات الترابيــــــــة، وبــــــــدون أن نــــــــدخل فــــــــي هــــــــذا التقــــــــديم اإلجمــــــــالي للمحاســــــــبة العموميــــــــة، 

ـــــا امل ــ ـــــاء بهــ ــ ـــي جـــ ــ ــ ـــا، والتـــ ــ ــ ـــا ومتفرعاتهــ ــ ــ ــــة ومكوناتهـــ ــ ــ ـــــات الترابيــ ــ ــــة للجماعــ ــ ــ ـــبة العموميــ ــ ــ ــــام املحاســـ ــ ــ ـــــيل نظـ ــ ـــى تفاصـــ ــ ــ ــ ــــوم إل ــ ــ ــــونبر  92رســ ــ ــ نــ

ـــــات  9102 ــ ــ ـــــاطات الجماعــ ــ ــ ــــى نشــ ــ ــ ــ ـــــة علـ ــ ــ ـــــة املاليــ ــ ــ ـــاهر الرقابــ ــ ــ ــ ـــــراز مظــ ــ ــ ـــــام إلبــ ــ ــ ـــــذا النظــ ــ ــ ـــــة لهــ ــ ــ ـــمات العامــ ــ ــ ــ ـــــذكر بالســ ــ ــ ـــــد أن نــ ــ ــ ـــن املفيــ ــ ــ ــ مــ

الترابيــــــــــة، ومؤسســــــــــات التعــــــــــاون بــــــــــين الجماعــــــــــات مــــــــــن خــــــــــالل نظــــــــــام املحاســــــــــبة العموميــــــــــة، وســــــــــنرجع إلــــــــــى بعــــــــــض الجوانــــــــــب 

ـــــذا الـــــــواردة فـــــــي هـــــــذا النظــــــــام، والتـــــــي تعنـــــــي املراقبـــــــة املال ـــــيات هـــ ـــــمن مقتضــ ـــــاءت ضــ ـــي جــ ــ ــــة، والتـــ ــ ـــــات الترابيـ ـــــات الجماعــ ــــة لنفقــ ــ يــ

 .523املرسوم

ـــــياته      ــ ــ ــــبعض مقتضــ ــ ــ ـــــذكير بـــ ــ ــ ـــــدأ بالتــ ــ ــ ـــرح أن نبــ ــ ــ ــ ــــوم، نقتــ ــ ــ ـــــا املرســـ ــ ــ ـــــاء بهــ ــ ــ ـــي جــ ــ ــ ــ ــــة التــ ــ ــ ـــمات العامـــ ــ ــ ــ ـــــد الســ ــ ــ ــــوف عنــ ــ ــ ـــــاق الوقـــ ــ ــ ــــي نطــ ــ ــ وفـــ

ـــع املرتبطـــــــــة بتحديـــــــــد مـــــــــدلول املحاســـــــــبة العموميـــــــــة للجماعـــــــــات الترابيـــــــــة وقواعـــــــــد تنظيمهـــــــــا ) املـــــــــادة األولـــــــــى مـــــــــن ا ــ ــ ــــوم( مــ ــ ــ ملرسـ

اإلشــــــــــــارة إلــــــــــــى املضــــــــــــامين اإلجماليــــــــــــة التــــــــــــي جــــــــــــاء بهــــــــــــا املرســــــــــــوم) املــــــــــــادة الثانيــــــــــــة( مــــــــــــن املرســــــــــــوم. بالنســــــــــــبة لتحديــــــــــــد مــــــــــــدلول 

ــــوم  ــ ــــوع مرســ ــ ـــة موضــ ــ ــ ـــبة العموميـ ــ ــ ــــونبر 2 9املحاسـ ــ ــــى  0فقــــــــد ورد فــــــــي مقتضــــــــيات املــــــــادة  9102نــ ــ ــــالنص علــ ــ ــــوم بــ ــ ـــــذا املرســ ــ ـــــن هـ ــ مـ

 :524ما يلي

ـــــة     ــ ــ ــ ــــة املطبقــ ــ ــ ــ ــ ـــبة العموميـ ــ ــ ــ ــ ـــــراد باملحاســ ــ ــ ــ علـــــــــــــى الجماعـــــــــــــات ومؤسســـــــــــــات التعـــــــــــــاون بـــــــــــــين الجماعـــــــــــــات، مجمـــــــــــــوع القواعـــــــــــــد  " يــ

ـــــات  ــ ــ ــ ـــــدها االلتزامـ ــ ــ ــ ــــى تحديـ ــ ــ ــ ـــافة إلــ ــ ــ ــ ــ ــــبتها باإلضـ ــ ــ ــ ـــــك محاســ ــ ــ ــ ـــــذا مسـ ــ ــ ــ ــــبية وكـ ــ ــ ــ ــــة واملحاســ ــ ــ ــ ـــــا املاليــ ــ ــ ــ ـــــة عملياتهـ ــ ــ ــ ـــــذ ومراقبـ ــ ــ ــ ـــــة لتنفيـ ــ ــ ــ املنظمـ

 ومسؤوليات األعوان املكلفين بتطبيقها."
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ـــــات ال     ــ ــ ـــــات ومؤسســ ــ ــ ــــبية للجماعــ ــ ــ ــ ــــة و املحاسـ ــ ــ ــــات املاليـــ ــ ــ ـــتمل العمليـــ ــ ــ ــ تعـــــــــــاون بـــــــــــين الجماعـــــــــــات علـــــــــــى العمليـــــــــــات املتعلقـــــــــــة وتشــ

 .525بامليزانية والخزينة واملمتلكات

ـــريتين      ــ ــ ـــــادتين األخيــ ــ ـــم املـ ــ ــ ـــــذي يضــ ــ ـــــامس والـ ــ ـــم الخــ ــ ــ ــــص القسـ ــ ـــــد خصـــ ــ ــــام، لقـ ــ ــــة أقســـ ــ ـــمل خمســ ــ ــ ــــوم، فيشــ ــ ــــات املرســ ــ ـــا محتويـــ ــ ــ أمـ

ــــوم ) ــ ــ ـــــن املرسـ ــ ــــة وال 012( و )019مــ ــ ــ ــــام املخالفـ ــ ــ ـــع األحكـ ــ ــ ـــخ جميــ ــ ــ ـــــك لنســ ــ ــــة، وذلــ ــ ــ ـــــام االنتقاليـ ــ ــــوع األحكــ ــ ــ ــــي موضـ ــ ــ ــــوم ( فـ ــ ــ ـــــيما املرسـ ــ ســ

ــــوال  2بتــــــــــــــــاريخ  9.21.721 ــ ــ ــ ــ ــ ـــتنبر  21)  0221شـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــادة  0221شــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا) املــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة وهيئاتهــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــات املحليـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــبة الجماعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــام ملحاســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن نظـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بسـ

072.)526 

أمـــــــــا األقســـــــــام األربعـــــــــة األولـــــــــى فتشـــــــــمل مختلـــــــــف املضـــــــــامين العمليـــــــــة واإلجراءاتيـــــــــة لتطبيـــــــــق مـــــــــدلول املحاســـــــــبة العموميـــــــــة     

ـــار  ــ ــ ــــى املشــ ــ ــ ـــــادة األولـ ــ ــــي املــ ــ ــ ــــه فـ ــ ــ ــــوص عليـ ــ ــ ـــــادة ) املنصـ ــ ـــــددت املــ ــ ـــــد حــ ــ ـــاله، ولقــ ــ ــ ـــا أعــ ــ ــ ـــــذا  527(9إليهــ ــ ــــامين هــ ــ ــ ــــوم مضـ ــ ــ ـــس املرسـ ــ ــ ـــن نفــ ــ ــ مــ

 املرسوم والواردة في مختلف مقتضيات األقسام التي يشملها بالشكل التالي:

 يهدف هذا املرسوم إلى تحديد:     

ا فـــــــــــــي قســـــــــــــمه األول: املبـــــــــــــادئ األساســـــــــــــية للمحاســـــــــــــبة العموميـــــــــــــة للجماعـــــــــــــات ومؤسســـــــــــــات التعـــــــــــــاون بـــــــــــــين الجماعـــــــــــــات، وكـــــــــــــذ

 الترخيصات باملخالفة لها.

 في قسمه الثاني: القواعد املطبقة على تنفيذ عمليات املداخيل والنفقات وكذا العمليات املتعلقة بالخزينة.

 في قسمه الثالث: القواعد املطبقة على املحاسبة.

 في قسمه الرابع: القواعد املطبقة على تصفية امليزانية وتقديم الحسابات واملراقبة.

ـــــادة  9100مــــــــــــن دســــــــــــتور  020وتتــــــــــــولى املجــــــــــــالس الجهويــــــــــــة للحســــــــــــابات طبقــــــــــــا ألحكــــــــــــام الدســــــــــــتور الفصــــــــــــل      ــ ــ ــ ـــن  091واملـ ــ ــ ــ ــ مـ

ـــــذه  19.22528قـــــــــــــانون  ــ ــ ــ ـــدخل هــ ــ ــ ــ ــ ـــالل تــ ــ ــ ــ ــ ـــن خــ ــ ــ ــ ــ ـــــه مــ ــ ــ ــ ـــح مالمحــ ــ ــ ــ ــ ـــائيا تتضــ ــ ــ ــ ــ ـــا قضــ ــ ــ ــ ــ ـــــة اختصاصــ ــ ــ ــ ـــــاكم املاليــ ــ ــ ــ ـــــة املحــ ــ ــ ــ ـــق بمدونــ ــ ــ ــ ــ املتعلــ

 لشؤون املالية.الوحدات الرقابية في البت في حسابات املحاسبين تم التأديب املتعلق بامليزانية وا

ـــــبين      ــ ــ ــ ــ ـــــابات املحاسـ ــ ــ ــ ــ ـــع حسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة جميـ ــ ــ ــ ــ ـــاها مراقبـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي اختصاصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدخل فـ ــ ــ ــ ــ ـــي يــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدة التـ ــ ــ ــ ــ ـــــات الوحيـ ــ ــ ــ ــ ــــة الهيئـ ــ ــ ــ ــ ـــــاكم املاليــ ــ ــ ــ ــ ـــر املحـ ــ ــ ــ ــ وتعتبـــ

ــــى  ــ ــ ــ ـــــاباتهم إلــ ــ ــ ــ ـــــديم حسـ ــ ــ ــ ــــوميين بتقـ ــ ــ ــ ــــوان عمــ ــ ــ ــ ــــفتهم أعــ ــ ــ ــ ـــــزمين بصــ ــ ــ ــ ـــم ملـ ــ ــ ــ ــ ـــــذلك فهـ ــ ــ ــ ـــا، وبـ ــ ــ ــ ــ ــــة وهيئاتهـ ــ ــ ــ ـــــات الترابيــ ــ ــ ــ ــــوميين بالجماعـ ــ ــ ــ العمــ

ر يوليـــــــــوز مـــــــــن الســـــــــنة املواليـــــــــة لســـــــــنة تنفيـــــــــذ العمليـــــــــات، املجلـــــــــس الجهـــــــــوي للحســـــــــابات فـــــــــي حـــــــــدود دائرتـــــــــه، قبـــــــــل مـــــــــتم شـــــــــه

ويعنــــــــــي بــــــــــذلك مراقــــــــــب صــــــــــحة االلتــــــــــزام بالنفقــــــــــات واملحاســــــــــبين العمــــــــــوميين وذلــــــــــك وفــــــــــق الكيفيــــــــــات املقــــــــــررة فــــــــــي النصــــــــــوص 

ـــــادة 529التنظيميــــــــــــة الجــــــــــــاري بهــــــــــــا العمــــــــــــل ــ ــ ــ ـــا للمـ ــ ــ ــ ــ املتعلــــــــــــق بمســــــــــــؤولية اآلمــــــــــــرين بالصــــــــــــرف  10.22530مــــــــــــن قــــــــــــانون  1. وطبقـ

 ن العموميين، فإن املحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا وماليا عن: واملراقبين واملحاسبي

 املحافظة على األموال والقيم املعهود إليهم بحراستها. -

 القبض القانوني للمداخيل املعهود إليهم بتحصيلها. -

 صحة حسابات التصفية. -

                                                           

بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين  9102نونبر  92صادر بتاريخ  9.02.270من مرسوم رقم املادة األولى  -  525

 الجماعات.

 ( بسن نظام املحاسبة العمومية للجماعات املحلية ومجموعاتها.9110) يناير  9.12.222املادة األولى من مرسوم رقم  -  526

بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين  9102نونبر  92صادر بتاريخ  9.02.270 املادة الثانية من مرسوم رقم - 527

 الجماعات.

 املتعلق بمدونة املحاكم املالية. 19.22من قانون رقم  091أنظر املادة  -  528

 املتعلق بمدونة املحاكم املالية. 19.22من قانون  093املادة  -  529

املتعلق بتحديد مسؤولية اآلمرين بالصرف  10.22( بتنفيذ القانون رقم 9119ابريل  2)  0292محرم  00صادر في  0.19.97ظهير شريف رقم  -  530

 واملراقبين واملحاسبين العموميين.
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 املغرب – سطات –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 :  

 وجود التأشيرة املسبقة لاللتزام. -

 التي يأمرون بحمايتها.وضعية الحسابات الخارجية لألموال املتوفرة  -

 باإلضافة إلى أن املحاسبين العموميين مسؤولون عن التحقيق من : 

 مدى توفر االعتمادات واألموال. -

 صفة األمر بالصرف أو مفوضة. -

 تقديم املستندات. -

 صحة النفقة. -

املجلـــــــس الجهـــــــوي كــــــــل   أمـــــــا بالنســـــــبة للمســـــــتندات املثبتـــــــة للمــــــــداخيل ونفقـــــــات الجماعـــــــات الترابيـــــــة وهيئاتهـــــــا، فتوجــــــــه إلـــــــى    

ـــهر ــ ــ ــ ــ ــــة اشــ ــ ــ ــ ، وفـــــــــــــي حالـــــــــــــة رفـــــــــــــض املحاســـــــــــــب العمـــــــــــــومي اإلدالء بحســـــــــــــابه أو بيانـــــــــــــه املحاســـــــــــــبي وقتـــــــــــــه، يجـــــــــــــوز لـــــــــــــرئيس 531ثالثـــ

 .532( درهم0111املجلس الجهوي أن يحكم عليه بغرامة مالية قدرها )

 ثانيا: مراجعة النظام املحاسبي

ـــــات تعتبـــــــــر إعـــــــــادة صـــــــــياغة أو بـــــــــاألحرى املراجعـــــــــة الشـــــــــاملة للنظـــــــــا     ــ ــــة ومؤسســ ــ ــ ـــــات الترابيـ ــ ــــى الجماعــ ــ ــ ـــق علـ ــ ــ ـــبي املطبــ ــ ــ م املحاســ

التعــــــــــاون بــــــــــين الجماعــــــــــات شــــــــــرط أساســــــــــيا وضــــــــــروريا، لــــــــــيس فقــــــــــط لتســــــــــهيل عمليــــــــــات املراقبــــــــــة والتتبــــــــــع ولكــــــــــن مــــــــــن أجــــــــــل 

تزويــــــــد املســــــــيرين العمــــــــوميين املحليــــــــين بــــــــأداة محاســــــــبية فعالــــــــة تمكــــــــنهم مــــــــن التعــــــــرف فــــــــي كــــــــل وقــــــــت وحــــــــين علــــــــى الوضـــــــــعية 

ــــــة ل ــ ــــة الحقيقيـ ــ ــ جمــــــــــاعتهم وإلتزامـــــــــاتهم علــــــــــى جميـــــــــع املســــــــــتويات، فتطـــــــــور اختصاصــــــــــات الجماعـــــــــة الترابيــــــــــة خاصـــــــــة علــــــــــى املاليـ

مســــــــتوى تــــــــدخالتها االقتصــــــــادية ومــــــــا يترتــــــــب علــــــــى ذلــــــــك مــــــــن حاجيــــــــات متزايــــــــدة لألمــــــــوال، كــــــــل هــــــــذا يجعــــــــل األجهــــــــزة املســــــــيرة 

ـــعيتها لهــــــــــــا مســــــــــــؤولية أكثــــــــــــر فــــــــــــأكثر وبالتــــــــــــالي ضــــــــــــرورة توفرهــــــــــــا علــــــــــــى حســــــــــــابات شــــــــــــفافة وواضــــــــــــحة ومترجمــــــــــــة ــ ــ ــ ــ ـــــدق لوضـ ــ ــ ، بصـــ

ـــع  ــ ــ ـــكل شاســـ ــ ــ ـــــد بشـــ ــ ـــــبحت تبتعـــ ــ ــــي أصـــ ــ ــ ــــومي التــ ــ ــ ـــــدبير العمــ ــ ـــــاط التــ ــ ـــــدين ألنمـــ ــ ــــوع املتزايـــ ــ ــ ـــــد والتنــ ــ ــــظ أن التعاقـــ ــ ــ ـــا يالحــ ــ ــ ـــة كمـــ ــ ــ الحقيقيــ

عــــــــــن إطــــــــــار اإلدارة الكالســــــــــيكية وتلجــــــــــأ إلــــــــــى تركيبــــــــــات قانونيــــــــــة وماليــــــــــة جــــــــــد متطــــــــــورة تقــــــــــوم فــــــــــي الكثيــــــــــر مــــــــــن األحيــــــــــان علــــــــــى 

ـــــدفعان  ــ ـــــاص، يــ ــ ـــاع الخــ ــ ــ ـــــن القطــ ــ ـــــركاء مــ ــ ـــع شــ ــ ــ ـــــد مــ ــ نحـــــــــو ضـــــــــرورة تزويـــــــــد الجماعـــــــــات الترابيـــــــــة بأنظمـــــــــة محاســـــــــبية تمكـــــــــن التعاقــ

 533من تحديد املسؤوليات املختلفة والتعرف بدقة على مآل املساهمات العمومية.

وفــــــــي هــــــــذا اإلطــــــــار قــــــــال ملــــــــك الــــــــبالد محمــــــــد الســــــــادس فــــــــي خطابــــــــه غــــــــداة افتتــــــــاح الــــــــدورة األولــــــــى مــــــــن الســــــــنة التشــــــــريعية     

ــــوبر  02الخامســـــــــة بتـــــــــاريخ  ــ ــ ـــا،  :9100534أكتـ ــ ــ ـــديث بالدنــ ــ ــ ـــــدم وتحــ ــ ــــه تقــ ــ ــ ــــف عليـ ــ ــ ـــــذي يتوقـ ــ ـــر الــ ــ ــ ــــاتي الكبيــ ــ ــ ـــان املؤسسـ ــ ــ ـــــل الرهــ ــ ويظــ

ـــــال،  ــ ـــــاخ األعمــ ــ ـــين منــ ــ ــ ـــع، وتحســ ــ ــ ــــة واملجتمــ ــ ــ ـــة الدولـ ــ ــ ـــا أن دمقرطــ ــ ــ ــــه " كمــ ــ ــ ــــى أنـ ــ ــ ـــاف إلـ ــ ــ ــــة، وأضــ ــ ــ ـــل الدولـ ــ ــ ـــــد هياكــ ــ ـــالح وتحديــ ــ ــ ــــو إصــ ــ ــ هـ

 يتطلب انتهاج الحكامة الجيدة ".

ـــــد      ــ ـــــاملغرب وبعــ ــ ــــة بـ ــ ـــــاكم املاليـــ ــ ـــل املحـ ــ ــ ـــار عمـ ــ ــ ـــالل مســ ــ ــ ـــــن خـ ــ ـــح مــ ــ ــ ـــــد اتضـ ــ ســــــــنة علــــــــى صـــــــــدور القــــــــانون املـــــــــنظم لهــــــــا عـــــــــن  91لقـ

كشـــــــف محدوديـــــــة الرقابــــــــة التـــــــي يمارســــــــها قضـــــــاة هـــــــذه املحــــــــاكم، لعـــــــدم تــــــــوفرهم علـــــــى قـــــــوة الــــــــردع الالزمـــــــة، كمــــــــا أنـــــــه وبعــــــــد 

التعــــــــديالت الدســــــــتورية التــــــــي همــــــــت البــــــــاب العاشــــــــر الخــــــــاص باملحــــــــاكم املاليــــــــة وجــــــــب إدخــــــــال تعــــــــديالت جوهريــــــــة علــــــــى هــــــــذه 

ـــع نص ــ ــ ــ ـــــ ى جميـ ــ ــ ــــة لتتماشـ ــ ــ ـــــيم  9100وصــــــــــها مــــــــــع املســــــــــتجدات التــــــــــي جــــــــــاء بهــــــــــا الدســــــــــتور الجديــــــــــد لســــــــــنةاملدونــ ــ ــ ـــــاء بقـ ــ ــ ـــــذي جـ ــ ــ والـ

وآليــــــــات مهمــــــــة تتجلــــــــى فــــــــي ربــــــــط املســــــــؤولية باملحاســــــــبة وترســــــــيخ قــــــــيم الحكامــــــــة الجيــــــــدة، وتخليــــــــق الحيــــــــاة العامــــــــة، والغايــــــــة 
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 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

ـــ ــ ـــــاء بهـ ـــي جـ ــ ـــــة التـ ــــة للدولـ ـــــات العموميــ ـــديث املؤسسـ ــ ــــي تحـ ـــــرط فــ ـــــي تنخـ ـــــة لكـ ـــــاكم املاليـ ـــــل املحـ ــــك تأهيـ ـــن ذلــ ــ ا الدســــــتور الجديــــــد، مـ

 535فهذه األمور أصبحت حتمية بعد أن نص عليها الدستور الجديد بشكل إلزامي وصريح.

ـــا      ــ ــــو مــ ــــة، وهـــ ــــطرة والرادعـــ ــــوانين املســـ ـــن القـــ ــ ــــانة مــ ــ ـــــاط بترسـ ــــب أن يحــ ـــــام يجـــ ـــــال العــ ــــى املــ ـــــة علـــ ـــاز للرقابــ ــ ــــاء جهــ ـــإن بنـــ ــ ـــــذا فــ وهكــ

أســـــــها صــــــياغة وإصـــــــدار دســـــــتور جديــــــد يرتكـــــــز علـــــــى انخــــــرط فيـــــــه املغــــــرب مـــــــن خـــــــالل فــــــتح أوراش اإلصـــــــالحات الكبـــــــرى، علــــــى ر 

ترســــــــــــــيخ دولــــــــــــــة الحــــــــــــــق والقــــــــــــــانون واملؤسســــــــــــــات وتوســــــــــــــيع مجــــــــــــــال الحريــــــــــــــات الفرديــــــــــــــة والجماعيــــــــــــــة وتعميــــــــــــــق الديمقراطيــــــــــــــة 

وتحـــــــــديث املؤسســــــــــات وعقلنتهـــــــــا مــــــــــن خـــــــــالل تقويــــــــــة آليـــــــــات تخليــــــــــق الحيـــــــــاة العامــــــــــة، وربـــــــــط ممارســــــــــة الســـــــــلطة واملســــــــــؤولية 

 536باملراقبة واملحاسبة.

نظـــــــام املحاســــــــبي املطبـــــــق علــــــــى الجماعـــــــات الترابيــــــــة ومؤسســـــــات التعــــــــاون بـــــــين الجماعــــــــات اصـــــــبح محــــــــل انتقـــــــاد وطلــــــــب وال    

 :537مراجعة في العديد من املناسبات، فخالل املناظرة الوطنية السابعة للجماعات الترابية طلب املشاركون ب

 سبية.إعداد مخطط محاسبي خاص بالجماعات الترابية يسطر جميع العمليات املحا -

ــــة  - ــ ــ ــ ـــــات الترابيــ ــ ــ ــ ـــــالي للجماعـ ــ ــ ــ ـــــدبير املـ ــ ــ ــ ـــــال التـ ــ ــ ــ ـــي مجـ ــ ــ ــ ــ ــــة، فـ ــ ــ ــ ــــة واملعلوماتيــ ــ ــ ــ ـــــبة املاديــ ــ ــ ــ ــــة واملحاسـ ــ ــ ــ ـــــبة التحليليــ ــ ــ ــ ـــــاد املحاسـ ــ ــ ــ اعتمـ

 ونشر الوثائق والبيانات املالية.

وقـــــــــــد قامـــــــــــت الـــــــــــوزارة الوصــــــــــــية علـــــــــــى الجماعـــــــــــات الترابيــــــــــــة بـــــــــــدورها بتشـــــــــــخيص وضـــــــــــعية النظــــــــــــام املحاســـــــــــبي املطبـــــــــــق علــــــــــــى 

 لى أن محدودية هذا النظام ترتبط بعاملين اثنين:الجماعات الترابية وتوصلت إ

ـــــاس  ــ ــــى أســـ ــ ــ ـــا علـ ــ ــ ــــوت عليهـــ ــ ــ ـــــة املصـ ــ ـــــذ امليزانيـــ ــ ــــة تنفيــ ــ ــ ـــي مراقبــ ــ ــ ــــة فــ ــ ــ ـــــة املحليـ ــ ـــبة العموميـــ ــ ــ ــــام املحاســ ــ ــ ــــدف نظــ ــ ــ ـــــر هـ ــ ــــة ينحصـــ ــ ــ ـــــن جهـ ــ مــ

ــــة،  ــ ــ ــ ـــــنة معينـ ــ ــ ـــبة لســ ــ ــ ــ ـــــيل بالنســ ــ ــ ـــــدار والتحصــ ــ ــ ـــــرف واإلصــ ــ ــ ـــــر بالصــ ــ ــ ـــــفية واألمــ ــ ــ ـــزام والتصــ ــ ــ ــ ـــل االلتــ ــ ــ ــ ـــن قبيــ ــ ــ ــ ــــطلحات مــ ــ ــ ــ ـــاهيم ومصـ ــ ــ ــ مفــ

نة مســـــــــــتقلة عـــــــــــن ميزانيـــــــــــة الســـــــــــنة التـــــــــــي ســـــــــــبقتها، وتتـــــــــــوالى امليزانيـــــــــــات دون أي رابـــــــــــط محاســـــــــــبي بحيـــــــــــث أن ميزانيـــــــــــة كـــــــــــل ســـــــــــ

 بينهما.

 538من جهة أخرى هناك التقنية املحاسبية املستعملة واملتمثلة في القيد البسيط للعمليات املحاسبية املنجزة.

بعــــــــــين االعتبــــــــــار بــــــــــأربع مســــــــــتويات  وفــــــــــي نفــــــــــس اإلطــــــــــار دعــــــــــت هيئــــــــــة الخبــــــــــراء للمحاســــــــــبين فــــــــــي فرنســــــــــا إلــــــــــى ضــــــــــرورة األخــــــــــذ    

 539رئيسية في أي إصالح أو مراجعة لنظام املحاسبة العمومية املحلية.

ـــي  ــ ــ ـــالك التــ ــ ــ ــــة األمــ ــ ــ ــــي معرفـ ــ ــ ـــا هـ ــ ــ ـــــرح هنــ ــ ـــي تطــ ــ ــ ـــــألة التــ ــ ــــة، واملســ ــ ــ ـــــة املحليـ ــ ـــبة العموميــ ــ ــ ــــام املحاســ ــ ــ ــــي نظـ ــ ــ ــــالي" فـ ــ ــ ـــد "بترمونيـ ــ ــ ـــــال بعــ ــ إدخــ

، وهنـــــــا يجـــــــب التمييـــــــز بـــــــين األمـــــــالك الالزمـــــــة  يجـــــــب تقييـــــــدها ضـــــــمن أصـــــــول الجماعـــــــة وخاصـــــــة القيمـــــــة التـــــــي يـــــــتم بهـــــــا التقيـــــــد

لســــــــير املصــــــــالح العموميـــــــــة وهــــــــذه يجـــــــــب تقييــــــــدها بقيمتهــــــــا الحقيقيـــــــــة أي بمــــــــا كلفـــــــــه اقتناؤهــــــــا، وبــــــــين األمـــــــــالك األخــــــــرى مثـــــــــل 

ـــا entièrement amortisاملعــــــــالم التاريخيــــــــة أو البنايــــــــات التــــــــي تــــــــم اســــــــتهالكها كليــــــــا                     )  ــ ــ ـــــد عمرهــ ــ ـــالتي يزيـ ــ ــ ( كـ

ـــ ــ ــ ن خمســــــــين ســــــــنة مــــــــثال، وهــــــــذه األمــــــــالك ال يمكــــــــن تقييــــــــدها ضــــــــمن أصــــــــول الجماعــــــــة إلــــــــى بقيمــــــــة رمزيــــــــة مــــــــع اإلشــــــــارة إلــــــــى عـ

 ذلك في قائمة املعلومات التكميلية وذلك من أجل إعطاء نظرة شاملة ودقيقة حول أمالك الجماعة. 

ـــق مبـــــدأ الحيطـــــة )     ـــن شـــــأن هـــــذا التعمـــــيم principe de prudenceتعمـــــيم تطبيــ ـــين (، ومــ ـــح بــ ـــل واضــ ــــى فصــ ــــؤدي إلـ أن يـ

 الفترات املحاسبية واالعتماد اإللزامي آلليات االستهالكات واملؤن على املخاطر.

                                                           

 .202احمد الجراري: املسؤولية في مجال تنفيذ امليزانية، م.س، ص :  -  535

 91، ص: 920التنمية، سلسلة نصوص ووثائق العدد : منشور باملجلة املغربية لإلدارة املحلية و 9100مارس  2أنظر الخطاب امللكي بتاريخ  -  536

 وما بعدها.

 اململكة املغربية: وزارة الداخلية، أشغال املناظرة الوطنية السابعة للجماعات املحلية. -  537

 .012محمد مجيدي، مرجع سابق، ص:  -  538

 .029-020نفس املرجع السابق، ص:  -  539

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


    

219 

  ISSN:2509-0291  2022 غشت/شتنبر  41 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –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 :  

اعتمــــــاد وثـــــــائق محاســـــــبية مطابقـــــــة ملـــــــا هـــــــو معمـــــــول بـــــــه فــــــي املحاســـــــبة العامـــــــة املعتمـــــــدة فـــــــي املقـــــــاوالت الخاصـــــــة، بحيـــــــث تقـــــــوم 

 صرا أساسيا لضمان صدقية الحسابات.على نفس املبادئ املحاسبية املتفق عليها والتي تشكل عن

ـــاد توطيـــــد الحســـــابات ) ـــمن ميزانيـــــة الجماعـــــة الترابيـــــة consolidation des comptes اعتمـ ـــل عـــــدم تضــ ( ، ذلـــــك أنـــــه بفعــ

ــــاليف  ــ ــ ـــار التكــ ــ ــ ــ ـــين االعتبـ ــ ــ ــ ـــــذ بعـ ــ ــ ـــــتم األخـ ــ ــ ـــم يـ ــ ــ ــ ـــى إذا لـ ــ ــ ــ ـــل معنـ ــ ــ ــ ـــــاباتها كـ ــ ــ ـــــد حسـ ــ ــ ــــة تفقـ ــ ــ ـــــذه الجماعــ ــ ــ ـــالت هـ ــ ــ ــ ـــــاهمات وتحمـ ــ ــ ــــع مسـ ــ ــ لجميــ

 ية من هذه املساهمات والتحمالت.واملوارد املترتبة أو املتأن

ـــــام      ــــوير نظـــ ــ ـــــة بتطــ ـــــداف املتعلقـــ ـــن األهـــ ــ ـــــر عــ ــــض النظـــ ــ ـــية بغــ ــ ـــــداف سياســـ ـــــق أهـــ ـــــن تحقيــ ـــــابات مـــ ـــــد الحســـ ــــة توطيـــ ــ ـــــن عمليــ وتمكــ

 :540التسيير وعمليات اتخاذ القرارات، وتتمثل األهداف السياسية في

ـــــتقل - ــ ـــــزة مســ ــ ـــى أجهــ ــ ــ ـــرا علــ ــ ــ ـــــد كثيــ ــ ــــومي يعتمــ ــ ــ ـــاط عمـ ــ ــ ـــن نشــ ــ ــ ــــب عــ ــ ــ ـــــد تترتـ ــ ـــي قــ ــ ــ ـــار التــ ــ ــ ــــدير األخطــ ــ ــ ــــى تقـ ــ ــ ــــآخر علـ ــ ــ ـــكل أو بـ ــ ــ ة بشــ

 الجماعة الترابية.

اســـــــترجاع القـــــــدرة علـــــــى مراقبـــــــة األمـــــــوال العموميـــــــة التـــــــي يـــــــتم إنفاقهـــــــا خـــــــارج امليزانيـــــــة خاصـــــــة تلـــــــك التـــــــي تـــــــتم علـــــــى  -

 شكل إعانات أو مساهمات.

ومـــــــــن أســـــــــباب أزمــــــــــة الحكامـــــــــة فــــــــــي البلـــــــــدان الناميـــــــــة ضــــــــــعف تعمـــــــــيم فلســــــــــفة اإلصـــــــــالح، الشـــــــــ يء الــــــــــذي يســـــــــتوجب رؤيــــــــــة     

ـــــحة ــ ــــة  واضـ ــ ــــيات القانونيــ ــ ـــل املقتضــ ــ ــ ــــاغم وتكامـ ــ ـــق تنــ ــ ــ ـــــل تحقيـ ــ ـــــن أجـ ــ ـــامل مـ ــ ــ ـــالحي شـ ــ ــ ـــل إصـ ــ ــ ــــي مسلسـ ــ ـــر تبنــ ــ ــ ـــــة عبـ ــ ـــــاملة للحكامـ ــ وشـ

والتنظيميـــــــــة علــــــــــى جميــــــــــع املســـــــــتويات اإلداريــــــــــة واملاليــــــــــة واملوازناتيـــــــــة واملحاســــــــــبية..إلخ، رغــــــــــم التطـــــــــور الــــــــــذي عرفتــــــــــه قــــــــــوانين 

ـــــل ــ ـــرين، ظـ ــ ــ ـــــبي األخيــ ــ ـــــالي واملحاســ ــ ــــامين املـ ــ ـــالح النظـــ ــ ــ ـــــذا إصـ ــ ــــة وكــ ــ ــــة  الالمركزيــ ــ ـــــات الترابيـــ ــ ــــى الجماعــ ــ ـــــق علــ ــ ـــبي املطبــ ــ ــ ــــام املحاسـ ــ النظـــ

وهيئاتهــــــــا محكومــــــــا بــــــــنظم وقواعــــــــد ال ترقــــــــى إلــــــــى مســــــــتوى تلــــــــك املعمــــــــول بهــــــــا فــــــــي املقــــــــاوالت الخاصــــــــة، مقابــــــــل التطــــــــور الســــــــريع 

الــــــــــــــذي تعرفــــــــــــــه التفــــــــــــــاعالت االقتصــــــــــــــادية والتقنيــــــــــــــات املاليــــــــــــــة بشــــــــــــــكل اصــــــــــــــبح معــــــــــــــه شــــــــــــــكل ومحتــــــــــــــوى تقــــــــــــــديم املعلومــــــــــــــات 

ـــــاب ــ ــ ـــــات الحســ ــ ــ ية للجماعـــــــــــات الترابيـــــــــــة، ال يخـــــــــــدم مبـــــــــــدأ الشـــــــــــفافية ومرتكـــــــــــزات الصـــــــــــورة الصـــــــــــادقة للعمليـــــــــــات املاليـــــــــــة والبيانــ

ــــى  ــ ــ ـــى إلـ ــ ــ ـــــى يرقــ ــ ــــة حتــ ــ ــ ـــــات الترابيـ ــ ـــــبي للجماعــ ــ ــــام املحاســ ــ ــ ـــالح النظـ ــ ــ ــــتوجب إصــ ــ ــ ـــــذي يسـ ــ ـــــ يء الــ ــ ــــة، الشــ ــ ــ ـــــا املاليـ ــ ــــة ذمتهــ ــ ــ ــــة وحقيقـ ــ ــ املحليـ

املاليــــــــــة والطــــــــــرق العمليــــــــــة  مســــــــــتوى القيــــــــــاس العملــــــــــي الــــــــــذي ينبنــــــــــي علــــــــــى معطيــــــــــات أكثــــــــــر دقــــــــــة مــــــــــن أجــــــــــل ضــــــــــبط املعلومــــــــــة

للتــــــــــدبير املــــــــــالي املحلــــــــــي، علمــــــــــا باألهميــــــــــة القصــــــــــوى التــــــــــي يضــــــــــطلع بهــــــــــا النظــــــــــام املحاســــــــــبي، لــــــــــيس فقــــــــــط فــــــــــي عمليــــــــــة مراقبــــــــــة 

التســـــــــــيير عبـــــــــــر تحديـــــــــــد الوضـــــــــــعية املاليـــــــــــة للجماعـــــــــــة الترابيـــــــــــة، وقيـــــــــــاس درجـــــــــــة تحقيـــــــــــق األهـــــــــــداف املبرمجـــــــــــة فـــــــــــي مخططاتهـــــــــــا 

النحرافـــــــات وأســـــــبابها واملســـــــؤولية عنهـــــــا، وإنمـــــــا أيضـــــــا فـــــــي تقـــــــديم املعلومـــــــات والنتـــــــائج ومقارنتهـــــــا بمـــــــا تحقـــــــق بالفعـــــــل، وبيـــــــان ا

، فـــــــــــــال يمكــــــــــــــن ممارســـــــــــــة االختصاصــــــــــــــات 541املاليـــــــــــــة للمســـــــــــــيرين املحليــــــــــــــين لالســـــــــــــتفادة منهــــــــــــــا فـــــــــــــي عمليــــــــــــــة اتخـــــــــــــاذ القــــــــــــــرارات

ــــاليف واالضـــــــطالع باملهــــــــام التنمويــــــــة إال عبــــــــر ترتيــــــــب محاســــــــبي مــــــــنظم يســـــــطر املــــــــوارد املســــــــتعملة وتــــــــتم بمقتضــــــــا ــ ـــــة التكــ ه برمجـــ

 .542الناتجة عن البرمجة ومختلف النفقات املرتبطة بها

فصــــــــــورة الجماعــــــــــة الترابيــــــــــة كمقاولــــــــــة خاصــــــــــة، تفــــــــــرض اعتمــــــــــاد املحاســــــــــبة التجاريــــــــــة التــــــــــي تســــــــــعى إلــــــــــى معرفــــــــــة النتــــــــــائج     

ـــــمل املاديـــــــــة لنشـــــــــاط املنظمـــــــــة وتلعـــــــــب فيهـــــــــا القواعـــــــــد الفنيـــــــــة دورا مهمـــــــــا فـــــــــي التقنيـــــــــات الدفتريـــــــــة والتأكـــــــــد مـــــــــن د ــ ـــا، وتشــ ــ ــ قتهــ

ـــف  ــ ــ ـــالمة مختلــ ــ ــ ـــن سـ ــ ــ ـــــد مـ ــ ــــى التأكـ ــ ــ ـــــ يء، إل ــ ـــل شــ ــ ــ ـــــل كـ ــ ــــدف قبـ ــ ــــي تهــ ــ ــــة التــ ــ ـــبة العموميـــ ــ ــ ـــالف املحاسـ ــ ــ ـــات بخـ ــ ــ ــــوال واملمتلكـ ــ ـــل األمــ ــ ــ مجمـ

ــــة  ـــــة مراقبــ ــــي عمليـ ـــى فــ ــ ــــى حتـ ــــة األولــ ـــــل املكانــ ــــة تحتـ ـــــد القانونيــ ـــإن القواعـ ــ ـــــالي فـ ــــة، وبالتـ ـــار امليزانيــ ــ ــــي إطـ ـــــذة فــ ــــة املنفـ ــــات املاليــ العمليــ

                                                           

 .029محمد مجيدي: نفس املرجع السابق، ص:  -  540

، مالسعدية العثماني: "املجالس الجهوية للحسابات باملغرب ورقابة التسيير"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة في القانون العا -  541

 .971.، ص : 9112/9101جامعة الحسن األول، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية سطات، السنة الجامعية 

يف بروحو: "مالية الجماعات املحلية بين واقع الرقابة ومتطلبات التنمية" منشورات املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، عبد اللط -  542

 .93-.92. ، ص: 9100الطبعة األولى 
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 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

ـــــب ــ ـــط محاسـ ــ ــ ــــداد مخطــ ــ ــــب إعــ ــ ـــا يجــ ــ ــ ـــا، كمـ ــ ــ ـــيط تطبيقهـ ــ ــ ــــة للتنمــ ــ ــــة العامــ ــ ـــــه املدونــ ــ ـــي مجملـ ــ ــ ــــي فـ ــ ـــــة يراعـــ ــ ـــــات الترابيـ ــ ــــاص بالجماعـ ــ ي خــ

ــــة،  ــ ــ ـــــدة للدولــ ــ ــ ــــك العائـ ــ ــ ـــن تلــ ــ ــ ــ ـــا عـ ــ ــ ــ ــــة واختالفهـ ــ ــ ــــبية الجماعيــ ــ ــ ــــات املحاســ ــ ــ ـــــيات العمليــ ــ ــ ـــار خصوصـ ــ ــ ــ ـــين االعتبـ ــ ــ ــ ـــــذ بعـ ــ ــ ـــــبي، ويأخـ ــ ــ املحاسـ

ــــة ويرمـــــــــي قـــــــــدر اإلمكـــــــــان إلـــــــــى التوفيـــــــــق بـــــــــين مختلـــــــــف املحاســـــــــبات املحليـــــــــة العامـــــــــة واملحاســـــــــبة اإلداريـــــــــة واملحاســـــــــبة  ــ ــ التحليليــ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــــة الكافيــ ــ ــ ــ ــ ــــى اإلحاطــ ــ ــ ــ ــ ـــبية علــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات املحاسـ ــ ــ ــ ــ ــــجيل العمليــ ــ ــ ــ ــ ــــب وتســ ــ ــ ــ ــ ـــــه ترتيــ ــ ــ ــ ــ ـــي فيـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــندات، ينبنـ ــ ــ ــ ــ ـــــيم والسـ ــ ــ ــ ــ ــــواد والقـ ــ ــ ــ ــ ـــبة املــ ــ ــ ــ ــ ــ ومحاسـ

باإلنجــــــــــازات املحققــــــــــة ويســــــــــمح بتطــــــــــوير التحلــــــــــيالت املاليــــــــــة، التــــــــــي تســــــــــاعد لــــــــــيس فقــــــــــط فــــــــــي عمليــــــــــة اتخــــــــــاذ القــــــــــرارات وإنمــــــــــا 

 .543تحليليةأيضا في عملية املراقبة، الش يء الذي توفره املحاسبة ال

ــــوع      ــ ــ ــــدد ونـ ــ ــ ـــالل عـ ــ ــ ـــن خــ ــ ــ ـــــبة، مــ ــ ـــــن املحاســ ــ ــــوع مــ ــ ــ ـــــذا النـ ــ ـــــا هــ ــ ـــي يوفرهــ ــ ــ ــــة التــ ــ ــ ــــات املاليـ ــ ــ ـــــة املعلومـ ــ ــــوع ودقــ ــ ــ ـــم النـ ــ ــ ـــى حجــ ــ ــ ـــــالنظر إلــ ــ وبــ

القـــــــــوائم التركيبيـــــــــة التـــــــــي تنـــــــــتج عـــــــــن إقـــــــــرار املحاســـــــــبة التحليليـــــــــة مقارنـــــــــة مـــــــــع مـــــــــا تـــــــــوفره املحاســـــــــبة العامـــــــــة، باإلضـــــــــافة إلـــــــــى 

ة أرصــــــــــدة اإلدارة وجــــــــــدول التمويــــــــــل، وقائمــــــــــة املعلومــــــــــات التكميليــــــــــة التــــــــــي املوازنــــــــــة، وحســــــــــاب العائــــــــــدات والتكــــــــــاليف وقائمــــــــــ

ــــوات 544تنتجهـــــــــــا املحاســـــــــــبة العامـــــــــــة، تنـــــــــــتج املحاســـــــــــبة التحليليـــــــــــة قـــــــــــوائم تركيبيـــــــــــة أخـــــــــــرى أكثـــــــــــر دقـــــــــــة ــ ــ ــ ـــبط قنـ ــ ــ ــ ـــع وضــ ــ ــ ــ ، لتتبــ

ــــة التســـــــيير املاليـــــــة املحليـــــــة كالنتـــــــائج التحليليـــــــة والجـــــــرد الـــــــدائم للمخـــــــزون الـــــــذي ال تخفـــــــى أهميتـــــــة فـــــــي إقـــــــرار املح ــ ـــــبة املاديـ اســ

ــــى  ــ ــ ــــواء علــ ــ ــ ــــة ســ ــ ــ ــــي املنظمــ ــ ــ ــــاعلين فــ ــ ــ ـــع الفــ ــ ــ ـــتركة لجميـــ ــ ــ ــ ــــة املشـ ــ ــ ــــي اللغــ ــ ــ ـــا هــ ــ ــ ــ ـــبة عمومـ ــ ــ ــــة، فاملحاســـ ــ ــ ــــة املحليــ ــ ــ ــــة النفقــ ــ ــ ــــل عقلنــ ــ ــ ـــن أجــ ــ ــ مـــ

املســـــــــــتوى الـــــــــــداخلي أو الخـــــــــــارجي، وتشـــــــــــكل أداة للتواصـــــــــــل، وبهـــــــــــا يـــــــــــتم قيـــــــــــاس أداء املنظمـــــــــــة، وهـــــــــــي فـــــــــــي نفـــــــــــس الوقـــــــــــت بنـــــــــــك 

ــــة وترج ــ ــ ـــع ومعالجـــ ــ ــ ــ ـــــة لجمــ ــ ــ ـــــة كميــ ــ ــ ـــا تقنيــ ــ ــ ــ ـــــات ، إذ إنهــ ــ ــ ـــــادية للمعلومــ ــ ــ ــــة واالقتصــ ــ ــ ـــــداث املاديـــ ــ ــ ــــى األحــ ــ ــ ـــــة علـــ ــ ــ ـــــات املطبقــ ــ ــ ـــــة املعلومــ ــ ــ مــ

 .545التي لها أتر على الدمة املالية ألي وحدة اقتصادية

ـــن      ــ ــ ـــــة، مــ ــ ــــة الترابيـ ــ ـــــاطات الجماعـــ ــ ـــــدة لنشـ ــ ـــــات املجسـ ــ ـــل العمليــ ــ ــ ـــــة مجمـ ــ ـــي ترجمـ ــ ــ ــــة فــ ــ ـــــبة التحليليــ ــ ـــــة املحاسـ ــ ـــــر أهميــ ــ ــــذلك تظهـ ــ وبــ

ك عبــــــــر تــــــــوفير املعلومــــــــات الكافيــــــــة والدقيقــــــــة حــــــــول تكــــــــاليف أجــــــــل تقييمــــــــه فــــــــي اتجــــــــاه الفعاليــــــــة والنجاعــــــــة واالقتصــــــــاد، وذلــــــــ

مختلـــــــــــــف الخـــــــــــــدمات الجماعيـــــــــــــة وحـــــــــــــول ذمـــــــــــــة الجماعـــــــــــــة بكـــــــــــــل مكوناتهـــــــــــــا، إذ يأخـــــــــــــذ التســـــــــــــجيل املحاســـــــــــــبي بعـــــــــــــين االعتبـــــــــــــار 

ــــطدم  ــ ــ ــ ـــــات يصــ ــ ــ ـــــبي للممتلكــ ــ ــ ـــجيل املحاســ ــ ــ ــ ــــط، إال أن التســـ ــ ــ ــ ـــــيل فقـ ــ ــ ـــــدفع والتحصــ ــ ــ ــــجيل الـــ ــ ــ ــ ــــى تسـ ــ ــ ــ ـــار علـ ــ ــ ــ ـــــدل االقتصـــ ــ ــ ـــــات بــ ــ ــ املمتلكــ

ــــة  ــ ـــــة القيمــ ــ ـــعوبة معرفـ ــ ــ التجاريــــــــة الحقيقيــــــــة لهــــــــذه املمتلكــــــــات، نظــــــــرا لضــــــــعف إملــــــــام الجماعــــــــات الترابيــــــــة بكــــــــل ممتلكاتهــــــــا، بصـ

 .546وعدم قابلية هذه املمتلكات للتفويت في أغلب األحيان

وعمومـــــــــــا فالنظـــــــــــام املحاســـــــــــبي يجـــــــــــب أن يكـــــــــــون فـــــــــــي صـــــــــــيغة تركيبيـــــــــــة مندمجـــــــــــة، تـــــــــــتالءم مـــــــــــع املســـــــــــتجدات االقتصـــــــــــادية،     

ــــة  ــ ــ ـــــة ملعالجــ ــ ــ ـــا ج الحديثـ ــ ــ ــ العمليــــــــــات املتنوعــــــــــة ومســــــــــاطر مختلــــــــــف املتــــــــــدخلين، مــــــــــن أجــــــــــل تحديــــــــــد دقيــــــــــق للمســــــــــؤوليات، واملنـ

 بهدف السيطرة الفعلية واملراقبة الناجعة للتدبير املالي املحلي.

ــــة ذات      ــ ـــــاكم املاليــ ــ ــــدها املحـ ــ ـــي تعتمــ ــ ــ ـــــر التـ ــ ـــم العناصـ ــ ــ ـــــن أهـ ــ ـــر مـ ــ ــ ــــة تعتبـ ــ ـــــات الترابيــ ــ ــــى الجماعـ ــ ـــــة علــ ــ ـــبة املطبقـ ــ ــ ـــــد املحاسـ ــ إن قواعـ

ــــة الطــــــــــــابع اإلداري و  ــ ــ ــ ـــــمان دقــ ــ ــ ــ ــــوص ضـ ــ ــ ــ ـــبيل الخصــ ــ ــ ــ ــ ــــى سـ ــ ــ ــ ـــبية علــ ــ ــ ــ ــ ـــــة املحاسـ ــ ــ ــ ـــمل الرقابـ ــ ــ ــ ــ ـــا، وتشـ ــ ــ ــ ــ ـــمان تطبيقهـ ــ ــ ــ ــ ـــى ضـ ــ ــ ــ ــ ـــــرص علـ ــ ــ ــ تحـ

ــــي  ــ ـــا فــ ــ ــــوص عليهـــ ــ ـــبية املنصــ ــ ـــــد املحاســـ ــــادئ والقواعـــ ــ ــــوابط واملبــ ــ ـــا للضــ ــ ــــة وفقـــ ــ ــــات املاليــ ــ ـــــذ العمليــ ـــن تنفيـــ ــ ـــــد مـــ ـــالمة األداء والتأكـــ ــ وســ

 القوانين واألنظمة الجاري بها العمل.

ـــرام وإذا كانــــــــــت هــــــــــذه الرقابــــــــــة بحكــــــــــم مضــــــــــامينها تمكــــــــــ    ــ ــ ــ ـــــالي واحتـ ــ ــ ـــــدبير املـ ــ ــ ــــي التـ ــ ــ ـــــفافية فــ ــ ــ ـــن الشـ ــ ــ ــ ـــم مـ ــ ــ ــ ـــدر مهـ ــ ــ ــ ـــق قـ ــ ــ ــ ـــــن تحقيـ ــ ــ ن مـ

ــــدير  ــــة بتقـــ ـــــد املتعلقــ ـــا للقواعــ ــ ـــــا بتغييبهـ ـــاز أيضــ ــ ـــكل تمتـ ــ ـــــذا الشــ ـــــة بهـ ــــذه الرقابــ ـــــإن هــ ـــــال، فــ ـــــذا املجـ ـــــة لهــ ـــــاطر املنظمـ ـــــد واملســ القواعـ
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ـــية  درجــــــــة املخــــــــاطر والعوائــــــــق والصــــــــعوبات املاليــــــــة، غيــــــــر أن أهــــــــم مــــــــا يميــــــــز الرقابــــــــة املحاســــــــبية يكمــــــــن باألســــــــاس ــ ــ ـــي خصوصـ ــ ــ فـ

ـــن  ــ ــ ــــة، ومــ ــ ــ ــــة الوظيفيـ ــ ــ ـــــن الناحيـ ــ ـــــل مــ ــ ــــى األقــ ــ ــ ــــة األداء علـ ــ ــ ـــــة لرقابـ ــ ــــة أداة فعالــ ــ ــ ـــــن جهـ ــ ـــكل مــ ــ ــ ـــا يشــ ــ ــ ـــــا ممــ ــ ـــــرات وتحليلهــ ــ ـــــاس املؤشــ ــ قيــ

جهــــــــة أخــــــــرى يمكــــــــن مــــــــن قيــــــــاس تحســــــــين األداء ويســــــــاعد علــــــــى مراقبــــــــة حيثيــــــــات ومراحــــــــل عناصــــــــر تنفيــــــــذ امليزانيــــــــة، ويصــــــــبح 

ــــذه الرق ـــــرار، فهـــ ـــاذ القــ ــ ـــــنع واتخــ ـــــة صــ ـــــن عمليــ ـــــزءا مــ ـــــالي جــ ابـــــــة ذات الطـــــــابع املحاســـــــبي، رغـــــــم طابعهـــــــا الشـــــــكلي فإنـــــــه يمكنهـــــــا بالتــ

ــــي 547أن تكــــــــــون وســــــــــيلة لتحســــــــــين األداء وتمكــــــــــين هيئــــــــــات الرقابــــــــــة مــــــــــن تتبــــــــــع األداء وتنفيــــــــــذ امليزانيــــــــــة املحليــــــــــة ــ ــ ـــــاعد فــ ــ ــ ، وتسـ

 تحليل املعطيات ودراسة املؤشرات ومراقبة نجاعة وفعالية البرامج واملشاريع التنموية املحلية. 

ـــــة   ــ ــــة  فالعمليــ ــ ــ ـــــتعمال منظومـ ــ ــــبية، واســ ــ ــ ـــــد املحاسـ ــ ـــن القواعــ ــ ــ ـــــة مــ ــ ـــــق مجموعــ ــ ـــــاس بتطبيــ ــ ـــــق باألســ ــ ـــــا تتعلــ ــ ـــــد ذاتهــ ــ ــــي حــ ــ ــ ــــة فـ ــ ــ الرقابيـ

ـــين  ــ ـــــمان تحســ ــــة وضــ ــ ــــة املحليـ ــ ـــال املاليـ ــ ـــي مجــ ــ ـــــفافية فــ ــــادئ الشــ ــ ـــن تنزيـــــــل مبـ ــ ـــــد مــ ـــن التأكــ ــ ــــن مــ ــ ـــي تمكـ ــ ـــــات التــ ـــــات والتقنيــ ـــن اآلليــ ــ مــ

ـــعوبات  التـــــــدبير، كمــــــــا تطــــــــال أيضـــــــا تقــــــــدير درجــــــــة املخــــــــاطر املتعلقـــــــة بتنفيــــــــذ امليزانيــــــــة ــ ـــق والصـــ ــ ــــى العوائـــ ــ ــــوف علــ ــ ــــة والوقـ ــ املحليــ

 املالية واإلجرائية واملحاسبية التي همت النشاط املالي املحلي بعد تنفيذه.

ـــا،     ــ ــ ـــا أو احترامهــ ــ ــ ــــى تطبيقهــ ــ ــ ـــــا علـ ــ ـــــرص إمــ ــ ـــي تحــ ــ ــ ــــة التــ ــ ــ ــــات الرقابيـ ــ ــ ــــة واآلليـ ــ ــ ـــــات الترابيـ ــ ــــة الجماعــ ــ ــ ـــى ماليـ ــ ــ ـــــة علــ ــ ـــبة املطبقــ ــ ــ فاملحاســ

املخطـــــــط الحســــــــابي العـــــــام والتســـــــيير املرتكـــــــز علـــــــى الحقـــــــوق املاليـــــــة ومســــــــك  تخـــــــتص قانونـــــــا بـــــــإدراج تعليمـــــــات وقواعـــــــد تهـــــــم "

الحســـــــابات..." فــــــــإن هــــــــذه القواعــــــــد والتعليمــــــــات تصــــــــبح مــــــــن أهــــــــم العناصــــــــر التــــــــي تشــــــــكل مضــــــــمون الــــــــدور أو الفعــــــــل الرقــــــــابي 

ــــة التنف ــ ـــــيم عمليـــ ــ ــــى تقيــ ــ ـــــات وعلـــ ــ ـــــذه العمليــ ــ ـــرام هــ ــ ــ ـــــة احتــ ــ ـــى مراقبــ ــ ــ ـــلطات علــ ــ ــ ـــــذه الســ ــ ـــــرص هــ ــ ـــــالي، تحــ ــ ــــدد، وبالتــ ــ ـــــذا الصـــ ــ ــــي هــ ــ ـــــذ فـــ ــ يــ

 548لضمان " تحقق التدبير السليم للمالية املحلية".

وإذا كانــــــــــت املحاســــــــــبة العامــــــــــة املطبقــــــــــة علــــــــــى املاليــــــــــة املحليــــــــــة والتــــــــــي تشــــــــــكل أســــــــــاس ممارســــــــــة الرقابــــــــــة املاليــــــــــة العاديــــــــــة،     

 تعــــــــــــد أســــــــــــاس ماديــــــــــــا لضــــــــــــبط العمليــــــــــــات املاليــــــــــــة املرتبطــــــــــــة بامليزانيــــــــــــة، فإنهــــــــــــا ال تتعــــــــــــدى كونهــــــــــــا محاســــــــــــبة رقابيــــــــــــة إجرائيــــــــــــة

بالدرجـــــــة األولـــــــى، تركـــــــز علـــــــى تـــــــدقيق عمليـــــــات امليزانيـــــــة وعمليـــــــات الخزينـــــــة ومحاســـــــبة املـــــــوارد والتكـــــــاليف للوصـــــــول إلـــــــى وضـــــــع 

ــــوير  ــ ـــر تطــ ــ ـــــة عبــ ــــة التقليديــ ــ ـــــة املراقبـ ـــــادة هيكلـــ ــــة إلعــ ــ ـــــن جهـ ـــــة مــ ــــة ملحـــ ــ ـــــدو الحاجـ ـــــالي تبــ ــــة، وبالتــ ــ ــــبية تقنيــ ــ ـــــة محاسـ ــــات ماليــ ــ خالصـ

ـــــا ــ ــــة للقيــ ــ ـــــة ثانيـــ ــ ـــن جهــ ــ ــ ــــه، ومــ ــ ــــة نفســـ ــ ـــبة املحليـــ ــ ــ ــــام املحاســ ــ م بتطـــــــــوير اآلليـــــــــات الرقابيـــــــــة نفســـــــــها، واعتمـــــــــاد مقاربـــــــــات حديثـــــــــة نظــ

ترتكــــــــــز علــــــــــى الفعاليــــــــــة والنجاعــــــــــة اكثــــــــــر ممــــــــــا تتعامــــــــــل مــــــــــع املراقبــــــــــة الشــــــــــكلية، ووضــــــــــع مقاربــــــــــة جديــــــــــدة تهــــــــــم وضــــــــــع اعتمــــــــــاد 

مخطـــــــــــط محاســـــــــــبي جديـــــــــــد ومـــــــــــتالئم مـــــــــــع التبويـــــــــــب الحـــــــــــديث للميزانيـــــــــــة، وضـــــــــــرورة إدمـــــــــــاج املعطيـــــــــــات املتعلقـــــــــــة باملمتلكـــــــــــات 

ــــي الجماعيــــــــــــ ــ ــ ــ ــــة فــ ــ ــ ــ ــــة الحديثــ ــ ــ ــ ــــات الرقابيــ ــ ــ ــ ـــــض اآلليــ ــ ــ ــ ـــاد بعـ ــ ــ ــ ــ ــــة واعتمـ ــ ــ ــ ــــة الالمركزيــ ــ ــ ــ ــــة للهيئــ ــ ــ ــ ـــــادية واالجتماعيــ ــ ــ ــ ـــعية االقتصـ ــ ــ ــ ــ ة وبالوضـ

 549العمل الرقابي.

 خاتمة

وفــــــــــــي األخيــــــــــــر، يســــــــــــتهدف إصــــــــــــالح امليزانيــــــــــــة مالءمــــــــــــة مسلســــــــــــل تــــــــــــدبير امليزانيــــــــــــة مــــــــــــع سياســــــــــــة الالتركيــــــــــــز اإلداري باعتبــــــــــــاره     

ـــــالي إحـــــــــــدى اآلليـــــــــــات الكفيلـــــــــــة بتحســـــــــــين تـــــــــــدبير الشـــــــــــ ــ ــ ـــــالالتركيز املــ ــ ــ ـــكان، فــ ــ ــ ــ ـــــات الســ ــ ــ ـــــرب لحاجيــ ــ ــ ـــن قــ ــ ــ ــ ـــــتجابة عــ ــ ــ ـــــام ولالســ ــ ــ أن العــ

ــــى  ــ ـــــا علــ ــ ـــل مقتنعـ ــ ــ ـــــبح الكـ ــ ـــــد اصـ ــ ــــة، وقـ ــ ـــــة القبليــ ــ ـــــة املاليـ ــ ـــــأ الرقابـ ــ ـــف عبـ ــ ــ ــــة وتخفيـ ــ ـــــاطر امليزانيــ ــ ــــيط مسـ ــ ــــوص تبســ ــ ــــتهدف بالخصــ ــ يســ

 ضـــــــــــــرورة إصـــــــــــــالح وتحـــــــــــــديث تـــــــــــــدبير امليزانيـــــــــــــة باعتبارهـــــــــــــا البوابـــــــــــــة الرئيســـــــــــــية ألي إصـــــــــــــالح للحـــــــــــــد مـــــــــــــن النفقـــــــــــــات العموميـــــــــــــة،

والتقلـــــــــــيص مـــــــــــن االخـــــــــــتالل املـــــــــــالي وكـــــــــــذا وفـــــــــــرة بعـــــــــــض املـــــــــــوارد التـــــــــــي يمكـــــــــــن تخصيصـــــــــــها لالســـــــــــتثمار، والتجربـــــــــــة املغربيـــــــــــة ال 
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ــــة  ــ ــ ــــة العموميــ ــ ــ ـــــدة للماليــ ــ ــ ــــة الجيـ ــ ــ ـــن الحكامــ ــ ــ ــ ـــــث عـ ــ ــ ـــــداف ) البحـ ــ ــ ـــــات واألهـ ــ ــ ــــث التطلعـ ــ ــ ـــن حيــ ــ ــ ــ ـــــية مـ ــ ــ ـــــا الفرنسـ ــ ــ ـــن نظيرتهـ ــ ــ ــ ـــف عـ ــ ــ ــ تختلـ

 550لتحقيق التنمية(.
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 اثار التحوالت االقتصادية عىل نظرية عيوب اإلرادة.

Effects of economic transformations on the theory of consent defects 

 : معاد الرباهميالباحث 

 طالب باحث بسلك الدكتوراه

 قانون خاص بكلية الحقوق فاس. تخصص

  : ملخص

 ديدالع تأثرت فقد والعشرين الواحد القرن  وبداية العشرين القرن  نهاية مع العالم شهدها التي االقتصادية التحوالت أمام

 تأثير عدوى  من تسلم لم والتي  اإلرادة عيوب نظرية ذلك ومن وغاياتها وتنظيمها مبادئها مستوى  على القانونية املفاهيم من

 .االقتصادية الظروف تقلبات

 رةمساي على قادرة غير املغربي والعقود االلتزامات قانون  في عليها منصوص هي كما اإلرادة عيوب نظرية من جعل الذي األمر

 التعاقدي األمن تحقيق إلى ترقى ال وبالتالي االقتصادية التحوالت رياح ومواكبة

 

Summary : 

In the face of the economic transformations that took place at the end of the twentieth century and at the 

beginning of the twenty-first century, many legal concepts at the level of their principles, organization, and 

purposes were affected - including the theory of the defects of consent  that were not spared from the contagion 

of the impact of fluctuations in economic conditions. 

This has rendered the theory of defects of consent as stipulated in the Moroccan Code of Commitments 

and Contracts incapable of keeping pace with the winds of economic transformation and thus not conducive to 

achieving contractual security. 

 

 مقدمة :

لقد شهد العالم خاصة مع نهاية القرن العشرين و بداية القرن الواحد العشرين مجموعة من التحوالت االقتصادية 

يرا، بحيث أثرت بشكل واضح على العديد من املبادئ و النظريات التي اهتزت لها مجموعة من املفاهيم القانونية اهتزازا كب

 القانونية.

عدوى تأثير الظروف االقتصادية بل العكس من ذلك تعد أكثر املبادئ تأثرا بهذه  اإلرادة منولم تسلم نظرية عيوب 

 الظروف.
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العقد قابال لإلبطال،  سليمة فيكون يعرف بعيوب الرض ى أن تكون إرادة أحد املتعاقدين غير  وتفيد عيوب االرادة أو ما

من قانون االلتزامات والعقود املغربي وهي الغلط ،التدليس، اإلكراه،  71إلى  22هذه العيوب تطرق إليها املشرع  من املواد 

 .551الغبن ، املرض والحاالت األخرى املشابهة

ي ي التشريعات املدنية ، فمبدأ سلطان اإلرادة يقتض وتعتبر نظرية عيوب الرض ى صدى ملبدأ سلطان اإلرادة ، و ملذهب الفردية ف

احترام التشريع و القضاء للعقود و االلتزامات ، و بعدم التدخل في الرابطة العقدية ، و حتى إن اتسمت تلك العقود بعدم 

 552التوازن ملصلحة أحد الطرفين في مواجهة األخر. 

ة إلى أن أصبحت هذه التشريعات غير قادرة على تحقيق التوازن بين و قد أدى تأثر التشريعات املدنية بمبدأ سلطان اإلراد

األمر الذي انعكس على مجال التعاقد و  االستهالك،و التطورات االقتصادية أفرزت سرعة في اإلنتاج و التوزيع و  املتعاقدين،

 انتشار البنود و الشروط التعسفية.

أجل حماية املتعاقد فما مدى نجاعتها للتمسك بها في ظل التحوالت كانت نظرية عيوب اإلرادة وضعت من  هنا، إذاو إلى 

 االقتصادية ؟ 

هذا ما ستنصب عليه دراستي من خالل الحديث عن مدى مواكبة نظرية عيوب اإلرادة للمتغيرات االقتصادية و ذلك وفق 

 النهج التالي :

 

 الوهم املتولد في ذهن املتعاقد املطلب األول :تأثير التحوالت االقتصادية على العيوب املتعلقة ب

 . الفقرة األولى :تأثير التحوالت االقتصادية على نظرية الغلط 

 . الفقرة الثانية :تأثير التحوالت االقتصادية على نظرية التدليس 

 املطلب الثاني : تأثير التحوالت االقتصادية على نظريتي الغبن و اإلكراه: 

 قتصادية على نظرية الغبنالفقرة األولى : تأثير التحوالت اال. 

 . الفقرة الثانية :تأثير التحوالت االقتصادية على نظرية  اإلكراه 

 

 املطلب األول:  تأثير التحوالت االقتصادية على العيوب املتعلقة بالوهم املتولد في ذهن املتعاقد 

اقدية ، و يقومان على فكرة الوهم املتولد في يعتبر الغلط و التدليس من أبرز العيوب املؤثرة على العقود و على اإلرادة التع

نفسية و ذهن املتعاقد ، إما بشكل تلقائي كما في الغلط و إما بإيعاز من طرف خارجي كما في التدليس ، و في خضم هذا املطلب 

                                                           

اللتزامات والعقود املغربي، الجزء األول، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،  سنة  تزامات في ضوء قانون النظرية اال مأمون الكزبري،- 551

 .)بتصرف(22و 29،ص 0229

حنان محموح ، الشروط التعسفية بين قانون االلتزامات و العقود وقانون حماية املستهلك على ضوء أحكام املحكمة االبتدائية تمارة ،  -552

، ص  9100ملتخصص ، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية السويس ي  ، أكتوبر رسالة لنيل دبلوم املاستر ا

27. 
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لط ) نظرية الغسنعالج مدى صمود نظرية الغلط و التدليس أمام التحوالت و املتغيرات االقتصادية و ذلك من خالل تناولنا ل

 الفقرة األولى (  على أن نتناول نظرية التدليس ) الفقرة الثانية(.

 . الفقرة األولى :تأثير التحوالت االقتصادية على نظرية الغلط 

لم يقدم لنا قانون االلتزامات  و العقود املغربي تعريفا للغلط ، و كذلك الشأن بالنسبة للقانون املدني املصري و السوري و 

، و على خالف ذلك فقد عرفه بعض الفقه من ذلك مثال األستاذ سمير عبد السيد تناغو الذي عرفه بأنه وهم  553رنس يالف

، و قد عرفه األستاذ عبد القادر العرعاري أيضا باعتباره وهم يصور 554يقوم بنفس املتعاقد يجعله يعتقد خالف الواقع

عاقد نتيجة لهذا التصور الخاطئ ، بحيث ما كان ليتعاقد لو علم هذه للمتعاقد   الواقع على غير حقيقته و يدفعه إلى الت

 .555الحقيقة أو أنه كان سيتفاوض وفقا لشروط أخرى غير التي تفاوض بها تحت وطأة الغلط 

 27إلى الفصل  22( فصول بدءا من الفصل 1ولقد خص املشرع املغربي نظرية الغلط بتنظيم واف،  وذلك  بمقتض ى ست )

من هذا األخير على ما يلي : " يكون قابال لإلبطال  الرض ى الصادر  22اللتزامات و العقود املغربي ، و ينص الفصل من قانون ا

من مجلة االلتزامات  22عن غلط أو الناتج عن تدليس أو املنتزع بإكراه" وهو نفس توجه املشرع التونس ي ، حيث ينص الفصل 

 556لصادر عن غلط أو تدليس أو إكراه يقبل اإلبطال"و العقود التونسية على ما يلي " الرضاء ا

 وأنواع الغلط الذي يصيب االرادة في قانون االلتزامات و العقود املغربي هي :

 :  الغلط في القانون 

من ق . ل .ع على أن " الغلط في القانون يخول  إبطال االلتزام اذا كان هو السبب الوحيد أو  21وهذا ما نص عليه الفصل 

ي وإذا أمكن العذر منه " ، واذا كان املشرع املغربي حسم طلب االبطال للغلط  في القانون فانه أورد عليه استثناءين في االساس 

 . 557من ق . ل .ع ال يجوز الطعن فيها في القانون  0009و  22الفصل 

 الغلط في مادة الش يء : 

قع في ذات الش يء او في نوعه او صفة فيه كانت هي "  الغلط يخول االبطال إذا و  من ق .ل. ع على أن  20ينص الفصل 

السبب الدافع إلى الرض ى " ، ومثال ذلك اشترى شخص منقوال بثمن  مرتفع معتقدا أنه أثري ثم يتضح أنه مجرد تقليد 

558. 

 الغلط في شخص املتعاقد :

د أو على صفته ال يخول " الغلط الواقع على شخص املتعاقمن  ق .ل.ع على أن  29وهو ما نص عليه بموجب الفصل 

الفسخ إال إذا هذا الشخص أو هذه الصفة أحد االسباب الدافعة إلى صدور الرض ى من املتعاقد االخر " ، كما لو تبرع 

                                                           

 .02السباعي شكري ، نظرية الغلط و التدليس في قانون االلتزامات و العقود املغربي ، ص -553

 .72، ص ، نظرية االلتزام ، نشأة املعارف اإلسكندرية سمير عبد السيد تناغو -554

 .022-023، ص 9102ساحة املامونية الرباط  2نظرية العقد ، الكتاب األول ، الطبعة الرابعة ،مكتبة دار األمان عبد القادر العرعاري ، -555

 . 02، ص 0232مجلة االلتزامات والعقود ، الجمهورية التونسية ، املطبعة الرسمية ،  -556

دراسة تحليلية وفق أخر املستجدات القانونية  –تهلك في عقود الخدمات عقد التأمين نموذجا يوسف الزوجال ، املنظومة الحمائية للمس -557

 . 001ص  9102، دار االمان الرباط ، 

 . 22، ص  0231حسين  عطا حسين سالم ، نظرية الغلط في القانون والشريعة االسالمية ، دار الحداثة ، الطبعة االولى ،  - 558
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شخص بمبلغ من املال ألول الفائزين في مباراة الرسم واعطى هذا املبلغ لزيد معتقدا انه األول ثم اتضح أن االول هو بكر 

 . 559وليس زيد 

قيل عن تقدم صيغة النص املغربي قياسيا بخصوص الغلط في صفة جوهرية في الش يء ينحسب ايضا على الغلط في صفة  وما

 .560جوهرية في الشخص 

 الغلط في الحساب : 

من املجمع عليه ان الغلط في الحساب هو غلط غير مجد من حيث تقرير االبطال فهو غلط مادي بحت ال يعيب العقد الذي 

من ق . ل. ع  الذي نص على ما يلي " مجرد غلطات الحساب ال تكون سببا للفسخ  22قا ملقتضيات الفصل ، وطب561تخلله

 وإنما  يجب تصحيحها " . 

 الغلط الواقع من الوسيط : 

من ق ل ع ) اذا وقع الغلط من الوسيط الذي استخدمه احد املتعاقدين كان لهذا  27وهذا ما اشار اليه املشرع في الفصل   

السابقين وذلك دون اخالل بالقواعد العامة  29و  20تعاقد ان يطلب فسخ االلتزام في االحوال املنصوص عليها في الفصلين امل

 في الحالة الخاصة بالبرقيات ( . 221املتعلقة بالخطأ وال بحكم الفصل 

ل عمولة ببيع هذا األثاث فيبيعه الوكيومن امثلة الغلط الواقع من الوسيط ما إذا كان شخص يملك أثاثا أثريا وكلف وكيال بال

 .562على أساس أنه مجرد أثاث عادي 

  االقتصادية؟التوازن العقدي في ظل التحوالت  الغلط تحقيقإذا ثبت كل هذا يمكننا التساؤل عن مدى إمكانية نظرية 

نوده بشأن عقد يصعب عليه فهم إن املتعاقد املستهلك باعتباره شخصا عديم الخبرة و الكفاءة من السهل أن يقع في الغلط ب

إدراك محتواه ، وهذا الغلط يقع فيه أي شخص عادي وجد في نفس ظروف املستهلك من حيث عدم الدراية و الخبرة و قلة  و 

 . 563املعرفة القانونية و الحاجة  للسلعة  أو الخدمة

لتعقيد وصعبة على فهم الشخص العادي وملا كانت العقود تصاغ في غالب االحيان عن طريق نماذج وبصورة نمطية شديدة ا

 .564الذي ال يلم ولو بشكل بسيط بالثقافة القانونية ، فانه من السهل أن نتوقع وقوع بعض املتعاقدين بشأنها 

                                                           

لتزام العقدي بين مبدأ سلطان اإلرادة والتوجه الحديث للعقد ، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة الحسن االالعربي الشادلي ،  -559

 . 21، ص  9112 -9111الثاني كلية العلوم القانونية و االقتصادية واالجتماعية عين الشق ، الدار البيضاء،

 . 020، ص 0221ة وليلي للطباعة  والنشر،  مراكش نظرية العقد، الطبعة األولى ، مطبعمحمد الشرقاني ،   -560

 . 27ص ، م. س، مأمون الكزبري   -561

 . 21مأمون الكزبري ، م .س ، ص  -562

اختالل التوازن العقدي الناجم عن الشروط التعسفية دراسة مقارنة ، جامعة الحسن األول كلية العلوم القانونية جميلة الصبار ،  -563

 .72، ص 9102-9102، سطات ،  واالقتصادية واالجتماعية

محمد عماري ، دور القضاء في حماية املستهلك عند تطبيقه قانون االلتزامات و العقود املغربي ، رسالة لنيل دبلوم املاستر ، جامعة   -564

 . 27، ص  9113-9112سيدي محمد بن عبد هللا كلية  العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية بفاس 
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ه نظرا للتطور الذي عرفت الحديثة،على ضوء ما قيل يستشف أن نظرية الغلط كما هي منظمة في ق.ل.ع ال تتماش ى مع العقود 

صرفات االستهالكية خاصة بشكل أصبح من السهل إيقاع املستهلك في غلط لكونه عديم الخبرة و التجربة و الكفاءة العقود و الت

 ، ال سيما أن املشرع اشترط أن يمس الغلط صفة جوهرية في العقد . 

 و تبرز محدودية نظرية الغلط بشكل جلي في نقطتين : 

 الرتباطه بنفسية املتعاقد . إشكالية صعوبة إثبات املستهلك وقوعه في الغلط 

  بحيث يؤدي عند ثبوت الغلط إلى إبطال العقد  الباطنية،أن جزاء إبطال العقد قد ال يخدم مصلحة املستهلك و نواياه

 .565حين أن املستهلك قد يرغب من إثارته للغلط تعديل الشرط الذي انصب عليه الغلط وليس إبطاله كلي، فيبشكل 

 

  التحوالت االقتصادية على نظرية التدليس . الفقرة الثانية :تأثير 

يمكن تعريف التدليس بأنه عبارة عن مجموعة من الوسائل االحتيالية التي يمارسها أحد املتعاقدين قصد تمويه الحقيقة 

اقد ، فالتدليس مظهر من مظاهر عدم األمانة يؤدي إلى تغليط املتع 566الش يء الذي يحمله على التعاقد األخر،وتضليل الطرف 

هذا الصدد عرفته محكمة النقض السورية في قرارها الصادر  وفي. 567األخر مما يدفعه إلى التوقيع على العقد تحت تأثير ذلك 

بحيث  ه،إرادتبأنه استغالل أحد املتعاقدين لطيش املتعاقد األخر أو هواه الجامح باستعماله الحيل للتأثير على  0219-01-1في 

 .568مما يجيز إبطال أو تعديل هذا العقد العقد،ألخر لوالها ملا أبرم الطرف ا

من قانون االلتزامات  52 بما وردفي املادة 1930 أبريل سنة 10 وقد أخذت املحكمة االبتدائية بالدار البيضاء في حكمها الصادر في

املغربي جميع الحيل  لعقودوامن قانون االلتزامات  79املادة ذهبت إلى أنه "يعتبر تدليسا في معنى  املغربي، حيثوالعقود 

 ". 569والكتمان الذي يلجأ إليه أحد املتعاقدين قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لوالها ملا تعاقد الطرف األخر

من ق.ل.ع ، عالج فيهما الشروط التي تعيب الرضا نتيجة للتدليس و األحكام  72و  79ولقد خصه املشرع املغربي بفصلين اثنين  

من قانون االلتزامات و العقود ما يلي " التدليس يخول اإلبطال إذا  79، حيث جاء ضمن مقتضيات الفصل التي تسري عليها 

كان ما لجأ إليه من الحيل أو الكتمان أحد من املتعاقدين أو نائبه أو شخص أخر يعمل بالتواطؤ معه قد بلغت بطبيعتها حدا 

الذي يباشره الغير نفس الحكم إذا كان الطرف الذي يستفيد منه عاملا بحيث لواله ما تعاقد الطرف األخر ، و يكون للتدليس 

" أن التدليس ال يفترض و يجب على من يدعيه  في القانون املدني الفرنس ي ما يلي 0001و في نفس السياق ورد في املادة " ، به

إثباته ف ذا تبث استخدام أحد طرفي التعاقد لوسائل و مناورات احتيالية، ف ن هذا يؤدي إلى إمكان املطالبة ب بطال العقد 

  .570، بشرط أن يثبت على وجه اليقين أن من تعرض للتدليس لم يكن ليتعاقد إال بسبب هذه الوسائل االحتيالية "

                                                           

الحماية القانونية ملرحلة تكوين العقد االستهالكي ، رسالة دبلوم الدراسات العليا، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا كلية الشماخ ، حسين  -565

 .37، الصفحة  9102 -9102العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية  فاس ، 

 .070س ، ص ، م. 9102عبد القادر العرعاري ، نظرية العقد ، الطبعة الرابعة  -566

دراسة تحليلية وفق أخر املستجدات القانونية  –يوسف الزوجال ،  املنظومة الحمائية للمستهلك في عقود الخدمات عقد التأمين نموذجا  -567

 .091، ص 9102، دار االمان الرباط ، 

 . 022-020، ص  0212، لشهري أكتوبر و ديسمبر  12-12-19مجلة القضاء و القانون املغربية ، العدد  -568

 .021أورده األستاذ شكري السباعي ، في كتابه نظرية الغلط و التدليس في قانون االلتزامات و العقود املغربي ، ص  -569

 .27-22العربي الشادلي ، م.س ، ص  -570
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من مجلة االلتزامات و العقود بقوله  71و باملقابل فإن التشريع التونس ي يطلق على التدليس " التغرير " و قد نظمه في الفصل 

" التغرير يوجب الفسخ إذا وقع من أحد الجانبين أو نائبه أو ممن كان متواطئا معه مخاتالت أو كنايات حملت الجانب األخر 

 .571و كذلك حكم التغرير الواقع من غير املتعاقدين إذا علمه من انتفع به" بها،ال على العقد بحيث أنه لم يتم إ

ومن خالل ما سبق يستشف أنه لتحقيق التدليس يقتض ي توفر ثالث شروط أساسية اشترطها املشرع املغربي بموجب قانون  

 االلتزامات و العقود و التي هي :

 

 و األساليب االحتيالية.العنصر األول : اإلقبال على ارتكاب األفعال 

و الطرق االحتيالية تكون عن طريق اصطناع وضع مخالف للحقيقة بنية تضليل املتعاقد االخر من خالل تغيير الحقيقة بوسيلة 

الوسيلة تختلف بحسب املتعاقد املدلس عليه واملعيار في هذا معيار شخص ي يتوقف على ظروف املتعاقد  الوسائل، وهذهمن 

 572رجة تعليمه  وغير ذلك. كسنه وجنسه ود

 .العنصر الثاني : أن تكون هذه األساليب االحتيالية  هي الدافعة إلى التعاقد

ق ل ع بقوله : " قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لوالها ملا تعاقد الطرف  79وهذا الشرط هو الذي أشار اليه املشرع في الفصل 

 االخر ..." 

 

 ملناورات التدليسية من طرف أحد املتعاقدين أو شخص أخر يعمل بالتواطؤ معهالعنصر الثالث : أن يتم ارتكاب ا

 

( أما اذا 0001يشترط القانون املدني الفرنس ي في التدليس صدوره عن املتعاقد االخر ليكون سببا في ابطال العقد   )الفصل 

لعقود املغربي بوجوب التوفيق بين حماية صدر التدليس عن الغير ال يؤثر على صحة العقد ، وقد أخذ قانون االلتزامات وا

املدلس عليه الذي عيبت ارادته وبين استقرار املعامالت الذي يتطلب عدم اعتبار املتعاقد حسن النية مسؤوال عن عمل الغير 

املا بأمر عاقد عواقتراح االعتداد بالتدليس الصادر عن الغير كسبب لإلبطال اذا كان هذا الغير متواطئا مع املتعاقد  او كان املت

على ان التدليس يخول ابطال  العقد اذا ما صدر عن " أحد املتعاقدين او نائبه أو شخص  79التدليس ، فنص في الفصل 

اخر يعمل بالتواطؤ معه " ثم اضاف " ويكون للتدليس الذي يباشره الغير نفس الحكم اذا كان الطرف الذي يستفيد منه عاملا 

د مع املدلس عليه غير عالم بالتدليس الذي باشره الغير فان املدلس عليه ال يستطيع الطعن  بالعقد به " ، اما اذا املتعاق

 .573للتدليس الذي كان عرضة له واملطالبة بإبطال العقد ، بل يكون حقه محصورا بمداعاة املدلس بالعطل والضرر ليس اال

، فإنه يطرح تساؤل عريض عن مدى  574ة التعاقدية في القانون و إذا كانت نظرية التدليس لها أهمية كبيرة في فلسفة األمان

قدرة نظرية التدليس حماية الطرف الضعيف في العالقة التعاقدية و ال سيما أمام بروز أشكال جديدة للتعاقد في اآلونة 

 األخيرة؟

ور ليس العارض لم يساير التطإن املفهوم التقليدي لنظرية التدليس و ما تقوم عنه من تفرقة بين التدليس الدافع و التد

ما يميز طريقة إبرامها و من ذلك توفير الحماية الضرورية  اإلذعان و خصوصا مع انتشار عقود  التعاقد،الحاصل في مجال 

يمكن للقضاء املغربي مسايرة نظيره الفرنس ي بإسقاط التفرقة القائمة بنوعي التدليس و  التعسفية،للمستهلك ضد الشروط 

                                                           

 .07مجلة االلتزامات و العقود ، الجمهورية التونسية ، م.س ، ص  -571

 11سمير عبد السيد تناغو ، م .س ، ص  -572

 ) بتصرف ( .  013مأمون الكزبري ، م .س ، ص  -573

 محمد عمري ، دور القضاء في حماية املستهلك عند تطبيقه قانون االلتزامات و العقود املغربي ، رسالة لنيل دبلوم املاستر ، جامعة سيدي-574

 .000، ص 9113-9112محمد بن عبد هللا كلية  العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية بفاس 

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


    

230 

  ISSN:2509-0291  2022 غشت/شتنبر  41 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –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 في  و  االلتزام،الشرط الذي ينظم أحد توابع  يتعلق فيهااقد الحق في طلب إبطال العقد حتى في الحالة التي تخويل املتع

 .575انتظار تدخل املشرع و النص على ذلك صراحة

وفي هذا الصدد ايضا سمح القضاء الفرنس ي للمدلس عليه بإمكانية التمسك باإلبطال، حينما يتعلق التدليس بمجرد شرط 

واالكثر من ذلك فقد منح للمدلس عليه امكانية املطالبة اما بإبطال  ذاته،وط التعاقد بدون أن يربطه بانعقاد العقد من شر 

ا الذي لم يجديه نفع الضعيف،العقد او قبول عرض املدلس بتخفيض الثمن عوض االبطال وهو غالبا ما يسعى اليه الطرف 

 . 576الحتكار بمختلف صورهفي ظل الحاجة وازدياد ظاهرة ا العقد،انهيار 

 مسايرة ميدان التعاقد بفعل قاصرة عنإذن من خالل املعطيات التحليلية السابقة يمكن القول أن نظرية التدليس أصبحت 

 االقتصادية.و التحوالت  رياح العوملة

 

 املطلب الثاني : تاثير التحوالت االقتصادية على نظريتي الغبن و اإلكراه.

 

طار اإلكراه في إ ونظريةسنحاول من خالل هذا املطلب الحديث عن كل من نظرية الغبن  والتدليس،الغلط بعد دراسة نظريتي 

 األخيرة.التحوالت االقتصادية التي شهدها العالم في اآلونة  على ضوء املغربي، والعقودقانون االلتزامات 

 اإلكراه )الفقرة الثانية(. عن نظرية على أن نخصص الحديث األولى( )الفقرةإذن سنتناول نظرية الغبن  وعليه

 

 .الفقرة األولى : تأثير التحوالت االقتصادية على نظرية الغبن

بالتفاوت و انتفاء التوازن بين ما يعطيه العاقد و  577أمام غياب التعريف من قبل املشرع املغربي ، فقد عرفه بعض الفقه 

لك البيع بثمن بخس،  حيث يلحق الغبن بالبائع  ، أو بثمن باهظ بحيث ما يأخذه مقابل ما يعطيه في عقود املعاوضة ، مثال ذ

 يلحق الغبن باملشتري .

 بذاتهولم يعتد به كعيب قائم  املغربي،من قانون االلتزامات و العقود  71و  77ولقد نظم املشرع املغربي الغبن بموجب فصلين 

األهلية ، وشأنه في ذلك  شأن القانون املدني الفرنس ي  الذي بدوره  و إنما تطلب اقترانه بالتدليس ، واستثناء من ذلك ناقص ي ،

 . 578ال يعتد بالغبن إال استثناء و بالنسبة لعقود معينة أو بالنسبة ألشخاص معينين

 إذا اقترن بالتغرير أو كان العقد، إال و على خالف ذلك فقد أخذ القانون الروماني بالغبن و لم يجعل للغبن تأثيرا على صحة  

 .579العقد صادرا عن قاصر يقل عمره عن خمسة و عشرون سنة بناء على ضرورة تحمل الرجل العاقل عواقب أعماله 

 يلي:من خالل ما سبق يتضح أن لقيام نظرية الغبن يستوجب املشرع املغربي ما 

 

 

 

 

                                                           

 .12جميلة الصبار ،م.س ، ص  -575

عبد الرحمان الشرقاوي ، دور القضاء في تحقيق التوازن العقدي ، رسالة لنيل دبلوم املاستر قانون خاص ، جامعة  محمد  الخامس   -576

 . 07، ص 9119-9110كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ، أكدال الرباط ، 

 .097س ، ص مأمون الكزبري ، م. -577

 .22، ص  9110إدريس الفاخوري ، ) حماية املستهلك من الشروط التعسفية( ، املجلة املغربية لالقتصاد و القانون ، العدد الثالث ،  -578

 . 21، ص  9102بديع بن عباس ، النظرية العامة للعقد في القانون املدني املعاصر الطبعة األولى ، مجمع األطرش ، تونس ، مارس  -579
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 : اقتران الغبن بالتدليس

تدليس يخول للطرف املغبون امكانية ابطال العقد وهذا ما ينص كان الغبن لوحده غير كاف إلقرار االبطال فان ارتباطه بال إذا

" الغبن ال يخول االبطال اال اذا نتج عن تدليس الطرف االخر او نائبه او الشخص  فيه:من ق ل ع الذي جاء  77عليه الفصل 

 . 580الذي تعامل من اجله"

 .581اقتران الغبن بالقاصر أو ناقص األهلية

املشرع قرر ابطال العقود املشوبة بالغبن اذا كان ضحية قاصرا او ناقص االهلية ولو تعاقد بمعونة مراعاة لجانب املصلحة فإن 

وصيه او مساعده القضائي ولو لم يكن هناك تدليس من الطرف االخر واذا كانت الغاية من اقرار االبطال في هذه الحالة 

من ق ل ع ، ال يقرر  71ة ، اال ان املالحظ ان الفصل واضحة وهي الرغبة في حماية حقوق فئة القاصرين وناقص ي االهلي

قاعدة قانونية جوهرية بقدر ما يخلق طريقا احتياطيا للطرف املغبون ال غير، وتفسير ذلك يكمن في ان العقود التي يبرمها 

يرها من وب بالغبن أو بغالقاصر او ناقص االهلية بمفرده مع الغير تكون باطلة او قابلة لإلبطال سواء تعلق االمر بالعقد املش

من ق ل ع بصورة فعلية اال في الحاالت التي يرتبط فيها الغبن بالعقود التي يبرمها  71العقود االخرى ، وال تظهر أهمية الفصل  

النائب القانوني عن القاصر حيث يتقرر االبطال ملصلحة القاصر او ناقص االهلية بالرغم من التمثيل الشرعي الذي يتمتع به 

 .582ؤالءه

 .الزيادة على الثلث بين الثمن املذكور في العقد  و القيمة الحقيقية للش يء

فصل وهذا ما نص عليه ال للش يء ،لقد حدد املشرع الغبن بما يزيد على الثلث بين الثمن املذكور في العقد والقيمة الحقيقية 

ق يزيد على الثلث بين الثمن املذكور في العقد والقيمة من قانون االلتزامات والعقود حيث جاء فيه "...ويعتبر غبنا كل فر  71

 الحقيقية للش يء " .

فه و إنما فذلك موكول ألطرا العقد،هذا راجع لكون املشرع املغربي ال يهدف إلى تحقيق التوازن االقتصادي بين املصالح في  وكل

 .583مة رضائهم من العيوبيهدف إلى توفير التوازن القانوني من كمال أهلية املتعاقدين وحرية و سال 

هذا و إذا كانت غاية التشريعات من التنصيص على الغبن هي املحافظة على توازن األداءات املتقابلة لألطراف املتعاقدة ، فإنه 

انطالقا من هذه الغاية ، يمكن القول بأن الغبن يعتبر وسيلة فعالة يمكن للطرف املغبون االعتماد عليها بإعادة التوازن إلى 

لعقد الذي يحتوي على الشروط التعسفية ، لكن الذي يحد من هذه الفعالية هو أنه ال يخول إبطال العقد إال في حاالت ا

من قانون االلتزامات و العقود املغربي فاملتعاقد  كطرف ضعيف يكون ضحية عدم التوازن  71و  77استثنائية حددها الفصلين 

و في هذه الحالة ال يمكن االستناد على الغبن إلعادة التوازن العقدي مالم يكن العقدي فيقبل على التعاقد بشروط مجحفة 

 . 584قاصرا أو ناقص األهلية أو ضحية التدليس 

فاذا كان الغبن هو عدم التعادل املادي بين اداءات االطراف املتقابلة فان  تعريفه،كما تكمن محدودية االعتماد على الغبن في 

تصر على الجانب املادي بل تمتد لتشمل اعفاء املنهي من املسؤولية او من الضمان او تحد منهما الشروط املجحفة قد ال تق

585 

                                                           

 . 020و 021، م .س ، ص  9102عبد القادر العرعاري ، الطبعة الرابعة  -580

 من مدونة األسرة. 902أنظر املادة  -581

 .029، م .س ، ص  9102عبد القادر العرعاري ، الطبعة الرابعة  -582

األول، كلية العلوم القانونية  مركز اإلدارة في العقود، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمدسليمان مقداد ،  -583

 .017، ص 9102-9101واالقتصادية واالجتماعية وجدة، 

 .72جميلة الصبار ، م.س ، ص  -584

فتيحة صياح ، الحماية العقدية للمستهلك _ البيع االستهالكي نموذجا _ ، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص ، جامعة الحسن  -585

 . 011،ص  9109 – 9100لقانونية و االقتصادية و االجتماعية سطات ، االول ، كلية العلوم ا
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ذلك ما يتضح  و  املتعاقد،و بالتالي فالغبن باملفهوم الوارد في قانون االلتزامات و العقود املغربي ال يرقى إلى تحقيق حماية رضا  

مع التطورات العقدية من جهة و كذا محدودية اإلبطال كلما ثبت الغبن من من خالل منطق التضيق املعتمد الذي ال يتناغم 

 .586جهة ثانية 

 

 التحوالت االقتصادية على نظرية  اإلكراه . الثانية: تاثير الفقرة 

ون لقاناملغربي بأنه "إجبار يباشر من غير أن يسمح به ا والعقودمن قانون االلتزامات  21عرف املشرع املغربي اإلكراه في الفصل 

و لقد عرفه الفقيه عبد الرزاق السنهوري بكونه ضغط  "،على أن يعمل عمال بدون رضاه شخصا أخر يحمل بواسطته شخص 

و الذي يفسد الرضا ليس الوسيلة املادية التي تستعمل في اإلكراه بل هي الرهبة  التعاقد،تتأثر به إرادة الشخص فيندفع إلى 

 .587التي تقع في نفس املتعاقد 

 التالية:و قد اشترط املشرع املغربي لقيام عيب اإلكراه توفر الشروط الثالثة  هذا

 الضغط:أن يتحقق عنصر  -

يمكن ان يتحقق االكراه باستعمال وسيلة التهديد التي من شأنها ان تحدث أملا جسيما او اضطرابا نفسيا او ان تمس 

 588ماديا.الشرف او ان تلحق ضررا 

( وهو الذي تقع وسيلة الضغط فيه على جسم املكره كالضرب  violence physiqueواالكراه قد يكون جسميا )

( وهو الذي تكون الوسيلة فيه تهديدا بأذى يلحق املكره او غيره من  violence moraleوالتعذيب وقد يكون نفسيا )

رب ثله تهديد شخص بالضذوي قرباه ففي الجسم أو النفس أو الشرف او املال ، واالكراه النفس ي هو االكثر شيوعا وم

او القتل او تهديده بإثارة فضيحة او تهديده بحرق داره او تهديده بخطف ابنها او التشهير بزوجه ، واالكراه بنوعيه 

 .589الجسمي والنفس ي يستوي في تعييب االرادة وجعل العقد قابال لإلبطال 

 ه: أن يتم التعاقد تحت وطأة الرهبة و الخوف الناجمين عن فعل اإلكرا -

بمعنى انه لو لم يستعمل كوسيلة ملا عبر عن ارادته الطرف  التعاقد،يجب ان يكون االكراه هو الذي دفع فعال الى 

 590املتعاقد الذي كان عرضة له. 

 شخص من الغير:  أيأن يصدر فعل اإلكراه من املتعاقد األخر أو  -

ي أو أي شخص اخر يعمل بالتواطؤ معه فان االكراه ال خالفا للتدليس الذي يتعين فيه ان يكون صادرا عن املتعاقد الثان

يشترط  فيه مثل هذا التواطؤ ، اذ ان الطرف املتضرر من االكراه يحق له أن يطالب بإبطال التصرف حتى ولو كان املصدر 

من ق ل ع  22الضغط والرهبة هو الغير الذي ال عالقة له اطالقا بالطرف املستفيد من العقد ، وهذا ما ينص عليه الفصل 

) االكراه يخول ابطال االلتزام وان لم يباشره املتعاقد الذي وقع االتفاق ملنفعته ( والظاهر ان هذا الفصل ما هو إال صورة 

من القانون املدني الفرنس ي التي تقرر نفس القاعدة ويعزو بعض الفقهاء املغاربة هذا التمديد في حلقة  000مطابقة للمادة  

                                                           

 .32حسين الشماخ  ، م.س ، ص  -586

 ر عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون املدني الجديد ، نظرية االلتزام  بوجه عام ، مصادر االلتزام العقدي الجزء األول ، دا -587

 .929، ص  0230النهضة العربية ، سنة 

 . 31، ص  الكتاب األول ، الجزء األول  وزارة العدل ، شرح قانون االلتزامات والعقود ، -588

 .002و  009مامون الكزبري ، م .س ، ص  -589

 . 31، ص  سوزارة العدل ، شرح قانون االلتزامات والعقود ، م . -590
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عنهم االكراه الى عامل الخطورة الذي يطبع هذا العيب وخالفا للمشرعين املغربي و الفرنس ي فان املشرع االشخاص الصادر 

 591املصري ال يعتد باإلكراه الصادر عن الغير اال اذا كان الطرف املستفيد منه عاملا به او كان من السهل عليه ان يعلم به .

اية إرادة املتعاقد فهل يمكن االستناد عليها في ظل التحوالت االقتصادية كانت نظرية اإلكراه بهذه األسس قد وضعت لحم وإذا

  للعقد؟الحديث  والتوجه

نشير بداية إال أن أول مالحظة اتضحت لي عجز نظرية اإلكراه عن تحقيق الهدف املنشود بدءا من التعريف الذي أعطاه املشرع 

ث تطلب من خالله حصول فعل االنتزاع من طرف املكره ، و هو ما ال من قانون االلتزامات و العقود حي 21املغربي في الفصل 

يظهر منطبق على طريقة التعاقد الحالية حيث نجد  طرف ضعيف اقتصاديا مقابل شخص ذو قوة اقتصادية ، فإنه ال يعتبر 

 الطرفين و هو ما ال يرغب حال مادام يترتب عن ذلك إبطال العقد وليس اإلبقاء عليه مع محاولة تحقيق التوازن بين التزامات

فيه أي من املتعاقدين حيث يؤدي إلى اضطراب السوق على اعتبار أن جل العقود التي تبرم في وقتنا الحالي تتميز بهذه الخصائص 

592. 

ا ر بحيث تأثرت بهذه املتغيرات االقتصادية و التي أصبحت تأخذ وضعا مغاي منها،و أمام هذه التحوالت لم تسلم نظرية اإلكراه 

إذ أصبحنا نتحدث عن االستغالل التعسفي للوضع املهيمن او حالة التبعية  املغربي،ملا عليه في قانون االلتزامات و العقود 

 تقليدية،الاألمر الذي جعل نظرة الفقه تختلف لإلكراه عما هو عليه الحال بالنسبة لإلكراه املسطر في القواعد  االقتصادية،

اإلكراه تعتبر اليوم وسيلة للحصول  ودعوى "    بقوله : "...   J.ghestinدة فيما عبر عنه األستاذ "و تتجسد هذه النظرة الجدي

عفاء إنها أصبحت تمثل اليوم إكراه الض واالقتصادية،على املنفعة أو تحقيق النفع ضد الذين يملكون زمام السلطة السياسية 

 .593دي الذي يمارسه هؤالء األقوياء"يعتبر رد فعل على اإلكراه االقتصا والذيضد األقوياء 

و تجدر اإلشارة إلى أن اإلكراه االقتصادي غير بعيد عن مفهومه املدني إذ يعتبر شكال من أشكال العنف املنظم الذي يفتقر إلى 

، وباعتباره معطى  594تعريف عام و ذلك من منطلق أن اإلكراه العنيف  أصبح يميل إلى الندرة في مجتمعاتنا املتحضرة 

اقتصادي يتحدد هذا املفهوم في حاالت التفاوت وعدم التوازن في القوى بين االطراف املتعاقدة ، او في الضعف االقتصادي 

الحدهم سواء كان هذا التفاوت ناجما عن اختالل مالي أو كان يمثل نقصا في الجانب املعلوماتي ، كما انه مفهوم شديد االرتباط 

 –فاملتعاقد اما شخص قوي او شخص ضعيف  –تكون في واقع األمر موجهة  الحد االطراف  بمفهوم القوة االقتصادية التي

الذي تتحدد وضعيته التعاقدية انطالقا من وضعية املتعاقد معه ،  وهذا هو جوهر الحقيقة  االقتصادية  الن االقل قوة في 

والدراية ، الن العقد يصبح حقال للقوى غير ميدان معين يظل أكثر حاجة للتعاقد بالضرورة مع طرف على قدر من القوة 

املتكافئة ، فانه ال مفر  من استغالل  هذه القوة كوسيلة محددة لإلرادة تحديدا تصبح معه هذه اإلرادة عليلة متى تأثرت 

 . 595باإلكراهات الناشئة عن السياق االقتصادي

رية و االختيار ، سواء كان ذلك قصد الحصول على سلعة فاإلكراه بهذا املعنى يصيب اإلرادة في أحد عناصرها وهو عنصر الح

أو خدمة فإن التعبير عن إرادته  ال يتجاوز قبوله لهذا العقد و ملحتواه دون إمكانية مناقشة بنوده و التحاور بشأنها  ، فهو إما 

باع حاجياته خصوصا و أن أن يقبل التعاقد أو يرفضه جملة و ال يستطيع إال أن يقبل العرض ألنه إذا رفضه سيحرم من إش

                                                           

 .012، م .س ، ص  9102عبد القادر العرعاري ، الطبعة الرابعة  -591

 .71-77الصبار ، م.س ، ص  جميلة -592

 ناملصطفى مروني ، عيوب اإلرادة بين قانون االلتزامات و العقود املغربي و املأمول منه ، رسالة لنيل دبلوم املاستر جامعة سيدي محمد ب -593

 .020، ص  9102-9102عبد هللا ، كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية بفاس ، 

قليول ، اإلكراه االقتصادي ، رسالة لنيل شهادة املاستر في القانون الخاص ،  جامعة سيدي محمد بن عبد هللا ، كلية  فاطمة الزهراء -594

 .3، ص  9107- 9102العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية بفاس ، 

 .2فاطمة الزهراء قليول ، م.س ، ص  -595
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الطرف املسيطر قد يكون محتكرا في هذا املجال ، كما أن الشروط التعسفية التي يتلقاها الراغب في السلعة أو الخدمة في 

 .596تعامله مع أحد املحترفين تتكرر في جميع العقود األخرى 

ديدة حول عيوب الرضا فإلى جانب الغلط وجدير بالذكر أن التعديل الجديد للقانون املدني الفرنس ي تضمن اصالحات ج

الجديدة املبدأ القضائي املعروف باإلكراه  0022والتغرير واالكراه )التي أعيدت صياغة النصوص املتعلقة بها ( قننت املادة 

( ، ولقد هدف النص  منع أي طرف من أن يكون مرتبطا بالتزام لشخص استغل الضعف   violence économiqueاالقتصادي )

 597االقتصادي للطرف االول 

 

 خاتمة:

نظرية عيوب االرادة فقد أبانت عن عجزها وقصورها في حماية املتعاقد خاصة أمام ظهور أشكال جديدة  ختاما نخلص إلى أن

  .وملا لذلك من آثار جانبية على حرية التعاقد تعسفية،طابع االذعان وتحمل في طياتها شروطا وبنودا  للتعاقد تكتس ي

ن نظرية عيوب اإلرادة تعد أساسا قانونيا في يد القضاء إلعادة التوازن إلى العقود و حماية املتعاقد ناقص خاصة و أ

الخبرة و عديم الدراية بمجال التعاقد ، و الذي غالبا ما ساهمت في دفعه إلى التعاقد ظروف خارجية مغلوطة و منمقة  أثرت 

ى القضاء إلى التحلي بنوع من الشجاعة و الثقة في النفس الستنطاق النصوص بشكل سلبي على إرادته و أمام هذا الوضع ما عل

و االستبعاد عن االستقراء الحرفي الوصفي لها لكي يحمي املتعاقد الطرف الضعيف  تماشيا مع مستجدات الواقع االقتصادي 

 . 598صوص القانون املدني الفرنس يو االجتماعي املعيش إسوة بنظيره الفرنس ي الذي يساهم في تطوير و إعادة القراءة لن

خضم هذا القصور يمكننا التساؤل عن مدى تحقيق مؤسسة القضاء للتوازن العقدي من خالل ألية تفسير العقد و تأويله  وفي

  التعاقدية؟ضبط اإلرادة  تعديله و و 

   املراجع واملصادر
انون حماية املستهلك على ضوء أحكام املحكمة االبتدائية حنان محموح ، الشروط التعسفية بين قانون االلتزامات و العقود وق -

تمارة ، رسالة لنيل دبلوم املاستر املتخصص ، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية 

 .9100السويس ي  ، أكتوبر 

ة دبلوم الدراسات العليا، جامعة سيدي محمد بن الحماية القانونية ملرحلة تكوين العقد االستهالكي ، رسالحسين الشماخ ،  -

 . 9102 -9102عبد هللا كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية  فاس ، 

 

محمد عماري ، دور القضاء في حماية املستهلك عند تطبيقه قانون اإللتزامات و العقود املغربي ، رسالة لنيل دبلوم املاستر   -

  9113-9112ن عبد هللا كلية  العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية بفاس ، جامعة سيدي محمد ب

 

 السباعي شكري ، نظرية الغلط و التدليس في قانون االلتزامات و العقود املغربي .-

 .، نظرية االلتزام ، نشأة املعارف اإلسكندرية سمير عبد السيد تناغو -

 .9102ساحة املامونية الرباط  2، الكتاب األول ، الطبعة الرابعة ،مكتبة دار األمان نظرية العقد عبد القادر العرعاري ، -

                                                           

 .22-21حنان محموح ، م.س ، ص  -596

وكاروالين كالوم ،) االصالحات املدخلة على نظرية االلتزام في القانون املدني الفرنس ي ( ، مجلة جيل االبحاث القانونية جان سمتس  -597

 .097، ص  9102، دجنبر  91املعمقة ، العدد 

 .090محمد عماري ، م.س ، ص  -598
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  0232مجلة االلتزامات والعقود ، الجمهورية التونسية ، املطبعة الرسمية ، 

جدات تدراسة تحليلية وفق أخر املس –يوسف الزوجال ، املنظومة الحمائية للمستهلك في عقود الخدمات عقد التأمين نموذجا 

  9102القانونية ، دار االمان الرباط ، 

 .  0231حسين  عطا حسين سالم ، نظرية الغلط في القانون والشريعة االسالمية ، دار الحداثة ، الطبعة االولى ،  -

وق، الحقااللتزام العقدي بين مبدأ سلطان اإلرادة والتوجه الحديث للعقد ، أطروحة لنيل الدكتوراه في العربي الشادلي ،  -

 . 9112 -9111جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية و االقتصادية واالجتماعية عين الشق ، الدار البيضاء،

 .0221نظرية العقد، الطبعة األولى ، مطبعة وليلي للطباعة  والنشر،  مراكش محمد الشرقاني ،   -

زامات والعقود املغربي ، الجزء األول ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار تزامات في ضوء قانون االلتل، نظرية االمأمون الكزبري   -

 .0229البيضاء ،  سنة  

اختالل التوازن العقدي الناجم عن الشروط التعسفية دراسة مقارنة ، جامعة الحسن األول كلية العلوم جميلة الصبار ،  -

 .9102-9102القانونية واالقتصادية واالجتماعية ، سطات ، 

دراسة تحليلية وفق أخر  –وسف الزوجال ،  املنظومة الحمائية للمستهلك في عقود الخدمات عقد التأمين نموذجا ي -

 .9102املستجدات القانونية ، دار االمان الرباط ، 

 . 0212، لشهري أكتوبر و ديسمبر  12-12-19مجلة القضاء و القانون املغربية ، العدد 

 الغلط و التدليس في قانون االلتزامات و العقود املغربي . األستاذ شكري السباعي ، نظرية

محمد عمري ، دور القضاء في حماية املستهلك عند تطبيقه قانون االلتزامات و العقود املغربي ، رسالة لنيل دبلوم املاستر ، -

 .9113-9112جامعة سيدي محمد بن عبد هللا كلية  العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية بفاس 

عبد الرحمان الشرقاوي ، دور القضاء في تحقيق التوازن العقدي ، رسالة لنيل دبلوم املاستر قانون خاص ، جامعة  محمد  -

 .9119-9110الخامس كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ، أكدال الرباط ، 

 9110، املجلة املغربية لالقتصاد و القانون ، العدد الثالث ، إدريس الفاخوري ، ) حماية املستهلك من الشروط التعسفية( -

. 

 . 9102بديع بن عباس ، النظرية العامة للعقد في القانون املدني املعاصر الطبعة األولى ، مجمع األطرش ، تونس ، مارس -

معة محمد األول، كلية العلوم مركز اإلدارة في العقود، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جاسليمان مقداد ،  -

 .9102-9101القانونية واالقتصادية واالجتماعية وجدة، 

فتيحة صياح ، الحماية العقدية للمستهلك _ البيع االستهالكي نموذجا _ ، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص ،  -

 .9109 – 9100اعية سطات ، جامعة الحسن االول ، كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتم

عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون املدني الجديد ، نظرية االلتزام  بوجه عام ، مصادر االلتزام العقدي الجزء  -

 . 0230األول ، دار النهضة العربية ، سنة 

 . الكتاب األول ، الجزء األول  وزارة العدل ، شرح قانون االلتزامات والعقود ، -

املصطفى مروني ، عيوب اإلرادة بين قانون االلتزامات و العقود املغربي و املأمول منه ، رسالة لنيل دبلوم املاستر جامعة سيدي  -

 . 9102-9102محمد بن عبد هللا ، كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية بفاس ، 

لة لنيل شهادة املاستر في القانون الخاص ،  جامعة سيدي محمد بن عبد فاطمة الزهراء قليول ، اإلكراه االقتصادي ، رسا -

 .9107- 9102هللا ، كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية بفاس ، 

جان سمتس وكاروالين كالوم ،) االصالحات املدخلة على نظرية االلتزام في القانون املدني الفرنس ي ( ، مجلة جيل االبحاث  -

 9102، دجنبر  91انونية املعمقة ، العدد الق
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 مراحل العمل الطبي بني النظرية و التطبيق

The stages of medical work between theory and practice 

 ملياء فليك:  ةالباحث 
 باحثة بسلك الدكتوراة السنة الرابعة

 مختبر الدراسات القانون و الفلسفة و املجتمع

 عبد هللا بفاس جامعة سيدي محمد ابن

 

 ملخص باللغة العربية:

نوع من التكامل والتسلسل الحاصل  يجسدهاأحاول أن أبين في املقال املراحل الزمنية املكونة لدورة حياة العمل الطبي الذي  

رحلة بينهما، بحيث ال يمكن لواحدة أن تتم دون أخرى، فالفحص الطبي، يعتبر أول اتصال بين الطبيب واملريض، يمثل امل

التمهيدية للوصول للتشخيص السليم للمرض، هذا التشخيص يعتبر نصف العالج، ألن معرفة الداء تقتض ي وصف الدواء، 

أو اختيار العالج املناسب واملالئم، ثم اإلشراف على تنفيذه، أو املباشرة به إذا كان العالج جراحيا، و أخيرا البد من متابعة 

دى استجابته للعالج وتماثله للشفاء، وبهذا فإن هذه السلسلة الزمنية واملنهجية للتصرفات املريض ومراقبته، والنظر في م

 األطباء تشكل خدمة للمرض ى والصحة على حد سواء.

 

 ملخص باللغة االنجليزية:

I try to show in the article the time stages of the medical life cycle embodied by a kind of integration and sequence 

between them, so that one cannot take place without another. The patient is monitored, and the extent to which 

he or she responds to treatment and recovers, so this time and systematic series of doctors' actions serves patients 

and health alike. 

 

 :مقدمة

، فمهنة الطب 599إن تعاليم ديننا الحنيف تحث علي الطب و علي التداوي بل و تجعل من التطبيب بعد اإلذن به واجبا

تعتبر من أنبل املهن باعتبارها مهنة تقوم على تقديس حياة اإلنسان و الحفاظ على جسمه و عدم إصابته بأي ضرر. حيث يعتبر 

لفان من حيث نطاق كل منهما و مجاله و موضوعاته، إال أنهما متكامالن من حيث الغاية و الهدف. الطب و القانون مجاالن مخت

فالطب مهنة تحتاج إلي تنظيم و القانون هو النظام حيث يقوم بحل مشاكل الفرد و يبث الطمأنينة في نفسه، و يعيش العلم 

                                                           

لسلة املعرفة القانونية، مطبعة األمنية الرباط، الطبعة األولي أحمد ادريوش:" تطور اتجاه القضاء املغربي في موضوع املسؤولية الطبية"، س - 599

 .29، ص:  0221، السنة : 
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خدم أساليب مبتكرة و جديدة في العالج لم تكن معروفة أو اآلن عصر املستجدات املتالحقة في التقنيات الطبية، فالطب يست

 600متصور وجودها في وقت قريب، و قد صاحب ذلك ظهور عدد من القضايا القانونية   و الشرعية.

من الناحية القانونية تتجلي في أن موضوع مراحل العمل الطبي  يعتبر من أهم املواضيع  أهمية املوضوعو عليه فإن 

نا الحالي، ألنه يهدف إلي حماية صحة اإلنسان، خاصة و أنه بالرجوع إلي تشريعاتنا نجدها تفتقد لتنظيم الحساسة في وقت

 قانوني ينظم هده املراحل في املغرب.

كما تكمن أهمية املوضوع من الناحية العملية في رصد مختلف القرارات القضائية لتوضيح موقف القضاء من هذا 

 ل القضاء الرسمي مع النصوص املنظمة لهذه املهنة.املوضوع مع بيان كيفية تعام

 :  كاالتيتتجلي  إشكالية جوهريةمن خالل هذه التوطئة نجد أن هذا املوضوع يطرح  وانطالقا

 أي حد استطاع املشرع املغربي تنظيم مراحل العمل الطبي؟" إلى"

هامة من جزئيات املوضوع وصوال إلى بعض سأعتمد في هذا املقال على ''املنهج التحليلي'' وذلك لتحليل كل جزئية 

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.

االجتهادات  وكذاعتمد على ''املنهج املقارن'' قصد مقارنة القوانين الوطنية الخاصة بمزاولة مهنة الطب كما سوف أ

 القضائية الصادرة عن مختلف املحاكم املغربية مع القوانين املقارنة التي تنتمي إلى أنظمة قانونية مختلفة.

 ولإلجابة عن هذا املوضوع ارتأيت تقسيمه كما يلي:

 ل: مراجل العمل الطبياملبحث األو 

 املبحث الثاني: األساس القانوني إلباحة العمل الطبي

 املبحث األول: مراحل العمل الطبي

 إن العمل الطبي يمر بمراحل متعددة يرتبط بعضها ببعض ارتباطا وثيقا وهي:

 راض.الفحص الطبي، التشخيص، العالج الطبي، الوصفة الطبية، الرقابة العالجية، الوقاية من األم

 وعليه، فسنتحدث عن كل مرحلة من املراحل املذكورة على حدة وذلك كما يلي:

 La visite médical             املرحلة األولى: الفحص الطبي

، هو بداية الجهد والعمل الذي يقوم physical examinationالفحص الطبي أو ما يصطلح عليه باللغة اإلنجليزية ب: 

الحالة الصحية للمريض فحصا ظاهريا، بمالحظة العالمات والدالئل اإلكلينيكية كمظهر املريض  به الطبيب، ويتم بفحص

 وجسمه. وقد يستعين الطبيب في الفحص ببعض اآلالت واملعدات الطبية مثل السماعة الطبية وجهاز قياس الضغط.

وضع التشخيص املناسب للمرض.  والهدف من الفحص هو التحقق من وجود دالالت أو ظواهر معينة تساعد الطبيب في

ويستطيع الطبيب في حالة عدم القدرة للوصول لتشخيص املرض عن طريق األدوات البسيطة أن يلجأ إلى إجراء فحوصات 

 .601أكثر دقة وعمقا، كالتحاليل الطبية واألشعة واملناظير

                                                           

، ص: 9100دار الكتب القانونية مصر دار الشتات للنشر والبرمجيات، السنة: :" إرادة املريض في العقد الطبي"،انس محمد عبد الغفار - 600

 ، دون ذكر الطبعة.27

، دون ذكر 9112في املسؤولية الطبية املدنية دراسة مقارنة"، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، السنة:  أسعد عبيد الجميلي: "الخطأ -601

 .920الطبعة، ص: 
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 وبناء على ما سبق، فإن الفحص الطبي يتم على مرحلتين:

ص التمهيدي، وهو الذي يستخدم الطبيب يده أو بعض األجهزة البسيطة )كمقياس الحرارة، : هي مرحلة الفحاألولى -

 وخافض اللسان...(، باإلضافة إلى استخدامه لعينه أو أذنه...، وهي ضرورية قبل اللجوء  ألي عالج.

لبيان  حديثة : هي مرحلة الفحص التكميلي، وفيها يقوم الطبيب بإجراء فحوصات عميقة باستخدام أجهزةالثانية -

 .602حالة املريض، كالتحاليل وأجهزة التصوير والتخطيط

على أن إجراء الفحوص الطبية  19/19/0211وبالرجوع إلى القضاء الفرنس ي نجده أكد في أحد قراراته الصادرة بتاريخ 

مال الواقع من الطبيب في التمهيدية للمريض، يعد أمرا ضروريا قبل اإلقدام على إجراء الجراحة أو تنفيذ العالج، وأن اإله

 .603إجراء مثل هذه الفحوص، بشكل خطأ في جانبه، تقوم به مسؤوليته

كما أكد القضاء املغربي على نفس املقتض ى حيث جاء في أحد القرارات الصادرة عن محكمة النقض بالرباط ما يلي: 

 ل الطبية كما تقتض ي األعراف الطبية ملعرفة مدى"فالطاعن حين لجأ إلى حقن الهالكة بحقنه الڤاليوم دون اللجوء إلى التحالي

قابلية جسم الهالكة للمادة املذكورة فضال عن إقدام الطاعن على حقن الضحية في غيبة طبيب مختص في التخدير وعدم 

ن... وانيتوفر العيادة على التجهيزات الالزمة لحالة الطوارئ واعتبرت املحكمة أن ذلك يشكل إهماال وعدم مراعاة النظم والق

تكون املحكمة والحالة هذه قد بررت ما انتهت إليه تبريرا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وأبرزت عناصر الجريمة التي 

 .604أدانته بها"

 La diagnosticاملرحلة الثانية: التشخيص     

وإذا  على صحة التشخيص وسالمته،تعتبر مرحلة التشخيص البداية في عالقة الطبيب بمريضه، والعمل الطبي يعتمد 

فشل فقد تصبح األعمال الالحقة وخصوصا العالج املوصوف خاطئة أيضا، وعلى الطبيب أن يبدل في التشخيص العناية 

اليقظة، إذ عليه أن يستمع إلى شكوى املريض وأن يأخذ منه ومن أهله كافة املعلومات التي يحتاج إليها، ثم يبدأ بفحص 

ق ملواضع األلم ومواطنه مستعمال جميع الوسائل التي يضعها العلم تحت تصرفه، بحيث يكون رأيه في املريض بشكل دقي

 .605التشخيص بعيدا عن الغلط قدر اإلمكان

إلى أنه: "بحث وتحقق من نوع املرض الذي    Chammard (G.B) et Monzein (P)وفي تعريف فقهي له ذهب كل من 

بأنه: "العمل الذي يحدد من  Bertrand desarnauts، في حين عرفه 606وتمييز خصائصه" يعاني منه املريض، بتحديد أسبابه

خالله الطبيب املرض، بحصر خصائصه، أعراضه وأسبابه، ويحدد مخاطر حدوث املرض بداللة ميوالت واستعدادات 

 .607املريض

                                                           

 .007، دون ذكر الطبعة، ص: 9112هشام عبد الحميد فرج: "األخطاء الطبية"، دار الفجر للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، السنة:  -602

603- cour de cassation.civil. 2 février 1690, juris périodique.1941.11.1718. 

 .32، دون ذكر الطبعة، ص: 9117أورده: محمود القبالوي: "املسؤولية الجنائية للطبيب"، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، السنة: 

 .2012/5/6/13930، امللف الجنحي: 9109دجنبر  90، الصادر بتاريخ: 5/1321القرار:  -604

605 - Jean- René Binet : « Droit médical », Paris, éditions :2010, p : 162-163. 

606 - Chammard Georges.Bboyer et Monzein Paul : « La responsabilité médicale », France, édition: 1974, p : 119. 

:  », article publié sur le site web suivant ? ité médicalequelle fautes peuvent entrainer une responsabil : « Bertrand desarnauts - 607

:  : 12 : 20/03/2021, A l’heure de médical/articles/a7885. Html, consulté le -responsabilité www.eurojuris.fr/fre/particuliers/Santé/

14. 
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ه: "العمل الذي يبحث األمراض وهو التعريف الذي اعتمده القضاء الفرنس ي، حيث عرفته بعض املحاكم الفرنسية بأن

من قانون مزاولة مهنة الطب  72و املادة  9. وهذا بالتحديد ما قصده املشرع املغربي في املادة 608ويحددها بعد معرفة أعراضها"

 .609التي نصت على أن الطبيب ملزم بإجراء التشخيص بكل عناية

الصحة العمومية، نصت على كيفية القيام بالتشخيص  من قانون  L.4161-1وبالرجوع إلى التشريع الفرنس ي نجد املادة 

. ونظرا ألهمية التشخيص في 610أو مكتوبة وبكل طريقة مهما كانت والذي يمكن أن يتم بأعمال شخصية، استشارات شفوية

سالمته  دالكشف عن األمراض واإلصابات الخطيرة، جعله املشرع الفرنس ي إجباريا قبل والدة الجنين، وهذا توقيا ألي عارض يهد

 .611حال الحمل، أو بعده بالنسبة للطفل

 .612إمكانياته أما املشرع الكويتي فقد خول للطبيب الحق في القيام بكل أعمال التشخيص، مع مراعاة اختصاصاته و

في األخير ال يسعنا أن نقول سوى أن التشخيص يعتبر مرحلة هامة في مسار العمل الطبي، ويتوقف على صحته ودقته  و

 لعالج وشفاء املريض.نجاح ا

 Le soin ou le traitement médicalاملرحلة الثالثة: العالج الطبي    

العالج الطبي هو ثالث مرحلة من مراحل العمل الطبي، فبعد تشخيص املرض يقوم الطبيب بتحديد العالج املالئم 

ته لها، ومن املعلوم، أنه خالل فترة العالج، ملريضه من أدوية وغيرها، وذلك تبعا لحالته الصحية وسنه ومزاجه ومدة مقاوم

 .613فإن الطبيب يتتبع حالة املريض الصحية وما يطرأ عليها من تغيرات حيث يقرر إما إيقاف الدواء أو االستمرار فيه

، والتشريع املصري وكذا التشريع 615، والتشريع الكويتي614وبالرجوع إلى معظم األنظمة املقارنة كالتشريع الفرنس ي

، نجدها لم تضع تعريفا يحدد مدلول العالج بل اقتصرت على ذكر كلمة العالج بكونها من بين األعمال الطبية التي 616بياملغر 

 يقوم بها الطبيب تجاه مريضه.

                                                           

608- 1954-1-383 ،Gaz-Pal أوردته: سميرة أقرورو:"املسؤولية الجنائية لألطباء في ظل التطور العلمي الحديث دراسة مقارنة"، نشر وتوزيع ،

 .22، ص: 9107صوماديل، الدار البيضاء، الطبعة األولى، السنة: 

 املتعلق بمزاولة مهنة الطب.  131.13بتنفيذ القانون رقم  9107فبراير  0221/02من ربيع اآلخر  92صادر في  0.07.91ظهير شريف رقم  -609

610 - Article L 4161-1 Cour de la Santé Public : « Exerce illégalement la médecine : n1° toute personne qui prend part 

habituellement…, à l’établissement d’un diagnostic… par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres 

procédés quels qu’ils soient… »  

611- Article L 2131- 1 Cour de la Santé Public  : « 1. Le diagnostic prénatal. S’entend des pratiques médicales, y compris l’échographie 

obstétricale et fœtale, ayant pour but de détecter un utero chez l’embryon ou le fœtus une affections d’une particulière gravité ». 

"يخول الطبيب وجراح األسنان القيام بكل أعمال التشخيص والوقاية  من مدونة أخالقيات مهنة الطب على ما يلي: 01نصت املادة  -612

عالجا أو يواصله أو يقدم وصفات في ميادين تتجاوز اختصاصاته أو إمكانياته إال في والعالج، وال يجوز للطبيب أو جراح األسنان أن يقدم 

 الحاالت االستثنائية".

 .07، ص: 9119محمد أوغريس: "مسؤولية الطبيب في التشريع الجنائي"، مطبعة دار القرويين بالدار البيضاء، الطبعة الثانية، السنة: -613

( L4161-1ف محدد للعالج، بل اكتفى باستخدام املصطلح في ثنايا تشريعاته، والسيما في نص املادة )القانون الفرنس ي لم ينص على تعري -614

 املتعلقة ببيان أفعال املمارسة غير املشروعة للطب في قانون الصحة الفرنسية.

وجراحي األسنان القيام بما يأتي: السهر على  وجاء فيها: "يتعين على األطباء والصيادلة 027نص القانون الطبي الكويتي على العالج في املادة  -615

من مدونة أخالق الطب على أنه: "يخول للطبيب أو جراح األسنان  01حماية صحة السكان بتقديم العالج الطبي املالئم لهم"، كما نصت املادة 

 القيام بكل أعمال التشخيص والوقاية والعالج".

 علق بمزاولة مهنة الطب في فقرتها الثانية على ما يلي:املت 020.02من القانون رقم  9نصت املادة  -616
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 Chammard (G.B) etتاركتا مهمة التعريف للفقه والقضاء حتى يكون جامعا ومانعا. وفي تعريف فقهي للعالج ذهب 

Monzein وع األنشطة الهادفة إلى الحماية من مرض أو عالج مريض أو التخفيف من آالمه سواء بتسكينها أو إلى أنه: مجم

، كما عرفه سعد سالم العسيلي بأنه: "إجراء يصدر عن طبيب مرخص له يعقب التشخيص، ويتضمن العمل 617بالقضاء عليها"

 .618على القضاء على املرض أو الحد منه"

حى الفقه، حيث عرفت محكمة باريس العالج بأنه: "كل إجراء أيا كان نوعه من شأنه أما القضاء فقد سار في نفس من

، وعليه، فإن الطبيب يحظر عليه وصف أي عالج للمريض ما لم 619أن يؤدي إلى شفاء املريض أو تخفيف حالة املرض عنه"

من له كافة الوسائل الطبية التي تضيجر عليه الفحوص الطبية الضرورية والالزمة، وبعد تشخيص املرض، وذلك باالستعانة ب

التحقق من نوعية املرض والبحث عن مواطن الضرر، كما أنه يمنع عليه القيام بالعمليات الجراحية أو األمر بها ما لم تكن 

 ضرورية وبعد إجراء التحاليل والفحوص الطبية الالزمة، وذلك تفاديا ألية نتائج سلبية قد تكون لها عواقب وخيمة على صحة

، وهذا ما أكدته محكمة االستئناف بالدار البيضاء عندما صرحت في أحد قراراتها: "بأنه على 620املريض إن لم تكن على حياته

الطبيب املعالج قبل إجراء العملية أن يقوم بإجراء الفحوص والتحاليل الالزمة واتخاذ جميع االحتياطات ومراعاة سوابق 

 . 621مما قد يحدث من مضاعفات وتأثيرات أثناء العملية أو بعدها"املريض وملفه الطبي، وذلك احترازا 

"اختيار الطبيب طريقة للعالج دون األخرى ال يمكن أن يؤدى إلى مسؤوليته كما قضت محكمة مصر االبتدائية بأن: 

عن  الطبيبعن طريق العالج التي اتبعها مادامت هذه الطريقة صحيحة عمليا، ومتبعة فعال في عالج املرض، ومسؤولية 

خطأ العالج ال تقوم بصفة مطلقة على نوع العالج الذي يختاره إال إذا ثبت أنه في اختياره للعالج أظهر جهال بأصول العلم 

 .622والفن الطبي

 l’ordonnance médicaleاملرحلة الرابعة: مرحلة الوصفة الطبية       

وثيقة مكتوبة يحررها الطبيب فة الطبية بأنها: "الوص  Louis melennec et Gérard Memeteauلقد عرف الفقيه 

املعالج تتضمن تحديد حالة املريض انطالقا من عملية التشخيص، أو تحديد تنظيم معين يقتض ي على املريض إتباعه أو 

 .623وصف أدوية لعالج الداء الذي يعاني منه هذا األخير"

                                                           

 "يجب على كل طبيب، كيفما كان القطاع الذي ينتمي إليه وشكل ممارسته للمهنة، أن يحترم حقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها عامليا، وأن

 يحترم في ممارسته املهنية املبادئ التالية:

 عالجه؛حرية املريض في اختيار الطبيب الذي سي -

 احترام سالمة وكرامة وخصوصية املرض ى الذين يعالجهم،  -=

حق املريض أو عند االقتضاء نائبه الشرعي أو ممثله القانوني، في الحصول على املعلومة املتعلقة بتشخيص مرضه والعالجات املمكنة وكذا  -

عالج، على أن تدون املعلومات السالف ذكرها في امللف الطبي للمريض، العالج املوصوف وآثاره املحتملة واملتوقعة والنتائج املترتبة عن رفض ال

 الذي يمكن لهذا األخير أو لنائبه الشرعي أو ملمثله القانوني، أو لذوي حقوقه إذ توفي الحصول على نسخة منه.

617 - Chammard (G.B) et Monzein, ouvrage précité, p : 119. 

دون ذكر  ،0222ملدنية عن النشاط الطبي في القانون الليبي"، منشورات جامعة قاريونس، ليبيا، السنة: سعد سالم العسيلي: "املسؤولية ا -618

 .070الطبعة، ص: 

619- Paris 11 mars 1935, Gaz. Pal 1935-1-825 

 . 21أوردته سميرة أقرورو، مرجع سابق، ص: 

 .01، ص: 0222لنشر و التوزيع، الدار البيضاء، الطبعة األولى، السنة:محمد أوغريس: "مسؤولية الطبيب في التشريع الجنائي"، دار قرطبة  -620

 .9111-01-91، بتاريخ: 01170/21في امللف املدني عدد:  2902الغرفة املدنية، القرار عدد  -621

 .32محمود القبالوي، مرجع سابق، ص:  -622

623 -Louis Melennec et Gérard Memeteau : « traité de droit médical », Tome 6, Paris, Edition Maloine, 1982, P : 83. 
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 فوضعها القانوني يختلف من تشريع آلخر.فهي بمثابة دليل إثبات للعالقة بين املريض وطبيبه، ولذلك 

فبالنسبة للتشريع الفرنس ي نالحظ أنه تعامل مع الطبيب بخصوص الوصفة الطبية بحرية تبدو بشكل واضح في أن 

املشرع الفرنس ي لم يقيد حرية الطبيب عند تحرير الوصفة الطبية، بل تركت له املجال مفتوحا وفق ما يضمن سالمة العالج 

إال أنه ما تجدر اإلشارة إليه هو أن هذه الحرية ليست مطلقة بل مقيدة بمجموعة من  624ا يتناسب مع الظروفوفعاليته بم

القيود، حيث ألزم املشرع الفرنس ي الطبيب على ضرورة بيان طبيعة عمله الطبي ونوعيته، ووصفه في التذكرة أو الوصفة 

 .626املريض من فهمها عند تنفيذه للعالج ، وكذلك ألزم الطبيب بوصف األدوية بوضوح لتمكين625الطبية

أما املشرع املصري بدوره لم ينص سواء في قانون مزاولة املهن الطبية أو في الئحة أخالقيات الطب على ضرورة تحرير 

 .627الوصفة الطبية، وإنما اقتصر على وصف األدوية دون بيان كيفية هذا الوصف أو شكله

هو أنه لم يحدد الشكل الذي يجب أن تكون عليه الوصفة الطبية على عكس  ما يمكن مالحظته على التشريع املصري 

 التشريع الفرنس ي الذي أكد ضرورة وضوح الوصفة الطبية.

من  22أما املشرع املغربي فهو اآلخر لم ينص صراحة على ضرورة تحرير الوصفة أو التذكرة الطبية، وإن كانت املادة 

ضرورة تضمين الوصفة الطبية مجموعة بيانات تكمن في إسم الطبيب املنهي وصفته  قانون مزاولة مهنة الطب قد نصت على

سنة وجب على  09وعنوانه املنهي ورقم هاتفه وتوقيعه بخط يده وختمه وتاريخ اإلعداد. وإذا تعلق األمر بطفل يقل سنه على 

 .628الطبيب أن يشير إلى سنه في الوصفة

ة لها فائدة كبيرة في العمل الطبي ألنها توجه املريض في مرحلة عالجه من جهة وفي األخير يبدو لنا بأن الوصفة الطبي

 وتعد بمثابة دليل إثبات العالقة بين الطبيب واملريض يمكن الرجوع إليه عند النزاع من جهة أخرى.

     le contrôle médicaleاملرحلة الخامسة: الرقابة العالجية    

الفرنس ي واملغربي واملصري لم ينص على هذه املرحلة باعتبارها عنصرا من عناصر الالفت للنظر أن كال من املشرع 

 العمل الطبي، غير أن الفقه والقضاء اتخذا منحا مغايرا في هذا الخصوص.

الرقابة العالجية بأنها جزء ال ينفصل عن العالج، بل إن تحقيق هذا األخير يقتض ي  Savatierلقد عرف الفقيه 

 .629مراعاتها

ا أكد عليه القضاء الفرنس ي في العديد من أحكامه على إقرار مسؤولية الطبيب عند إهماله رقابة املريض بعد وهو م

 .630إجراء العملية الجراحية

                                                           

 من مدونة الصحة الفرنسية على ما يلي: 3نصت املادة  -624

« Le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance…. ». 

 الطب الفرنسية.من قانون مزاولة مهنة  2انظر املادة  -625

 من مدونة الصحة الفرنسية على ما يلي:  22نصت املادة  -626

« Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et  son 

entourage et s’efforcer d’en obtenir la bonne exécution ». 

 املصري. 0272لسنة  207من قانون مزاولة مهنة الطب رقم  0انظر املادة  -627

 املتعلق بمزاولة مهنة الطب. 020.02من القانون رقم  22من املادة  2و 9انظر الفقرة  -628

629 - Savatier : « traité de droit médical », librairie technique, paris: 1956, p : 267. 

لقضاء الفرنس ي الطبيب مسؤوال عن تركه املريض يعود إلى منزله بدون أية مساعدة ودون اتخاذ االحتياطات بعد إجراء عملية وقد اعتبر ا -630

 جراحية له في عينه مع علمه بأن املريض سيصعد إلى الطابق الثالث، وأن جرح العملية الزال حساسا ويمكن أن تترتب عنه مضاعفات خطيرة.
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وقد اتخذ القضاء املصري املوقف ذاته فأقر مسؤولية الطبيب بسبب إهماله رقابة املريض بعد إجرائه جراحة للمريض 

 .631األصول العلمية مما ترتب عليه فقد اإلبصار الكامل لعينيهفي العينين معا، مخالفا بذلك 

 وهذا ما ذهب إليه القضاء املغربي، الذي أكد في إحدى قراراته على ما يلي:

"حيث إنه من املستقر عليه فقها وقضاء وحتى بين األطباء التزام الجراح بالعناية واإلشراف على املريض عقب إجراء 

مه قبل وأثناء العملية، وأن إهماله أو إغفاله عن القيام بواجباته يعد خطأ تنعقد به مسؤوليته بسبب العملية الجراحية كالتزا

 تقصيره في أداء عمله.

وحيث إن كال من الدكتورين يقول إنه ليس بمسؤول عن إصابة املريضة بالتهاب زكامي الذي تسبب في ظهور سائل 

 بالغشاء الرئوي.

الدكتور نجد أنه أثبت أن املريضة أصيبت بالزكام أثناء فترة االستشفاء بمصحة... وأنها  وحيث إنه بالرجوع إلى تقرير 

 بدون سوابق مرضية قبل الدخول إلى املصحة من أجل الوالدة.

وحيث يتضح مما ذكر أن كال من الدكتورين مسؤول عن املضاعفات التي حدثت للمريضة بعد دخولها إلى املصحة من 

بسبب إهمالهما وتقصيرهما في بذل العناية الالزمة التي تفرضها قواعد املهنة، وذلك بعد القيام بالفحوصات أجل الوالدة، وذلك 

والتحليالت الالزمة قبل إجراء العملية األولى أو الثانية وعدم بذل العناية الالزمة والسماح لها بالخروج من مصحتها وهي الزالت 

عنه مضاعفات خطيرة أدت بها إلى إجراء فتح شرج اصطناعي، وكل هذا ما كان ليقع  في حاجة إلى االستشفاء الش يء الذي نتج

لو قام الطبيبان بواجبهما في أحسن الظروف ووفقا ملا تفرضه عليهما قواعد املهنة، خاصة وأن كالهما طبيبا اختصاصيا وليس 

 .632طبيبا عاديا يفترض فيهما أخذ الحيطة وبذل فائق عنايتهما للمريضة"

أكد القضاء الكويتي على ضرورة إيالء األطباء العناية القصوى للعالج املقدم من طرفهم للمرض ى. وتتلخص وقائع كما 

 97في أن طبيبا حرر وصفة ملريضه فيها دواء سام بمقدار " 9111أبريل  00بتاريخ  Angersأحد القضايا الصادرة عن محكمة 

" فاختلط األمر على الصيدلي « G »ضح، واكتفى بذكر الحرف األول منها فقط " بشكل واgoutteنقطة"، إال أنه لم يحرر كلمة "

نقطة مما أدى إلى وفاة املريض، فقضت املحكمة  97غرام من املادة بدل من  97"، وركب باستخدام grammeمع كلمة "غرام" 

ألصول الوصفة بالرغم من مخالفتها لبمسؤولية الطبيب ألنه لم يكتب الكلمة كامال، وبمسؤولية الصيدلي لعدم اعتراضه على 

 .633الطبية

 La prévention médicaleاملرحلة السادسة: مرحلة الوقاية الطبية       

حث اإلسالم على الوقاية كمسألة أساسية للحفاظ على صحة األبدان، وقد ورد ذلك في القرآن الكريم والسنة النبوية 

، ومن السنة النبوية حديث رسول هللا صلى هللا 634...﴾كلوا واشربوا وال تسرفواو املطهرة، فمن القرآن الكريم قوله عز وجل: ﴿

اته "، وفي السياق ذإذا سمعتم بالطاعون في أرض فال تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فال تخرجوا م هاعليه وسلم قال: "

                                                           

أورده: محمد أوغريس: "مسؤولية الطبيب في التشريع الجنائي"، الطبعة الثانية،  0271/9/7711جوريس كالسور الجنائي  0271فبراير  07باريس 

 . 03مرجع سابق، ص: 

 . 22، أوردته: سميرة أقرورو، مرجع سابق، ص: 21، رقم 0222نقض فبراير سنة  -631

غير منشور، أورده: محمد  09/2/0229، بتاريخ 0372/37امللف املدني، عدد  محكمة االستئناف بالدار البيضاء، الغرفة املدنية األولى، -632

 .03أوغريس: "مسؤولية الطبيب في التشريع الجنائي"، الطبعة األولى، مرجع سابق، ص: 

 .910، ص: 0232السنة:  أسامة عبد هللا قايد: "املسؤولية الجنائية لألطباء دراسة مقارنة"، دار النهضة العربية للتوزيع والنشر، القاهرة، -633

 .20القرآن الكريم برواية ورش عن نافع، سورة األعراف، اآلية:  -634
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اد عن مخالطة املصابين باألمراض املعدية، في شأن حماية املسلمين من العدوى، حث النبي صلى هللا عليه وسلم على االبتع

 .635"فر من املجذوم كما تفر من األسدفجاء عن أبي هريرة رض ي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: "

و عليه ما يبدو لنا من خالل السنة النبوية، هو أن العزل الصحي كان معروفا في اإلسالم كعنصر مهم من عناصر حماية 

 وة على أن اإلسالم عرف كيفية املحافظة على صحة املسلمين ووقايتهم من األمراض منذ زمن بعيد.الصحة، عال 

واملشرع املغربي كغيره من التشريعات الحديثة أعطى أهمية خاصة للوقاية وحماية الصحة العامة، ويتجلى ذلك بصورة 

، املتعلق بوجوب التصريح ببعض األمراض 91/11/0212( الصادر بتاريخ 772-17واضحة من خالل أحكام املرسوم امللكي )رقم: 

 واتخاذ تدابير وقائية للقضاء عليها، يتجلى بشكل واضح أن املشرع املغربي أعطى أهمية خاصة للوقاية الصحية وحماية البيئة.

 أنواع على النحو اآلتي: 2حيث حدد لنا على سبيل الحصر األمراض الذي يجب التصريح بها وقسمها إلى 

مراض الجاري عليها الحجر الصحي و هي: الطاعون، الكوليرا، الحمى الصفراء، التيفوس الوبائي الناتج عن القمل، األ  -0

 والحمى العائدة عن القمل.

 األمراض ذات الصبغة االجتماعية وهي: السل الرئوي، الزهري االبتدائي والثانوي، وحمى املستنقعات. -9

ى التيفويد، الحمى القريبة من التفويد، أمراض السيالن األبيض، الكزاز األمراض املعدية أو الوبائية وهي: حم -2

 .636)التيتانوس(، الدباح، الدفتيريا، الشلل، االلتهاب املعدي، واألمراض الوبائية الناتجة عن اإلصابة بجرثومة "بروسيال"

وفة األخرى سواء كان أسبابها معر كما نص في الفصل الثاني من املرسوم على ضرورة التصريح بحاالت األمراض الوبائية 

، كما 638، أما الفصل الثالث من نفس املرسوم تضمن شكليات التصريح، مبينا السلطات الطبية القائمة به637أو غير معروفة

نص في الفصالن الرابع والخامس على التطهير اإلجباري واستعمال مبيدات الحشرات في حاالت حددها املشرع على سبيل 

 .639ل األول من املرسومالحصر في الفص

                                                           

 .27، ص:0222عز الدين فراج: "اإلسالم والوقاية من األمراض"، جار الرائد العربي لبنان، الطبعة الثانية، السنة:  -635

 ببعض األمراض واتخاذ تدابير وقائية للقضاء عليها على ما يلي:املتعلق بوجوب التصريح  772-17نص الفصل األول من املرسوم رقم:  -636

وزير ل "إن حاالت األمراض الجاري عليها الحجر الصحي واألمراض ذات الصبغة االجتماعية واألمراض املعدية أو الوبائية املوضوعة قائمتها بقرار 

بية الذين أثبتوا وجودها إلى كل من السلطة اإلدارية املحلية والسلطة الصحة العمومية، يجب التصريح بها على الفور من طرف أصحاب املهن  الط

 الطبية للعمالة أو اإلقليم".

ذكورة أن ويتعين أيضا على أصحاب املهن الشبيهة بالطبية املأذون لهم قانونا في مزاولة املهنة كلما ارتابوا في وجود حالة من حاالت األمراض امل

 الطبية للعمالة أو اإلقليم التي تعمل على التأكد من هذه الحالة بواسطة أحد األطباء".يصرحوا بها فورا إلى السلطة 

 ، املتعلق بوجوب التصريح ببعض األمراض واتخاذ تدابير وقائية للقضاء عليها على ما يلي:772-17نص الفصل الثاني من املرسوم رقم:  -637

 واآلجال التي يجب أن تقدم بموجبها هذه التصريحات"."تحدد بقرار لوزير الصحة العمومية الكيفيات والشروط 

، املتعلق بوجوب التصريح ببعض األمراض واتخاذ تدابير وقائية للقضاء عليها على ما يلي: 772-17نص الفصل الثالث من املرسوم رقم:  -638

ث املستعملة من طرف كل شخص مصاب ببعض "يجب على السلطة الطبية للعمالة أو اإلقليم أن تعمل على تطهير األماكن املسكونة واألثا

 ورة".كاألمراض املشار إليها في الفصل األول واملوضوعة قائمتها بقرار لوزير الصحة العمومية أو على إبادة الحشرات في األماكن واألثاث املذ

تخاذ تدابير وقائية للقضاء عليها على ، املتعلق بوجوب التصريح ببعض األمراض وا772:17نص الفصل الرابع والخامس من املرسوم رقم:  -639

 ما يلي:

 ة"في حالة وجود خطر جسيم على الصحة العمومية يستوجب اتخاذ تدابير مستعجلة، فإن الطبيب الرئيس لإلقليم أو العمالة املوكولة إليه مهم

بأحد األمراض املنصوص عليها في الفصل تقدير درجة خطورة الحالة واستعجالها يؤهل لألمر بأن يدخل إلى املستشفى حتما كل شخص مصاب 

 األول أو كل شخص قابل لنشر هذا املرض".

 "يتعين على السلطات املحلية أن تقدم مساعدتها إلى السلطات الطبية لتنفيذ مقتضيات هذا املرسوم امللكي".
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وبالرجوع إلى الواقع املعيش، نجد تفش ي جائحة كورونا املستجد في مختلف أنحاء العالم، وضعت صناع القرار على 

املستوى العالمي أمام معادلة صعبة، حيث كان عليهم االختيار بين فرض حجر صحي شامل إلنقاذ حياة األفراد أو اتباع إجراءات 

 .640طاء األولوية إلنقاذ االقتصاد الوطنيصحية أقل صرامة وإع

وبهذا نجد أن املغرب اتخذ جملة من التدابير الصحية الوقائية من أجل التحكم في الجائحة والتعبئة االستثنائية لتعزيز 

 املنظومة سوف نرصدها كاآلتي:

 حة كورونا:الجدول األول: التسلسل الزمني للتدابير الصحية التي اعتمدها املغرب في التصدي لجائ

 اعتماد العالج بالكلوروكين 9191/12/92

 إقرار إجبارية ارتداء الكمامة 9191/12/12

توسيع نطاق اختيارات الكشف عن الفيروس لتشمل املخالطين للحاالت  9191/12/02

 املؤكدة

 عالج املخالطين بدواء الكلوروكين 9191/12/99

لفيروس لتشمل إجراء الوحدات توسيع نطاق اختبارات الكشف عن ا 9191/11/10

 الصناعية

في صفوف أجراء  02إطالق عملية للكشف عن اإلصابة بفيروس كوفيد  9191/11/12

 القطاع الخاص

 .02املشاركة في التجارب السريرية للقاح مضاد لفيروس كوفيد  9191/13/91

 االنطالقة الفعلية للحملة الوطنية للتلقيح 9190/0/93
 

 

ى التشريع الفرنس ي نجده خصص للوقاية الصحية جزءا بأكمله من قانون الصحة العامة، مقسما إياه إلى وبالرجوع إل

مجموعة أقسام منها: قسم خاص بمقاومة األوبئة وبعض األمراض املعدية وضع فيه املشرع الوسائل والطرق الواجب إتباعها 

 ، وكذا اإلجراءات الخاصة بمنع انتشار األمراض.641يةلتحقيق هذا الغرض، كمجموع التطعيمات أو التلقيحات اإلجبار 

كما وضع املشرع الفرنس ي أيضا اإلجراءات الخاصة بالتطهير من جراثيم املرض، ونص على اإلجراءات االستثنائية 

 التي أعطى فيها السلطات املختصة اختصاصات واسعة في حال انتشار األوبئة واألمراض. كما أناط واالستعجاليةوالخاصة 

 .642املشرع الفرنس ي الخروج عن مقتضيات الوقاية الصحية السالف بيانها بمجموعة من العقوبات الزجرية

                                                           

يروس كورونا والسبل املمكنة لتجاوزها"، إحالة تقرير املجلس االقتصادي واالجتماعي: "االنعكاسات الصحية واالقتصادية واالجتماعية لف -640

 .2واردة من مجلس النواب، ص: 

641 - Voir : Code de la santé publique Français, chapitre premier (vaccinations) antitétanique- antidiphtérique- antivariolique : de 

l’article : L.3111-1 jusqu’à l’article : L 3112-5. 

642 - Voir : code de la santé publique Français, de l’article : L.3116-1 jusqu’à l’article :  

3116-5. 
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وفي األخير ال يسعنا أن نقول سوى أن الوقاية من األمراض تعتبر في وقتنا الحاضر من أهم عناصر العمل الطبي، ألن 

ل اتسع نطاقه وأخذ يشمل وقاية صحة اإلنسان من األمراض هذا األخير لم يعد قاصرا على العالج وتحقيق الشفاء للمريض ب

 الخطيرة واملعدية أو الوبائية، وكذا تنظيم حياة اإلنسان اليومية في املجال الصحي. فالوقاية خير من العالج.

 املبحث الثاني: األساس القانوني إلباحة العمل الطبي

بين الفقه والقضاء، وذلك من خالل عدة نظريات طرحت في لقد اختلف تحديد األساس القانوني إلباحة العمل الطبي 

هذا الصدد، فنجد الفقيه خالد مصطفى محمد الجسمي أسس هذه اإلباحة استنادا إلى الضرورة امللجئة للطبيب في ممارسة 

نتفاء القصد إلى أن األصل في إباحة العمل الطبي هو ا Garcon Emileو Garraud Rene، بينما ذهب الفقيهان 643هذه األعمال

 Godby، ونجد الفقيه 644الجنائي لدى الطبيب ألن إرادة الطبيب ال تتجه إلى اإلضرار بصحة املريض، وإنما إلى شفائه من مرضه

أسس هذه اإلباحة على سند رضاء املريض نفسه بممارسة العمل الطبي على جسده هو أصل هذه اإلباحة، شريطة توافر قصد 

إال أن الرأي راجح فقها وعلى رأسهم الفقيه محمد أو غريس يرى أن العمل الطبي الذي يباشره  ،645العالج والغاية املشروعة

الطبيب على مرضاه يجد سنده في إذن املشرع نفسه، أي أن املشرع نفسه هو الذي أذن لألطباء بممارسة العمل الطبي وفقا 

كان املشرع هو الذي يرخص لألشخاص بمزاولة مهنة الطب  لقواعد وشروط معينة يكون الطبيب ملزما بإتباعها واحترامها، وملا

وينظم شروط ممارستها بات من الالزم القول بمشروعية جميع األعمال الطبية التي يباشرها الطبيب في هذا اإلطار على أجسام 

 .646املرض ى قصد تخفيف وطأة األلم عنهم وتحقيق الشفاء لهم، وذلك استعمال لهذا الحق

ا نتفق مع الفقيه محمد أو غريس ألن سماح املشرع بمباشرة العمل الطبي وفق أصول وقواعد الفن وفي األخير فإنن

الطبي يقتض ي تحقيق مصلحة املريض والتي تتجلى باألساس في تحريره من آالم املرض الذي يعاني منه، وال أتفق مع الفقيه 

Godby  جسم اإلنسان تعد من النظام العام وحمايتها أمر تقتضيه في تأسيسه إباحة العمل الطبي على رضا املريض ألن سالمة

 مصلحة املجتمع.

 وبالرجوع إلى التشريعات التي أباحت لألطباء مباشرة العمل الطبي على أجسام املرض ى بصورة صريحة نجد:

يض ورض ي فاء املر التشريع الكويتي الذي أوضح بأنه ال جريمة في مباشرة الطبيب لألعمال الطبية متى اتجهت إلى ش       

. نجد التشريع العراقي نص على 647بها مقدما وثبت أن الطبيب التزم الحذر واالحتياط وفق ما تقض ى به أصول الصناعة الطبية

أن إباحة ممارسة العمليات الجراحية واألعمال العالجية متى أجريت طبق أصول الفن الطبي ورضاء املريض أو ممثله الشرعي 

                                                           

فالطبيب الذي يجري عملية جراحية ملريض ال يرتكب عمال محظورا حتى لو ترتب عليها فقد عضو أو منفعته، ألن خسارة الجزء أفضل من  -643

االستناد إلى حالة الضرورة في إعفاء الطبيب من املسؤولية، وذلك عندما ينقذ الطبيب حياة املريض،  خسارة الكل، وفي كثير من الحاالت يمكن

 كما في حالة الطبيب الذي يضحي بالجنين في سبيل إنقاذ حياة األم.

ية"، دورية صادرة عن بشأن املسؤولية الطب 9101لسنة  2أورده: خالد مصطفى محمد الجسمي: "املسؤولية الطبية وفق مرسوم بقانون رقم 

 .92-92، ص: 9103، عجمان، السنة: 011، العدد رقم: 92الفكر الشرطي، املجلد رقم 

644-Garraud Rene : « Traité the théorique et pratique du droit pénal Français », paris, Edition 1985, p : 325 Garcon Emile : « Code 

pénale annoté nouvelle » paris, Edition : 1956, p:84.  

645 - Godby : « Commentary on Egyptian law », Tom 1, édition 1924, p : 173. 

 .91محمد أوغريس: "مسؤولية الطبيب في التشريع الجنائي"، الطبعة الثانية، مرجع سابق، ص:  -646

 .01/0211من قانون العقوبات الكويتي رقم  21أنظر املادة  -647
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. ونفس الش يء نص عليه التشريع اللبناني الذي أوضح على أن أساس إباحة ممارسة 648الحاالت العاجلة أو بغير رضائهما في

 .649العمليات الجراحية والعالجات الطبية هو إجازة القانون لها متى تمت برضاه العليل أو ممثليه طبق أصول الفن الطبي

جناية وال جنحة وال مخالفة إذا كان الفعل قد أوجبه أما التشريع املغربي فقد نص في القانون الجنائي على أنه ال 

. بمعنى أن املشرع املغربي أجاز لألطباء مباشرة األعمال الطبية وفق أصول الفن الطبي 650القانون وأمرت به السلطة الشرعية

 املتعلق بمزاولة مهنة الطب. 020.02وذلك بمقتض ى القانون 

 ها من خالل أربعة شروط أساسية تتجسد كاآلتي:وبالتالي فإن شروط العمل الطبي يمكن تناول

الشرط األول: اإلذن القانوني، الشرط الثاني: رضاء املريض، الشرط الثالث: قصد العالج، الشرط الرابع: إتباع قواعد 

 وأصول مهنة الطب.

 

 خاتمة:

 ل والتسلسل الحاصل بينهما، بحيث ال نوع من التكام يجسدهايتبين لنا أن املراحل الزمنية املكونة لدورة حياة العمل الطبي 

يمكن لواحدة أن تتم دون أخرى، فالفحص الطبي، يعتبر أول اتصال بين الطبيب واملريض، يمثل املرحلة التمهيدية للوصول 

للتشخيص السليم للمرض، هذا التشخيص يعتبر نصف العالج، ألن معرفة الداء تقتض ي وصف الدواء، أو اختيار العالج 

ملالئم، ثم اإلشراف على تنفيذه، أو املباشرة به إذا كان العالج جراحيا، و أخيرا البد من متابعة املريض ومراقبته، املناسب وا

والنظر في مدى استجابته للعالج وتماثله للشفاء، وبهذا فإن هذه السلسلة الزمنية واملنهجية للتصرفات األطباء تشكل خدمة 

 للمرض ى والصحة على حد سواء. 

 

   جع واملصادراملرا
 الكتب

  أحمد ادريوش:" تطور اتجاه القضاء املغربي في موضوع املسؤولية الطبية" ، سلسلة املعرفة القانونية، مطبعة األمنية

 .0221الرباط ، الطبعة األولي ، السنة : 

 نشر والبرمجياتانس محمد عبد الغفار:" إرادة املريض في العقد الطبي"، دار الكتب القانونية مصر دار الشتات لل ،

 دون ذكر الطبعة. 9100السنة:

  :أسعد عبيد الجميلي: "الخطأ في املسؤولية الطبية املدنية دراسة مقارنة"، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، السنة

 ، دون ذكر الطبعة.9112

 دون ذكر الطبعة.9112ة: هشام عبد الحميد فرج: "األخطاء الطبية"، دار الفجر للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، السن ، 

  :دون ذكر الطبعة.9117محمود القبالوي: "املسؤولية الجنائية للطبيب"، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، السنة ، 

  ،سميرة أقرورو:"املسؤولية الجنائية لألطباء في ظل التطور العلمي الحديث دراسة مقارنة"، نشر وتوزيع صوماديل

 .9107ألولى، السنة: الدار البيضاء، الطبعة ا

                                                           

 .0212لسنة  000من قانون العقوبات العراقي رقم  20من املادة  9 أنظر الفقرة -648

 .0222/2/0من قانون العقوبات اللبناني لسنة  031أنظر املادة  -649

 من القانون الجنائي املغربي. 092أنظر املادة  -650
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  ،محمد أوغريس: "مسؤولية الطبيب في التشريع الجنائي"، مطبعة دار القرويين بالدار البيضاء، الطبعة الثانية

 .9119السنة:

  ،سعد سالم العسيلي: "املسؤولية املدنية عن النشاط الطبي في القانون الليبي"، منشورات جامعة قاريونس، ليبيا

 الطبعة. دون ذكر  ،0222السنة: 

  ،محمد أوغريس: "مسؤولية الطبيب في التشريع الجنائي"، دار قرطبة لنشر و التوزيع، الدار البيضاء، الطبعة األولى

 .0222السنة:

  ،أسامة عبد هللا قايد: "املسؤولية الجنائية لألطباء دراسة مقارنة"، دار النهضة العربية للتوزيع والنشر، القاهرة

 .0232السنة: 

 0222فراج: "اإلسالم والوقاية من األمراض"، جار الرائد العربي لبنان، الطبعة الثانية، السنة:  عز الدين. 

  تقرير املجلس االقتصادي واالجتماعي: "االنعكاسات الصحية واالقتصادية واالجتماعية لفيروس كورونا والسبل

 املمكنة لتجاوزها"، إحالة واردة من مجلس النواب.

 بشأن املسؤولية الطبية"،  9101لسنة  2جسمي: "املسؤولية الطبية وفق مرسوم بقانون رقم خالد مصطفى محمد ال

 .9103، عجمان، السنة: 011، العدد رقم: 92دورية صادرة عن الفكر الشرطي، املجلد رقم 

 Garraud Rene : « Traité the théorique et pratique du droit pénal Français », paris, Edition 1985, p : 325 

Garcon Emile : « Code pénale annoté nouvelle » paris, Edition : 1956.  

 Savatier : « traité de droit médical », librairie technique, paris: 1956. 

 Godby : « Commentary on Egyptian law », Tom 1, édition 1924. 

 Jean- René Binet : « Droit médical », Paris, éditions :2010. 

 Chammard Georges.Bboyer et Monzein Paul : « La responsabilité médicale », France, édition: 1974. 

 Louis Melennec et Gérard Memeteau : « traité de droit médical », Tome 6, Paris, Edition Maloine, 1982. 

 », article publié sur  ? autes peuvent entrainer une responsabilité médicalequelle f : « Bertrand desarnauts

médical/articles/a7885.  -responsabilité www.eurojuris.fr/fre/particuliers/Santé/:  le site web suivant

Html, consulté le : 20/03/2021, A l’heure de : 12 : 14. 

 القوانين:

  01/0211قانون العقوبات الكويتي رقم. 

  املتعلق  131.13بتنفيذ القانون رقم  9107فبراير  0221/02من ربيع اآلخر  92صادر في  0.07.91ظهير شريف رقم

 بمزاولة مهنة الطب.

  :ض األمراض واتخاذ تدابير وقائية للقضاء عليها.، املتعلق بوجوب التصريح ببع772:17املرسوم رقم 

  0212لسنة  000قانون العقوبات العراقي رقم. 

  0222/2/0قانون العقوبات اللبناني لسنة. 

 .القانون الجنائي املغربي 

 .مدونة أخالقيات مهنة الطب املغربي 

  .مدونة أخالقيات مهنة الطب الفرنس ي 

 املصري. 0272لسنة  207قانون مزاولة مهنة الطب رقم 
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 مظاهر الحامية الجنائية للقارص من الجرمية الصحفية اإللكرتونية
 11.88يف ضوء قانون الصحافة والنرش

Manifestations of criminal protection of cyber based on the press and publishing law 88.13. 

 : ابتسام الرشقاويالباحثة 
 جامعة الحسن األول سطات -علوم القانونية والسياسية كلية الباحثة بسلك الدكتوراه 

 

 ملخص:

عتبر فئة األطفال شريحة هامة بحيث هم اللبنة األساسية في البناء املستقبلي املجتمعي وبحكم ذلك أفرد القانون الجنائي ت

لباب الثامن من الكتاب املغربي مجموعة من النصوص الجنائية بغاية الحرص واملحافظة على كيان الطفل ومصالحه في ا

 222الثالث من املجموعة الجنائية تحت عنوان في الجنايات والجنح ضد نظام األسرة واألخالق العامة وبالضبط من الفصل 

من القانون الجنائي هذا دليل على اهتمام املشرع املغربي بشأن جرائم استغالل القاصرين من خالل املدونة  712إلى الفصل 

املوضوعية أو اإلجرائية و امتد إهتمامه ليجرم األفعال املضرة بهاته الفئة من خالل نصوص جنائية خاصة أي  الجنائية سواء

 . 33,02خارج نطاق املدونة الجنائية من ضمنها القانون قيد الدراسة واملتمثل في قانون الصحافة والنشر رقم 

Abstract: 

Achild is considered an important category for it is an essential part in the future construction of the community 

and because of that the Moroccan criminal law has forced a set of criminal coder to preserve the child’s entity and 

rights in the eighth section of the third book from the set of felonies titled in crimes and offenses against family 

system and public morality and exactly from chapter 449 to chapter 504 under the criminal code and that is an 

indication of the Moroccan legislator's concern about child exploitation offenses through the criminal code both 

substantive and procedural and it has extended to criminalize the harmful acts to this category through specific 

criminal codes that is outside the range of the criminal law including this law under study which is about the press 

and publishing law number 88.13 

 مقدمـــــــة: 

تحتل قضايا الطفل في العالم اليوم أولوية هامة جدا، ولحماية الطفولة والنهوض بأوضاعها، كان وجوبا على املشرع أن يتخذ 

بالطفولة، لخاصة الدولية ا واالتفاقياتتدابير قوية بما في ذلك وضع ترسانة تشريعية وتنظيمية، تتماش ى تتالءم مع جل املواثيق 

غرض حماية الطفل من املحتوى الضار املضلل واملضمن لجميع أشكال العنف التي وب ،651التي صادق عليها وإلتزم بإحترامها

                                                           

ن خالل التوقيع على مجموعة من ، ثم انخرط في هذه املنظومة م0232وقع املغرب على اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل سنة  651

،كما أنه وقع في 9102االتفاقيات والبروتوكوالت، مثل البروتوكول االختياري الثالث التفاقية حقوق الطفل املتعلقة بإجراء تقديم البالغات سنة 

األطفال من االعتداء واالستغالل  السنة نفسها على ثالث اتفاقيات ملجلس أوروبا تتعلق، على التوالي، باتفاقية النزاروت الخاصة بحماية

الجنس ي، واالتفاقية املتعلقة بممارسة حقوق الطفل، واالتفاقية بشأن العالقات الشخصية للطفل، كما تمت املصادقة على مجموعة من 
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تحدث في البيئة الرقمية والتي تتعدد أنواعها ومظاهر ممارستها فكان العنف اللفظي الجسدي والنفس ي ليتعداه إلى العنف 

، تأسيسا على ما تقدم كان لزوما على املشرع أن يضع قانون خاص يؤطر العمل الصحفي والضرر ذو الطبيعة اإللكتروني

اإللكتروني حمايتا لهذه الفئة وذلك بإلزام وسائل اإلعالم بنشر معلومات صحيحة وعدم املبالغة في تسليط الضوء على املواضيع 

التربية اإلعالمية، وفي هذا السياق، يأتي الحديث  فضال عن ضرورة تثقيف األطفال على ;التي قد تدفع بهم للفضول والبحث

"حماية األطفال"، ،الذي في فرع مستقل تحت عنوان 652املتعلق بالصحافة والنشر 33.02عن أحد أهم مستجدات قانون رقم 

 منه، حددا عقوبات للجرائم الصحفية املرتكبة ضد األطفال خاصة. 31و 22السيما املادتين 

بعمل الصحافة اإللكترونية خاصة؛ إذ ليس يخفى أن األطفال هم األكثر إدمانا على  ارتباطهضوع في وتزداد أهمية هذا املو 

لك ، مما يجعلهم الفئة األكثر استيالبا وتأثرا بتاالجتماعياستهالك املواد التي تنشرها الصحف اإللكترونية ومواقع التواصل 

 من غيرهم.املواد. وبناء عليه، فإن حمايتهم ينبغي أن تكون أشد 

ية "الحماية الجنائعليها، أشير إلى مقالة أسامة التزروتي املوسومة بـ  اطلعتومن الدراسات السابقة في هذا املوضوع التي 

، التي تطرقت للجريمتين املدروستين 653للطفل في الفضاء اإللكتروني في القانون املغربي: قانون الصحافة والنشر نموذجا

، وجاءت في مبحثين: تطرق املبحث 33.02ومشروع قانون الصحافة والنشر رقم 654نشر السابقفي ظل قانون الصحافة وال

األول لحماية النظام العام من خالل قانون الصحافة والنشر، وتناول املبحث الثاني حماية القاصرين من خالل قانون الصحافة 

حاجة ماسة هناك  ، ظهر لي أن32و 23منه الفصلين  والنشر. وحيث إن هذه املقالة قامت أساسا على القانون السابق وخاصة

املتعلق بالصحافة والنشر بعد دخوله  33.02إلى إعادة النظر في الجريمتين في ضوء املقتضيات الجديدة التي أتى بها قانون رقم 

 حيز التنفيذ، مع الوقوف على التغييرات واملستجدات التي جاء بها هذا القانون.

انه، فإن اإلشكالية الرئيسة لهذه املقالة تتحدد في بحث مدى توفق املشرع املغربي في وضع ترسانة قانونية وبناء على ما سبق بي

فاعلة في حماية األطفال القاصرين من األفعال املجرمة واملاسة بهم التي قد تقوم بها الصحافة عامة واإللكترونية منها بصفة 

، نخصصه للحماية الجنائية للقاصر ومظاهرها املوضوعية املطلب األول نين: أخص؛ وألجل ذلك، ناسب بحث ذلك في مطلبين اث

، نرصد فيه بعض املظاهر الحماية للقاصر والخصوصيات اإلجرائية لهذا واملطلب الثانيفي ظل قانون الصحافة والنشر، 

 القانون.

 حافة والنشرالحماية الجنائية للقاصر ومظاهرها املوضوعية في ظل قانون الص:  املطلب األول 

 

                                                           

تي ماية العمال املهاجرين الاالتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق الطفل، سواء تعلق األمر بحماية األطفال من التعذيب واملعاملة القاسية أو ح

 ة.اتضمن حماية ألسرهم وحماية األطفال من الجريمة املنظمة والعابرة للحدود ومن االتجار بالبشر والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد الفت

أغسطس  01) 0222عدة ذي الق 1. بتاريخ 0.01.099املتعلق بالصحافة والنشر، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  33.02قانون رقم 652

 .7211، ص. 9101غشت  07في  1220(. الجريدة الرسمية: عدد9101

سات . مجلة املتوسط للدرا-قانون الصحافة والنشر نموذجا–أسامة التزروتي. الحماية الجنائية في الفضاء اإللكتروني في القانون املغربي 653

 .72القانونية والقضائية، العدد الرابع. ص.

( بشأن قانون الصحافة والنشر كما ثم تغييره 0273نوفمبر 07املوافق ل ) 0223جمادى األولى  2الصادر في  0.73.223يف رقم الظهير الشر 654

( املنشورين 9119أكتوبر  92املوافق ل) 0292من رجب 97بتاريخ  0.9.912الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  22.11وتتميمه بالقانون رقم 

 .9371. ص.0273.00.92بتاريخ  9212، عدد 991. ص. 9112.10.91بتاريخ  7127ة الرسمية: عدد على التوالي بالجريد
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من قانون الصحافة والنشر، يتضح أن املشرع شدد في عقوبة الجنح  22و 22و 22على مقتضيات املواد  االطالعمن خالل 

الصحفية وضاعفها؛ ألن األمر يتعلق بالقاصرين األحداث وباألطفال بصفة خاصة، ثم باألخالق العامة وبالنظام العام، فاألخالق 

نظام العام؛ وقد عبر عن ذلك السنهوري بقوله: "اآلداب في أمة معينة وفي جيل معين، هي مجموعة من العامة تعتبر جزء من ال

القواعد وجد الناس أنفسهم ملزمين بإتباعها، طبقا لناموس أدبي يسود عالقاتهم اإلجتماعية، وهذا الناموس األدبي وليد 

. إن هذا 655تواضع عليه الناس، وللدين تأثير كبير في تكييفه"املعتقدات املوروثة والعادات املتأصلة وما جرى به العرف و 

 التشديد الذي نهجه املشرع في تحديد العقوبات جاء كنوع من أنواع الحماية الجنائية الخاصة للقاصرين واألطفال.

ة لبعض لخاصخصص املشرع القسم الثالث من قانون الصحافة والنشر لتحديد العقوبات املتعلقة التي وضعت للحماية القد 

الحقوق واختصاص املحاكم واملساطر املتبعة أمامها، فجعل الباب األول منه في الحماية الخاصة لبعض الحقوق، وقسمه إلى 

أربعة فروع، تعرض لحقوق القاصرين في الفرع األول في إطار بيان املقتضيات املتعلقة بحماية النظام العام، وخصص الفرع 

 .تعلقة بحماية األطفال بصفة خاصةالثالث كله للمقتضيات امل

وهكذا، نالحظ كيف أن املشرع عمل على حماية القاصرين، من جهة، من خالل حماية النظام العام )الفقرة األولى(، ومن جهة 

 أخرى، من خالل تخصيص فرع كامل لحماية األطفال )الفقرة الثانية(، وبيان ذلك كما يلي:

 خالل حماية النظام العام في قانون الصحافة والنشر الفقرة األولى: حماية القاصرين من

للوهلة األولى، وكأنه  يجرم الجنح الصحفية املتعلقة بالراشدين فقط؛ غير أنه عند التدقيق، يتبين أن  22يوحي نص املادة 

 لهاته الفئة.نفسها، وذلك بإضافته  22املشرع تدارك إشكالية حماية القاصرين على مستوى الفقرة األخيرة من املادة 

من قانون الصحافة والنشر على منع صنع أو حيازة قصد االتجار أو التوزيع أو ضمان توزيع  22وفي هذا اإلطار، نصت املادة 

أو إيجار أو اإللصاق أو العرض، إيراد أو استيراد أو تصدير أو السعي في التصدير أو النقل أو السعي في النقل عمدا لنفس 

املجان وبطريقة عمومية أو بأي وجه من الوجوه إلى أنظار العموم، توزيع أو السعي في توزيع أو التسليم الغرض، تقديم ولو ب

قصد التوزيع كل مطبوع أو مكتوب أو رسم أو منقوش أو صورة أو أي مادة إعالمية تنشر مواد إباحية أو خليعة أو تستغل في 

 ، مع مراعاة التشريعات الجاري بها العمل.على القاصريناالعتداء الجنس ي التحريض على البغاء أو الدعارة أو 

ولتوضيح هذه املقتضيات أكثر، سنقف على العنصرين التكوينيين اللذين تقوم عليهما الجرائم املذكورة طبقا للقواعد العامة 

 للقانون الجنائي العام: الركن املادي للجريمة)أوال(، والركن املعنوي للجريمة)ثانيا(:

 ن املادي للجريمة:الرك-أوال

يتخذ الركن املادي لهذه الجريمة فعال محددا ال تقوم الجريمة إال بعد ارتكابه واملشرع حدد على سبيل الحصر األفعال اإلجرامية 

 املحظور إتيانها ومحل ارتكابها على الصعيد الوطني والدولي وهي:

ة األصلية، وقد يكون التصنيع تقليدا لش يء ما تم بالفعل يقصد بالصنع هنا، تخليق صورة مغايرة للصور  .الصنع والحيازة:0

أو ابتكارا أو إبداعا، كإلصاق وتزييف لحقيقة الصور أو فيديوهات مفبركة لتغير الصورة الحقيقية إلى صورة إباحية منافية 

د ل به جسمانيا، فإذا وجلألخالق. أـما الحيازة، فتفيد هنا، السيطرة الفعلية على ش يء يجوز التعامل فيه ولو كان غير متص

                                                           

مصادر االلتزام. الطبعة الثالثة  –نظرية االلتزام بوجه عام -عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني الجديد. الجزء األول 655

 ..328 الجديدة. ص.
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الش يء في حاسوب الشخص أو داخل حسابه الشخص ي عبر الشبكة املعلوماتية فهو حائز له. والحيازة بهذا املعنى تختلف عن 

 .656اإلحراز الذي يعني اتصال الجسم بالش يء املحوز، فاإلحراز أخص من الحيازة

سليم للغير من أجل الربح، ويستوي أن يأخذ اإلتجار صورة أما بخصوص اإلتجار، فيقصد به إبرام تصرف قانوني بهدف الت

البيع أو العوض. وحيث يتعين التفصيل في مثل هذه القضايا، نوضح: أن الحيازة كانت من أجل اإلتجار وذلك على مستوى 

لة بالنظام وز األشياء املخالحيثيات املتعلقة باألحكام والقرارات املتابعة القضائية وفي حالة ما إن كان املعني الذي يصنع أو يح

العام لنفسه فال جريمة وفي هاته الحالة يصبح من الضروري على هيئة االتهام أن تثبت العكس بمعنى أن الغرض من التصنيع 

لى ع والحيازة أو اإليجار أو التوزيع أو البيع، وفي حالة ما كان املعني تاجر ويقوم بهاته األشياء ووجدت في محله التجاري فإنه يقع

 عاتقه اإلثبات أنه يدخل في ملكيته الخاصة. 

املقصود بهذين السلوكين تسليم الش يء يدويا مباشرة أو إلكترونيا غير مباشرة عبر وسائل نصية هاتفية  . التوزيع واإليجار:2

 ل لذلك تمكينإما اإليجار يقصد به إعطاء شخص معين الحق باالنتفاع بش يء معين ملدة زمنية في مقابل أجر محدد وكمثا

 شخص من موقع إلكتروني سري يتضمن صور أو أفالم أو صور أو رسوم تبين ممارسات جنسية إباحية مقابل أجر. 

يقصد باإللصاق تثبيت مطبوعات لفترة زمنية بمقابل مادي أو باملجان وعلى املستوى اإللكتروني يتحقق  .اإللصاق والعرض:2

إلكترونية تتضمن صور أو مقاطع فيديوهات إباحية والعرض يقصد به تمكين أشخاص اإللصاق في حالة ظهور لوحات إشهارية 

أخرى من رؤية صور أو فيديوهات مباشرة أي يدويا من الجاني شخصيا أو إلكترونيا عبر الوسائل اإللكترونية بجميع أصنافها 

 املعلومة منها الحاسوب ... 

من السلوك اإلجرامي على الصعيد خارج البالد تتمثل في ثالث أفعال:  هناك حالة تطرح على هذا املستوى تتعلق بوقع جزء

االستيراد والتصدير أو النقل؛ إذ تقع هذه األفعال اإلجرامية جزئيا خارج البالد حيث يتم استيراد تلك املصادر املنافية واملاسة 

ى نقلها من طرف أحد األشخاص من داخل بالطفل والنظام العام من الخارج أو تصديرها من اململكة للخارج أو العمل عل

الدولة أو خارجها، وقد تقع جرائم حماية النظام العام عن طريق الصحافة وذلك من خالل العمل على االستيراد أو التصدير 

ة إلى دولأو النقل تنحصر ثالث أفعال األخيرة في ادخال أو إخراج أو تحويل الش يء املنافي للنظام العام من مكان إلى أخر أو من 

 أخرى.

 الركن املعنوي للجريمة: -ثانيا

تتمثل الجريمة قيد الدراسة، كما سبق لنا التفصيل في الصنع أو الحيازة قصد اإلتجار أو إيجار أو جل هاته السلوكات بحيث 

تحريض على تتمحور على ضرورة وجود إرادة لدى الجاني أو املرتكب نحو تحقيقها مع وجود نية إجرامية في االستغالل وال

الضرر بالقاصرين من خالل تلك املنشورات أو اإلشهارات بمعنى علم الجاني بمسالة تنافي تلك املنشورات لآلداب العامة 

                                                           

سات . مجلة املتوسط للدرا-قانون الصحافة والنشر نموذجا–الجنائية في الفضاء اإللكتروني في القانون املغربي أسامة التزروتي. الحماية 656

 .72القانونية والقضائية، العدد الرابع.ص.
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 658، القصد الخاص(، هذا فيما يخص القصد الجنائي العام657وللنظام العام بحيث ال يمكنه انكار علمه بجهله )القصد العام

 حسب كل جاني وحيثيات قضيته يتم استنتاجه من قبل القاض ي املوضوع. أما القصد الجنائي الخاص فيبقى

بحيث أكد على معاقبة كل من سولت له نفسه ارتكاب هاته  22والجدير بالبيان، أن املشرع حدد عقوبة هاته األفعال في املادة 

إمكانية حجز املطبوعات أو املكتوبات درهم، مع  011.111إلى  71.111بغرامة مالية من  22األفعال املنصوص عليها في املادة 

أو الرسوم أو املنقوشات أو الصور ... من طرف ضباط الشرطة القضائية بعد حصولهم على إذن مكتوب من وكيل امللك 

املختص وفي حالة اإلدانة تأمر املحكمة وجوبا بحجز وإتالف األدوات التي استعملت في ارتكاب الفعل، هنا نالحظ انعدام العقوبة 

السجنية وذلك راجع لكون هذا القانون ألغى ما يتعلق بالعقوبات السالبة للحرية تعزيزا لضمانات حرية التعبير والرأي ودفع 

 .659بممارسة مهنة الصحافة

 الفقرة الثانية: حماية القاصرين من خالل قانون الصحافة والنشر

درهم كل من  711.111إلى  011.111على أنه يعاقب من املتعلق بالصحافة والنشر  33.02من القانون رقم  22نصت املادة 

عرض أو قدم أو باع لألطفال دون الثامنة عشر من عمرهم النشرات، أيا كان نوعها املعدة للبغاء أو الدعارة أو اإلجرام أو 

 استهالك أو ترويج املخدرات واملؤثرات العقلية أو الكحول أو السجائر. 

في الطرق العمومية أو خارج املتاجر أو داخلها أو قام بالدعاية لهما في نفس األماكن أو بأية عرض هذه النشرات إلكترونيا أو

 وسيلة نشر أو بث في متناول العموم". 

ن املادي الرك )أوال(سنحاول تحديد الركن املادي واملعنوي لهذه األفعال اإلجرامية املحظور إتيانها حمايتا لألطفال القاصرين 

 الركن املعنوي للجريمة. ا()ثانيللجريمة و

 أوال: الركن املادي للجريمة:

حرص املشرع املغربي من خالل مستجدات قانون الصحافة والنشر على حماية هذه الفئة من املجتمع ضد كل ما قد تتعرض 

يتبين معه أن على أن "من عرض أو قدم أو باع لألطفال"، مما  22له من تغرير من خالل وسائل إعالمية وهكذا نصت املادة 

السلوك املادي يتمثل في عرض أو التقديم أو البيع لألطفال والذين حدد املشرع سنهم دون الثامنة عشر من عمرهم إذ أن كل 

 شخص دون هذا السن يعتبر قاصرا بمقتض ى القانون. 

تلف تلك النشرات املحتوية ملخكفعل إجرامي هو كل فكرة يكون الهدف من ورائها دفع الطفل القاصر إلى االطالع على  فالعرض:

 املواد اإلباحية من التحريض على الدعارة أو البغاء أو االجرام وعرضها عليه. 

                                                           

اطة علمه عرف عبد الواحد العلمي القصد الجنائي بأنه توجيه الجاني إلرادته نحو تحقيق الواقعة أو الوقائع املكونة للجريمة مع إح 657

ي ف بعناصرها كما يحددها القانون في النص الجنائي ...، واعتبر القصد الجنائي الخاص ما هو سوى القصد العام مضافا عليه عبئا جديدا يتمثل

 باعث معين يكون الدافع إلى ارتكاب الجريمة.

دئ العامة التي تحكم الجريمة واملجرم والعقوبة والتدبير عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي املغربي، القسم العام )دراسة في املبا658

 .999.ص. 9107الوقائية( الطبعة 

شاط ن"عرف أحمد الخمليش ي الركن املادي بأنه النشاط الخارجي، أو الفعل املادي الذي يقوم به الجاني، والركن املعنوي يتمثل في نسبة هذا ال-

، ص. «عبر عنه االسناد املعنوي ويراد بالركن القانوني وجود نص تشريعي يعاقب على ذلك النشاط...إلى الجاني أي في عالقة الخلق وااليجاد امل

022 . 

املتعلق بالصحافة والنشر(، الطبعة  33.02امحمد أقبلي، الدليل العملي في قضايا الصحافة والنشر )قراءة في أهم مستجدات القانون 659

 .2، ص. 9102األولى 
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يعنى بهذا الفعل مناولة االطفال دون سن الثامنة عشرة منشورات محظورة بمختلف أشكالها كانت ورقية أو إلكترونية  التقديم:

إذ أن هذه العبارة تؤكد على مختلف األصناف التي من املمكن ان يتم بها هذا  وهو ما نص عليه املشرع بقوله أي كان نوعها

 الفعل اإلجرامي. 

 يقصد بالبيع هنا بيع املنشورات املحظورة واملنافية لألخالق واآلداب العامة، واملاسة باألطفال.  البيع:

بحيث  22ي حدده املشرع في الفقرة الثانية من املادة وهذه األفعال تمثل الجزء األول من الجريمة املدروسة في حين الجزء الثان

نص على أن "عرض هذه النشرات إلكترونيا أوفي الطرق العمومية أو خارج املتاجر أو داخلها أو قام بالدعاية لها في نفس األماكن 

اصرين التي تمكن في تمكين القأو بأية وسيلة نشر أو بث في متناول العموم " ويمثل السلوك اإلجرامي املادي في عملية العرض و 

من مشاهدة مشاهد أو صور أو مقاطع فيديو سواء تم ذلك عبر الشبكة اإللكترونية أي في الفضاء اإللكتروني أو في الطرق 

العمومية أو خارج املتاجر أو داخلها أو قام بالدعاية لها في نفس اإلمكان أو بأية وسيلة نشر أو بث في متناول العموم، كما ان 

املشرع منع عرض هذه النشرات التي تتضمن األفعال املنصوص عليها في هذه املادة إلكترونيا أو في الطريق العمومية وجميع 

األماكن املفتوحة في وجه العموم وكذا إذاعتها بأي وجه من الوجوه في الطرق العمومية وذلك بأمر من وكيل امللك املختص 

 . 33.02من القانون الصحافة والنشر  31خ توصله بطلب من وزير الداخلية ..." املادة ساعة من تاري 09داخل أجل ال يتعدى 

 ثانيا: الركن املعنوي:

وكما هو معلوم في مبادئ القانون الجنائي العام أنه ال يكون كافيا للمساءلة عن نشاط يعتبر جريمة من الناحية القانونية أن 

د أيضا من توافر الركن املعنوي الذي يسند معنويا الجريمة إليه أي للفاعل وتعتبر يأتي الفاعل ماديا هذا النشاط فقط بل الب

من القانون الصحافة والنشر من الجرائم العمدية التي تقف على ضرورة وجود  22هذه األفعال املحظور اتيانها في املادة 

مع اتجاه إرادته إلى تحقيق النتيجة، ففي حالة القصد الجنائي العام والذي يتمثل في علم الجاني بالنشاط املادي للجريمة 

انتفاء اإلرادة لسبب من األسباب فإن القصد الجنائي هنا ال يكون قائما وهذا يتعلق أيضا بوجود إرادة منعدمة لدى الفاعل 

 من أمثلته اجبار الفاعل على إتيان هاته السلوكات سواء بالتعديد أو اإلكراه أو االبتزاز.

 .11,88خصوصيات الحماية الجنائية اإلجرائية للقاصر في ضوء ق.ص.ن  املطلب الثاني:

ضمانا للمحاكمة العادلة نجد أي قانون موضوعي يتماش ى إلى جانبه قانون إجرائي وهذا ما جعل القواعد اإلجرائية تكتس ي  

انب ى املخالفين من أفراده من جأهمية بالغة، تتجلى في كونها تحقق التوافق والتوازن بين حق املجتمع في توقيع العقاب عل

 وحق االفراد في حماية والحفاظ على حقوقهم وحرياتهم من جانب اخر.

وجدير بلفت اإلنتباه أن املشرع خص جريمة الصحافة اإللكترونية عن باقي الجرائم بمجموعة من القواعد املسطرية 

ة وال املكتوبة في ترسيخ دولة الحق والقانون لإلحاطة وذلك راجع ملدى أهمية دور املادة الصحفية ال اإللكتروني 660الخاصة

أكثر بالقواعد اإلجرائية لجريمة النشر الصحفي اإللكتروني سنتناول هذا املطلب من خالل فقرتين نتطرق في )الفقرة األولى( 

نية(التي لك إلى )الفقرة الثامنهما إلى اإلجراءات الخاصة بتحريك الدعوة العمومية في جرائم الصحافة اإللكترونية لننتقل بعد ذ

 واإلثبات في جرائم الصحافة اإللكترونية.   االختصاصسنخصصها للقواعد 

                                                           

املؤسسات واألشخاص الذين تضرروا من جراء النشر الصحفي مجموعة من الحقوق على رأسها الحق في التصحيح  منح املشرع املغربي 660

 وكذلك الحق في الرد نظرا للطابع العلني الذي يتميز به املجال الصحفي. 
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 الفقرة األولى: اإلجراءات الخاصة بتحريك الدعوى العمومية في جرائم الصحافة اإللكترونية

ث نجد قيود تحد من سلطة تتميز الجريمة الصحافة اإللكترونية بخصوصية على مستوى تحريك الدعوى العمومية بحي 

النيابة العامة في تحريكها فجريمة الصحافة اإللكترونية تتضمن مجموعتين من أصناف الجرائم ترتبط األولى بمصالح املجتمع 

وحقوقه كذلك تمس بالنظام العام وفي هذا الصنف فإن النيابة العامة تتمتع بسلطتها التقديرية طبقا ملبدأ املالئمة بحيث 

شرع الجنائي لها الصالحية في إثارة وتحريك الدعوى العمومية من عدمها، أما الصنف الثاني من الجرائم تمس بشكل يخول امل

مباشر مصالح األفراد وبعض املؤسسات فإن املشرع خول لهم الحق في اللجوء إلى القضاء حسب رغبتهم هذا ما يؤكد على أن 

لعدم قدرتها على إقامة الدعوى العمومية إال بناء على شكاية أو طلب أو إذن سلطة النيابة العامة  تخضع للقيود  ذلك راجع 

صادر عن الجهة املتضررة من ذلك النشر الصحفي اإللكتروني، تعتبر هاته اإلمكانية أي تحريك الدعوى العمومية بواسطة 

بحيث يسمح  في بعض الجرائم باستدعاء  33.02االستدعاء املباشر إجراء استثنائي وخاصية يمتاز بها قانون الصحافة والنشر 

محددة تفاديا  661املتهم مباشرة أمام املحكمة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الجريمة مع ضرورة وضع بيانات

 .  662لتعرضه للبطالن

,م.ج "يتعرض لإلبطال من ق 212الثاني يتعلق بخاصية التبليغ على خالف القواعد العامة وبرجوع للمادة  االستثنائياإلجراء 

االستدعاء والحكم إذا لم يفصل بين تاريخ تبليغ االستدعاء واليوم املحدد للحضور بالجلسة أجل ثمانية أيام على األقّل، نجد 

من قانون الصحافة والنشر نصت على أنه" تحرك الدعوى العمومية باستدعاء تبلغه النيابة العامة أو الطرف املدني  22املادة 

إما عن طريق وكيل امللك وإما عن  22بمقتض ى املادة  االستدعاءويبلغ هذا  663يوما على األقل" 07ريخ الجلسة ب قبل تا

من قانون املسطرة الجنائية   202و 200طريق الطرف املدني، هناك خاصية اإلعفاء من الحضور وذلك بمقتض ى الفصلين 

املشتكى به من الحضور ولكن مع ضرورة التعليل نجد على هذا  بحيث جاء بصريح القول أن املحكمة يمكن أن تأمر بإعفاء

املستوى خاصية إمكانية فصل الدعوى املدنية عن الدعوى العمومية وعلى الخصوص في جريمة القذف من املمكن املطالبة 

عتبر ذه النقطة تبالتعويض في إطار دعوى مدنية أصيلة دون الحاجة إلى تقديم شكاية مع االنتصاب كمطالب بالحق املدني ه

مسجد بحكم في السابق كان ال يسمح بممارسة الدعوى املدنية باستقالل عن الدعوى العمومية، نجد خاصيات على مستوى 

تنص على ما يلي :"مع مراعاة أحكام املادة  012املادة  33,02حالة العود والتقادم برجوع ملقتضيات قانون الصحافة والنشر 

ن صدر عليه من أجل جريمة حكم نهائي بعقوبة غرامة بموجب هذا القانون ثم ارتكب نفس الجريمة من هذا القانون كل م 22

                                                           

 أيضا للنص القانوني واجب التطبيق ضرورة تضمين االستدعاء املباشر بهوية مدير النشر وتحديد التهمة املوجهة اليه مع ضرورة اإلشارة 661

 على املتابعة، بيان مقر سكنى املشتكي في املكان الذي يوجد به مقر املحكمة املعنية أو بيان محل املخابرة معه.

، أورده حسن 9119/90931في إطار امللف الجنحي عدد  9111/12/09بتاريخ  99213وهذا ما تضمنته إحدى قرارات محكمة النقض عدد  662

، 12وخ، محكمة النقض وحرية الصحافة )جنحة القذف نموذجا( دراسة في املفهوم واملسطرة واملعايير القضائية، مجلة املحامي، العدد فت

 . 012، ص 9102يوليوز 

، 02/12/9103 ، بتاريخ9210/9102وفي نفس السياق املذكور جاء حكم صادر عن املحكمة االبتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في امللف الجنحي 

 م . 

، بتاريخ 012/9210/910صدر حكم بهذا الخصوص عن املحكمة االبتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في امللف الجنحي عدد   663

،منشور، جاء فيه "... وحيث إن املحكمة برجوعها إلى وثائق امللف يتبين من خالل شهادة التسليم أن املشتكي به )السيد( قد بلغ 91/12/9103

، و انه باحتساب 09/12/9103من أجل الحصور  17/12/9103باالستدعاء الذي تحرك بمقتضاه الدعوى العمومية في جرائم الصحافة بتاريخ 

يوما املنصوص عليها في إطار مقتضيات املادة  07املدة الزمنية الفاصلة بين تاريخ االستدعاء للمشتكي به و تاريخ الجلسة األولى يتبين أن اجل 

 من قانون الصحافة و النشر، باعتبارها حدا أدنى ال يمكن النزول عنه، لم يتم احترامه في نازلة الحال.  22

من قانون الصحافة والنشر فإنه يتعين التصريح  22يوما املنصوص عليه في إطار مقتضيات املادة  07وحيث إنه واستنادا إلى عدم احترام ل 

 ببطالن االستدعاء. 
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داخل سنة واحدة من تاريخ صيرورة الحكم املكتسب لقوة الش يء املقض ي به يعتبر في حالة عود ويعاقب بنفس الغرامة املحكوم 

كورة كما انه ال يعتبر الناشر في حالة عود إال إذا كان هو كاتب في املئة من مبلغ الغرامة املذ 91بها سابقا تضاف إليها نسبة 

من قانون الصحافة والنشر نجدها خصت  010، وبرجوع ملقتضيات املادة 664املقال أو أن املقال موضوع الدعوى غير موقع"

الدعوى العمومية املتعلقة من قانون املسطرة الجنائية بحيث  أن  7التقادم مقارنة للقواعد العامة املنصوص عليها باملادة 

بالجرائم الصحافة املنصوص عليها في هذا القانون يسقط الحق في إقامتها بعد مض ي أجل ستة أشهر كاملة تبتدئ من يوم 

ارتكاب الفعل موضوع املتابعة، وبمقتض ى هذا النص فإن املشرع قلص من مدة التقادم نزل من أربع سنوات املقررة للجرائم 

قد حدد مدة التقادم في جرائم الصحافة في  666على خالف املشرع املغربي نجد املشرع الفرنس ي 665ة اشهرالعادية إلى ست

ثالثة اشهر ويمكن اعتبار هذا املقتض ى حسنة من حسنات املشرع الفرنس ي بحيث منح حرية أكثر للعمل الصحفي من خالل 

من خالل كل ما ينشره عندما يتجاوز مدة ثالثة أشهر  هذا األجل القصير للتقادم حتى يتسنى للصحفي العمل بأريحية أكثر 

وبالتالي فهي أقل من املحددة للتقادم في جرائم الصحافة في القانون املغربي وبخصوص مدة احتساب التقادم في جرائم 

 الصحافة اإللكترونية يبتدئ من يوم ارتكاب الفعل موضوع املتابعة. 

 ات في جرائم الصحافة اإللكترونيةالفقرة الثانية: قواعد اإلختصاص واإلثب

 

فمن خاللهما يتم تحديد مسار الدعوى  واإلثبات االختصاصمن ضمن اإلجراءات املسطرية املرتبطة بالدعوى العمومية نجد 

ء افي جانبها الشكلي أي صالحية املحكمة وسلطتها التي يمنحها لها القانون للنظر في القضايا املعروضة عليها ويستند هذا اإلجر 

إما على نوع النزاع أو على محله ويتعلق األمر في النوع األول باالختصاص النوعي أما الصنف الثاني يتعلق باالختصاص املكاني  

وكذلك يتم تحديد الجهات أو األشخاص امللقاة على عاتقهم أي إثبات وقوع الجريمة من عدمه، فبرجوع لقانون الصحافة 

من الخارج أو  667تصاص النوعي املتعلق باملخالفات بالنسبة للمطبوعات الدورية املستوردةوالنشر نجد أن املشرع حدد االخ

بالرباط في البث في هذه الحالة هذا فيما يخص االختصاص  االبتدائيةالتي تعذر معرفة مكان طبعها حيث تختص املحكمة 

ر نية بحيث ينعقد للمحكمة التي يتواجد بها املقالنوعي أما املكاني في القانون السابق كان صريح بالنسبة للمطبوعات الوط

الرئيس ي لتلك الصحف أو مكان التوزيع أو مكان النشر أما في القانون الحالي تم التمييز والحسم في هذا النوع من االختصاص 

التي تقع بدائرة  االبتدائيةنجده ميز بين حالتين األولى املحكمة  22وذلك بمقتض ى قانون الصحافة والنشر وباألخص املادة 

ية التي تعذر بالرباط بالنسبة للصحف اإللكترون االبتدائيةنفوذها املقر الرئيس ي للصحيفة اإللكترونية والحالة الثانية املحكمة 

معرفة مصدرها، وباعتبار أن جرائم الصحافة اإللكترونية هي جرائم تتمتع بخصائص تميزها عن جرائم الصحافة التقليدية 

أيضا يتسم بخصوصية حيث يمكن إثباتها عن طريق الصور الرقمية وهي عبارة عن تجسيد الحقائق املرئية حول فإن إثباتها 

                                                           

، التوزيع والنشر مكتبة الرشاد سطات، الصفحة 9191(، مدونة الصحافة والنشر في شروح، الطبعة األولى 9191، )السنة أقبلي، أمحمد  664

21 . 

 . 22، ص9103/9102ابتسام الشرقاوي، رسالة املاستر "جرائم الصحافة اإللكترونية في ضوء التشريع والقضاء املغربي"، السنة الجامعية   665 

 من قانون حرية الصحافة الفرنس ي على ما يلي:  17تنص املادة   666

 Article 65 :Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 52 () JORF 5 janvier 1993 

L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois 

mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait. 

 

،مطبعة 9103، الدليل العملي في قضايا القذف و املس بالحياة الخاصة في قانون الصحافة والنشر، الطبعة 9103،النويض ي، عبد العزيز 667

 .22الدار البيضاء، ص -النجاح الجديدة
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الجريمة وكذلك التسجيالت الصوتية التي تم ضبطها أو تخزينها بواسطة األدلة الرقمية والنصوص املكتوبة بواسطة الوسائل 

و التعليقات على الصحيفة اإللكترونية ويتم استخراج هذه األدلة من خالل الرقمية كالرسائل التي تتم عبر البريد اإللكتروني أ

ول باألنترنيت يتم التعرف من خالله على الحاسب املوص االتصالتقنيتين األولى تتمثل في قيام الجهة املكلفة بفحص أنظمة 

نية على اتصال بشبكة األنترنيت والتق بشبكة األنترنيت من خالل األرقام املضمنة برقم الهاتف الذي تمت به العملية وكان

 الثانية هي فحص املعطيات التي يتم حفظها في شبكات وأجهزة مزود الخدمة.

 خاتمة:

الش يء مغزاه فإن خاتمة هذا املوضوع املعنون مظاهر الحماية الجنائية للقاصر من الجريمة الصحفية في ضوء تعتبر خاتمة 

ارة عن مخرجات من خالل ما سبق لنا التطرق له اعاله ناكد على الحرص الجيد ستكون عب 33.02لنشر قانون الصحافة وا

والذي يحسب للمشرع املغربي في عدة مستويات ال من الجانب التشريعي املوضوعي وذلك بتضمين عدة مستجدات  كان 

حافة الحرية في ممارسة الصيفتقرها القانون السابق مع الدفع بضرورة إصالح مدونة الصحافة والنشر وذلك بتعزيز ضمانات 

بحيث تم إلغاء العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بغرامات معتدلة في حاالت متعددة وعلى الخصوص في حالة القذف 

والسب وحالة العود وتوفير ضمانات الحق في الحصول على املعلومة وإقرار الجزاء في حالة الرفض غير املوضوعي، حماية حقوق 

واألفراد وهذا ما تطرقنا إلى جزء منه، املتعلق بفئة القاصرين بحيث وقفنا على مظاهر الحماية املمنوحة لهاته  وحريات املجتمع

الفئة في حالة ما تم الحاق الضرر بهم أو تم التحريض على ذلك ، وال من الجانب التشريعي اإلجرائي كإضافة ملا تطرقنا له 

لب املشتكي و بمقرر قضائي حيث ينشر الحكم القضائي النهائي باإلدانة بالنسبة سالفا نشر أحكام إدانة الصحفيين مرتبط بط

لكل الجرائم املنصوص عليها في هذا القانون بطلب من املشتكي و بمقرر قضائي جعل القضاء الجهة الوحيدة املختصة بسحب 

ية الصحفي كان أهم اجراء هو ضرورة بطاقة الصحفي في حالة إدانته في قضايا تتعلق بممارسة الصحافة و تعزيز استقالل

الدفع باالرتقاء بالشروط العملية لولوج مهنة الصحافة عبر إقرار شهادة اإلجازة للحصول على بطاقة الصحافة املهنية أو أي 

شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص أو أي دبلوم معترف بمعادلته 

 جازة بالنسبة لطالبي البطاقة ألول مرة. لإل 

   املراجع واملصادر
 01) 0222ذي القعدة  1. بتاريخ 0.01.099املتعلق بالصحافة والنشر، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  33.02قانون رقم 

 .7211، ص. 9101غشت  07في  1220(. الجريدة الرسمية: عدد9101أغسطس 

لة املتوسط . مج-قانون الصحافة والنشر نموذجا–الجنائية في الفضاء اإللكتروني في القانون املغربي  أسامة التزروتي. الحماية

 للدراسات القانونية والقضائية، العدد الرابع. 

 

( بشأن قانون الصحافة والنشر 0273نوفمبر 07املوافق ل ) 0223جمادى األولى  2الصادر في  0.73.223الظهير الشريف رقم 

املوافق  0292من رجب 97بتاريخ  0.9.912الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  22.11تغييره وتتميمه بالقانون رقم كما ثم 

بتاريخ  9212، عدد 991. ص. 9112.10.91بتاريخ  7127( املنشورين على التوالي بالجريدة الرسمية: عدد 9119أكتوبر  92ل)

 9371. ص.0273.00.92

 

مصادر االلتزام.  –نظرية االلتزام بوجه عام -لوسيط في شرح القانون املدني الجديد. الجزء األول عبد الرزاق السنهوري، ا

 . الطبعة الثالثة الجديدة

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


    

257 

  ISSN:2509-0291  2022 غشت/شتنبر  41 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –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 :  

العملي في قضايا القذف و املس بالحياة الخاصة في قانون الصحافة والنشر، الطبعة  ل، الدلي9103النويض ي، عبد العزيز،

 البيضاء الدار -،مطبعة النجاح الجديدة9103

املتعلق بالصحافة والنشر(،  33.02امحمد أقبلي، الدليل العملي في قضايا الصحافة والنشر )قراءة في أهم مستجدات القانون 

 .9102الطبعة األولى 

 ، التوزيع والنشر مكتبة الرشاد سطات.9191في شروح، الطبعة األولى  والنشر (، مدونة الصحافة 9191أقبلي، أمحمد، )السنة 

تسام الشرقاوي، رسالة املاستر "جرائم الصحافة اإللكترونية في ضوء التشريع و القضاء املغربي" ،السنة الجامعية اب

9103/9102 
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 مدى فعالية الدور الرقايب لجهاز مفتش الشغل يف تحقيق الحامية االجتامعية لألجري
The effectiveness of the supervisory role of the labor inspectorate in achieving social protection for the employee 

 : نور الدين العرسيالباحث 
 طالب باحث بسلك الدكتوراه

 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بفاس

  ملخص

 في املساهمةو  املقاوالت داخل واإلجتماعية االقتصادية بالحياة للنهوض الرئيسيى املحور  العاملة الطبقة تعتبر فيه الشك مما

 .والخارجي الداخلي املستوى  على استمرارها رهان وتحقيق وتطورها تنميتها

 . وصورها تجلياتها مختلف في لألجير االجتماعية الحماية إقرار منها الهدف القانونية النصوص من جملة وضع تم لذلك

 إلى ملغربا عليها صادق التي الدولية املواثيق في عليه النص تم ما غرار على املغربي املشرع عمد الحماية هذه تجسيد وبهدف

 .جيرلأل  االجتماعية بالحماية املتعلقة القانونية القواعد تطبيق مدى مراقبة منه الهدف الشغل تفتيش جهاز وإحداث خلق

 .رلألجي االجتماعية الحماية تحقيق دون  تحول  حقيقية وصعوبات إشكاالت وجود يؤكد الواقع فإن ذلك من بالرغم أنه غير

 .املقال هذا وكتابة املوضوع في للبحث فضولنا أثارت أمور  كلها فهذه

 االجتماعية الحماية ـ الشغل مفتش جهاز ـ الدور  ـ فعالية: املفاتح كلمات

 

Summary 

Undoubtedly, the working class is considered the main axis for the advancement of economic and social life within 

the enterprises and to contribute to its development and development and to realize the bet of its continuity at the 

internal and external levels. 

Therefore, a number of legal texts were drawn up aimed at establishing social protection for the wage earner in its 

various manifestations and forms. 

With the aim of embodying this protection, the Moroccan legislator, as stipulated in the international covenants 

ratified by Morocco, created and created a labor inspection body whose objective is to monitor the extent to which 

the legal rules relating to the social protection of the employee are applied. 

However, despite this, the reality confirms the existence of real problems and difficulties that prevent the 

achievement of social protection for the wage earner. 

These are all things that sparked our curiosity to research the topic and write this article. 

Key word : Ellectiveness ـ Role  ـ Labor inspection device ـ Social protection. 
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 مقدمة:

ا له من تأثير مباشر على الحياة االقتصادية مبحكم يعتبر قطاع الشغل باملغرب من أهم القطاعات على اإلطالق 

 واالجتماعية، كما يعتبر آلية تضمن اندماج الفرد داخل املجتمع. 

بدءا بصدور مدونة للشغل  واملؤطر لذلك عمل املشرع املغربي على وضع مجموعة من النصوص القانونية املنظمة 

لشغل مرورا بإصدار قانون خاص بالتعويض عن حوادث الشغل ، التي شكلت طفرة تشريعية في تنظيم مجال ا9112668سنة 

املتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل املتعلقة بالعامالت والعمال  02.09، وصوال إلى قانون 03.09669واألمراض املهنية رقم 

 ، إلى غير ذلك من القوانين األخرى...670املنزليين

تها امتيازات ومكاسب تخص حماية أطراف العالقة الشغيلة فيه، فقد تضمنت هذه القوانين في طيا كال شومما 

 وباألخص حماية األجير. 

ووعيا من املشرع املغربي بأن هذه الضمانات واالمتيازات غير كافية، فقد تعمد النص على إحداث آليات وأجهزة 

 خاصة بمراقبة تطبيق وتفعيل هذه النصوص. 

موظفين تابعين لوزارة  672واالتفاقيات الدولية 671وانين الوطنيةويضطلع بمهمة مراقبة تشريعات الشغل حسب الق

 الشغل واإلدماج املنهي يطلق عليهم مفتش ي الشغل. 

وفي هذا اإلطار فقد خول املشرع املغربي ملفتش الشغل سلطات مهمة ووسائل وإمكانيات حتى يتسنى له القيام بوظيفته 

 لقواعد قانون الشغل. املتمثلة في مدى تطبيق املؤسسات الخاضعة لرقابية

من هنا يثار اإلشكال التالي: إلى أي حد منح املشرع املغربي سلطات رقابية كافية لجهاز تفتيش الشغل في إطار 

 االجتماعية لألجير؟  وتفعيل الحمايةقانون الشغل؟ وما مدى فعالية هذه الرقابة في تحقيق 

  رتأيت تقسيم هذا املوضوع إلى مبحثين  ومحاولة منا اإلجابة عن هذه اإلشكاالت القانونية، ا

 لألجير الناتجة عن الدور الرقابي لجهاز مفتش الشغل. االجتماعيةاملبحث األول: تجليات الحماية 

 املبحث الثاني: تجليات محدودية جهاز مفتش الشغل الرقابي في تحقيق الحماية االجتماعية لألجير.   

 

                                                           

الجريدة املتعلق بمدونة الشغل،  17.22(، بتنفيذ القانون رقم 9112سبتمبر  00) 0292من رجب  02صادر في  0.  12. 022ظهير شريف رقم ـ   668

 . 2212، ص 9112ديسمبر  3( 0292شوال  02بتاريخ  7012الرسمية عدد 

املتعلق بالتعويض عن حوادث  03.09( بتنفيذ القانون رقم 9102ديسمبر  92) 0221ربيع األول  1صادر في  0. 02. 021ـ ظهير شريف رقم   669

 .232(، ص 9107يناير  99) 0221خ فاتح ربيع الثاني بتاري 1293الشغل واألمراض املهنية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 

بتحديد شروط الشغل  02.09( بتنفيذ القانون رقم 9101أغسطس  01) 0222ذي القعدة  1صادر في  0. 01. 090ـ ظهير شريف رقم  670

 والتشغيل املتعلقة بالعامالت والعمال املنزليين. 

 ( 723إلى  721ـ مدونة الشغل املغربية )املواد  671

 (  030إلى  021)املنصوص عليها من  0211املجلة التونسية للشغل الصادرة في فاتح ماي  -

 (. 93إلى  90املتعلق بمفتش ي الشغل )املواد من  0221فبراير  1املؤرخ في  21 -2ـ القانون الجزائري رقم 

 الخاصة بتفتيش العمل في الصناعة والتجارة.  30ـ االتفاقية الدولية رقم   672

بشأن تفتيش العمل، املعتمدة من قبل مؤتمر العمل العربي املنعقد في دورته الخامسة والعشرين خالل  0223لعام  02تفاقية العربية رقم ـ اال

 . 0223مارس  2إلى  9الفترة من 
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 ماعية لألجير الناتجة عن الدور الرقابي لجهاز مفتش الشغلاملبحث األول: تجليات الحماية االجت

ملا كانت الطبقة العاملة هي املحور الرئيس ي للنهوض بالحياة االقتصادية واالجتماعية، فقد عمل املشرع املغربي على 

م رقابية طت به مهاحمايتها قانونا حتى تعمل في ظروف جيدة، وحتى تتجسد هذه الحماية فعليا أحدث جهاز تفتيش الشغل، أني

 الهدف منها التطبيق السليم ملقتضيات القانون االجتماعي، وبالتالي ضمان حماية اجتماعية خاصة لألجراء. 

 املطلب األول: الرقابة القانونية لجهاز مفتش الشغل أساس تحقيق الحماية االجتماعية لألجير. 

ز تفتيش الشغل الهدف منها احترام مدى تطبيق النصوص تعتبر املهمة الرقابية أهم اختصاص قانوني يضطلع به جها

القانونية الخاصة بقانون الشغل، وتأخذ املهمة الرقابية التي يقوم بها جهاز تفتيش الشغل عدة صور أو عدة أقسام، لذلك 

 سنعمل من خالل هذا املطلب على تناول كل رقابة على حدى. 

  .الفقرة األولى: الرقابة القانونية

رقابة القانونية باعتبارها من املهام األساسية املسندة لجهاز مفتش الشغل، األحكام التشريعية والتنظيمية تشمل ال

املتعلقة بالشغل، والواردة في مدونة الشغل ونصوصها التنظيمية، كما تشمل القوانين الخاصة والقوانين االتفاقية املتمثلة في 

 اتفاقيات الشغل الفردية والجماعية. 

 : مراقبة تطبيق األحكام املتعلقة بالتشريع االجتماعي. أوال

ملا كان القانون االجتماعي يشمل مجموعة من املجاالت القانونية، فإن مهمة تفتيش الشغل ال تقتصر على مراقبة 

مقتضيات مدونة الشغل ونصوصها التطبيقية فحسب، بل تتعداه لتشمل نصوص قانونية أخرى والسيما تلك املتعلقة 

 لحماية االجتماعية لألجير. با

 مراقبة تطبيق مقتضيات مدونة الشغل ونصوصها التطبيقية.  -8

ويعتبر جهاز تفتيش الشغل أهم األجهزة التي  "أجهزة املراقبة"جعلت مدونة الشغل من الكتاب الخامس عنوانا لها 

 لى تنفيذ أحكامها. تضطلع بمهمة تفتيش ومراقبة تطبيق مدونة الشغل ونصوصها التطبيقية واملساعدة ع

، فإن وظائف مفتشية الشغل، تتجلى في كفالة تطبيق األحكام 30673من االتفاقية الدولية رقم  2وبموجب املادة 

 729القانونية املتعلقة بشروط العمل وحماية األجراء، وهو نفس املسلك سلكته مدونة الشغل عندما نصت من خالل مادتها 

 فين بتفتيش الشغل املهام التالية: تناط باألعوان املكلعلى أنه: "

 السهر على تطبيق األحكام التشريعية والتنظيمية املتعلقة بالشغل -8

2-".... 

من مدونة الشغل الدخول بحرية ودون إشعار  722وفي إطار هذه املهمة يحق ملفتش الشغل حسب مقتضيات املادة 

السادسة صباحا والعاشرة ليال لجميع األماكن التي يعتقدون  لكل مؤسسة تخضع ملراقبة مفتشية الشغل، وكذا الدخول بين

 بأنها خاضعة للمراقبة املذكورة.

                                                           

 . 0222الصادرة عن منظمة العمل الدولية، الخاصة بتفتيش الشغل في التجارة والصناعة سنة  30االتفاقية رقم ـ   673
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وعلى هذا األساس، فإن مجال املراقبة يشمل كافة املقتضيات املكونة لقانون الشغل، واملنظمة لعالقات الشغل 

، أيام الراحة، والعطل ... أو تعلق األمر بنظام ، سواء تعلق األمر بظروف العمل من قبيل مدة العمل674بشقيه الفردي والجماعي

األجور والتعويضات واملنح .... أو سواء تعلق األمر بالفئات املحمية حماية خاصة كاألحداث والنساء واملعاقين، وكل ذلك في 

 حدود االختصاص املجالي واملوضوعي ملفتش الشغل. 

 الجتماعية لألجير. مراقبة تطبيق النصوص القانونية املتعلقة بالحماية ا -2

ريعية جملة من املقتضيات التش االجتماعي املغربيإضافة إلى مدونة الشغل ونصوصها التطبيقية، يتضمن التشريع 

والتنظيمية الخاصة، والتي خول فيها املشرع مهمة مراقبتها إلى مفتش الشغل إما بصورة حصرية أو باالشتراك مع أجهزة أخرى، 

 املتعلقة بالحماية االجتماعية لألجير.  ومن بين هذه النصوص تلك

مراقبة مدى احترام املشغل ملجموعة من القوانين بوفي هذا اإلطار، فإن مفتش الشغل يقوم من خالل زياراته الرقابية 

 والنصوص التشريعية الخاصة املرتبطة بالحماية االجتماعية لألجير، نذكر منها ".

 675اعيالقانون املتعلق بنظام الضمان االجتم. 

يقوم منتدبو ومفتشو ومراقبو الصندوق في فقرته األولى من قانون الضمان االجتماعي على ما يلي: " 01ينص الفصل 

الوطني للضمان االجتماعي واألعوان املكلفون بتفتيش الشغل بمراقبة تطبيق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا من لدن 

 املشغلين". 

خراط املشغل في هذا النظام من جهة ومن قيامه بتسجيل أجرائه ومتدربيه وعليه، فإن مفتش الشغل يتأكد من ان

 . 676املعنيين بهذا الصندوق من جهة أخرى 

 . 677كما يتأكد من مدى صحة التصريحات باألجور التي يقوم بها ودفعها في اآلجال املحددة

  املتعلق بمدونة التغطية الصحية األساسية.  10.00القانون رقم 

 من مرسومه التطبيقي على ما يلي: 09نصت املادة 

"يجب على املشغل في القطاع الخاص أن يثبت في كل وقت وحين لألعوان املكلفين بتفتيش الشغل أنه منخرط في 

نظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض، وأنه أدى واجبات اشتراكات املأجورين ومساهمات املشغلين، ولهذه الغاية يجب 

 ملستندات والوثائق التي تثبت تقيده بهذا االلتزام. عليه اإلدالء با

                                                           

674 Abdellah Boudahrim pour un droit  du travail plus humane Revue Marocaine de droit et de l’économie, N° 22 année 2000, p 

171.  

ماعي، (، املتعلق بنظام الضمان االجت0229يوليوز  92) 0229جمادى الثانية  07الصادر بتاريخ  0 – 29 – 032ـ ظهير شريف بمثابة قانون رقم  675

 (. 02.19بتنفيذ القانون رقم  9112نونبر  2) 0297من رمضان   90الصادر في   0 -12 – 092املغير واملتمم بالظهير الشريف رقم 

على جميع املشغلين الذين يستخدمون في املغرب أشخاصا يفرض عليهم  يجب"في فقرتها األولى والثانية والثالثة على ما يلي:  07ـ تنص املادة  676

 ا النظام القيام بما يلي: هذ

ه في فاتوراته ورسائل االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، ويجب على كل منخرط في الصندوق املذكور أن يبين رقم انخراطه

 ". توصياته وتعاريفه وإعالناته وغيرها ومذكرات

"يجب أن يوجه املشغل إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ا يلي: من القانون الخاص بنظام الضمان االجتماعي على م 92ـ تنص املادة  677

 طبقا للشروط واآلجال املحددة في النظام الداخلي تصريحا بأجور كل مأجور من املأجورين العاملين باملؤسسة. 

أعاله أن يصرح  21ار إليه في الفصل يتعين على املشغل الذي يتوفر على عدد من األجراء يساوي أو يفوق متوسط العدد السنوي لألجراء املش

  بأجور أجرائه عبر الوسائل اإللكترونية وفق الشروط والكيفيات املحددة في النظام الداخلي للصندوق الوطني للضمان االجتماعي".
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  املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل واألمراض املهنية.  81/ 2القانون رقم 

من هذا القانون نجدها قد أحالت على مدونة الشغل بخصوص مراقبة تطبيق هذا القانون،  09بالرجوع إلى املادة 

ة تطبيق أحكام هذا القانون إلى األعوان املكلفين بتفتيش الشغل املنصوص عليها حيث نصت على ما يلي: "يعهد بمهمة مراقب

 بمثابة مدونة الشغل".  17.22في الباب األول من الكتاب الخامس من القانون رقم 

 ثانيا: مراقبة تطبيق مقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية. 

عية، بكونها عقد جماعي ينظم عالقات الشغل، يبرم بين من مدونة الشغل اتفاقية الشغل الجما 012لقد عرفت املادة 

ممثلي منظمة نقابية لألجراء األكثر تمثيال أو عدة منظمات نقابية لألجراء األكثر تمثيال أو اتحاداتها من جهة، وبين مشغل واحد، 

 . للمشغلين من جهة أخرى أو عدة مشغلين يتعاقدون بصفة شخصية، أو ممثلي منظمة مهنية للمشغلين أو عدة منظمات مهنية 

وبالنظر للدور الرقابي الهام الذي يضطلع به جهاز مفتش الشغل في تطبيق مقتضيات القانون االجتماعي، فإنه لم يتم 

حصر دوره في مراقبة النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة عن املشرع، بل تعداه إلى مراقبة القانون التعاقدي أو االتفاقي، 

 املشار إليها سابقا.  30من االتفاقية رقم  92املادة وذلك بصريح 

من مدونة الشغل، حيث جاء فيها: "تسند إلى األعوان املكلفين  093وهو نفس التوجه تبناه املشرع املغربي، وذلك بموجب املادة  

بيق مقتضيات اتفاقية أدناه، صالحية مراقبة تط 729بتفتيش الشغل، إضافة إلى الصالحيات املسندة إليهم بموجب املادة 

 .الشغل الجماعية "

 الفقرة الثانية: الرقابة التقنية واإلدارية لجهاز مفتش الشغل. 

إضافة إلى املهام التقليدية املوكولة إلى جهاز مفتشية الشغل املتمثلة أساسا في املراقبة القانونية، فإن مجال عمل 

توى النصوص القانونية ومراقبة تطبيقها، إلى رقابة تقنية وأخرى مفتش الشغل قد توسع في ظل مدونة الشغل، ليتجاوز مح

 إدارية. 

 أوال: الرقابة التقنية.

من مدونة الشغل في فقرتها الثانية على ما يلي: "تناط باألعوان املكلفين بتفتيش  729نصت الفقرة الثانية من املادة 

 الشغل املهام التالية: 

0 -... 

 علومات ونصائح تقنية حول أنجع الوسائل ملراعاة األحكام القانونية". إعطاء املشغلين واألجراء م -2

فمجال الرقابة التقنية التي يضطلع بها جهاز مفتش الشغل هي في جلها نابعة من ميدان حفظ الصحة والسالمة 

رة الحرائق، واإلنا والنصوص التي أتت في هذا اإلطار تتعلق بتحديد تقني، خاصة فيما يتعلق بأجهزة الوقاية من 678املهنية

والتدفئة، والتهوية ومدى موافقة املواد املستعملة للتركيبات القانونية من أجل عدم اإلضرار بصحة األجراء وتعريضهم 

 . 679للخطر

كما أن جائحة كورونا فرضت على مفتش الشغل مراقبة مدى التزام املشغل بقواعد الصحة والسالمة الخاصة بالجائحة 

 الجسدي، ارتداء الكمامة، التعقيم، مخافة انتشار الفيروس وتجنب آثاره الوخيمة.  من قبيل التباعدي

                                                           

 . 222إلى  930ـ نظم املشرع املغربي قواعد حفظ صحة األجراء وسالمتهم في املواد من  678

 . 22، ص 9102، السنة 99الرقابية ملفتش الشغل، مجلة القانون املغربي، عدد  ـ محمد طارق: الوظيفة 679
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لهذه األسباب أصبح تدخل مفتش الشغل أمرا ضروريا لحماية وضمان سالمة وصحة األجراء من الحوادث التي قد تقع 

 .680بسبب عدم التوفر على أجهزة فعالة ومحترمة لجميع شروط السالمة

 دارية. ثانيا: الرقابة اإل 

تعتبر الرقابة اإلدارية مهمة أخرى من بين املهام املسندة لجهاز مفتش الشغل، وتتجلى ممارسة مفتش الشغل للرقابة 

اإلدارية من خالل ما خوله له املشرع من صالحيات مرتبطة بإلزامية التأشير على بعض السجالت، والتوقيع بالعطف على بعض 

 .681لقراراتالوثائق، وكذا سلطة اتخاذ بعض ا

وفي هذا اإلطار نستحضر بعض املقتضيات القانونية التي تم النص عليها في إطار مدونة الشغل، والتي لها عالقة 

 بالسلطات اإلدارية لجهاز مفتش الشغل. 

 من مدونة الشغل.  021املادة  -

 م ش.  220 -

 . م ش.20الفقرة الرابعة من املادة  -

 م ش. 22الفقرة األخيرة من املادة  -

 م ش. 221ادة امل -

 م ش.027املادة  -

 م ش 022املادة  -

فمن خالل ما سبق نقول إن إعطاء هذه االدوار الرقابية بشتى أنواعها وتصنيفاتها ومجاالتها لجهاز مفتش الشغل، 

 القصد منها حماية الطبقة العاملة بالدرجة األولى، وكذا الحفاظ على العالقات الشغلية. 

 الشغل بشأن الوظيفة الرقابية واآلثار القانونية املترتبة ع ها. املطلب الثاني: سلطات مفتش 

إذا كان املشرع املغربي قد أناط بمفتش الشغل جملة من االختصاصات واملهام، سواء على املستوى القانوني أو على 

ات كنهم من أداء االختصاصاملستوى التقني أو اإلداري، فخول له باملقابل مجموعة من الوسائل واآلليات التي من شأنها أن تم

 واملهام املوكولة لهم )الفقرة األولى( غير أن املشرع رتب جملة من اآلثار عن ذلك )الفقرة الثانية(. 

 الفقرة األولى: اآلليات القانونية ملمارسة الوظيفة الرقابية. 

ش األولويات التي يحرص مفتإن ضمان التطبيق الجيد ملختلف النصوص القانونية املؤطرة لقانون الشغل، تعد ضمن 

الشغل على تطبيقها، ومن أجل القيام بهذا الدور على أحسن وجه، فقد تم تخويل هذا الجهاز سلطات وصالحيات تشكل أهم 

االليات والوسائل القانونية املخولة ملفتش الشغل، تتمثل باألساس في قيام مفتش الشغل بالزيارات الخاصة للمؤسسات 

 )أوال( وكذا حقة في القيام بالبحث والتحري )ثانيا(. الخاضعة للمراقبة 

 أوال: زيارات املؤسسات الخاضعة للمراقبة. 

                                                           

من مدونة الشغل، فإن األعوان املكلفين بتفتيش الشغل يجب عليهم آخذ عينة من املواد األولية واملواد التي يستعملها  722ـ طبقا للمادة  680

 تأثيرها على األجراء. األجراء من أجل إجراء تحليالت عليها، وبالتالي معرفة مدى 

، 99ـ عبد اللطيف خالفي: مفتشية الشغل بين جسامة املسؤوليات وضعف اإلمكانيات، املجلة املغربية لالقتصاد والقانون املقارن العدد  681

 . 201ص 
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تعتبر الزيارات التفتيشية التي يقوم بها جهاز تفتيش الشغل للمؤسسات الشغلية الخاضعة للمراقبة، آلية نصت عليها 

التي خولت للعون املكلف  722شغل وذلك من خالل مادتها ، كما أكدت عليها مدونة ال092682و 30االتفاقيتان الدوليات رقم 

بالتفتيش صالحيات القيام بزيارات تفتيشية للمؤسسات الخاضعة لنطاق رقابته، وكذا إجراء جميع األبحاث والتحريات التي 

 .683يراها ضرورية للتأكد من مدى احترام املقتضيات القانونية

الشغل، يتبين أنها مكنت العون املكلف بالتفتيش من الدخول بكل حرية ومن خالل مقتضيات املادة أعاله من مدونة 

ودون سابق إعالم لكل مؤسسة تخضع لرقابة مفتشية الشغل، حتى يتمكن من معرفة مدى التزام املشغل بقواعد قانون 

 الشغل من عدمها. 

ء جراء بمنازلهم، غير أن هذا االستثناوقيام مفتش الشغل بالزيارات الرقابية، يطال حتى األماكن التي يشتغل فيها األ 

 الوارد في هذا اإلطار هو ضرورة حصول مفتش الشغل على إذن الولوج إلى املسكن.

 ثانيا: حق مفتش الشغل في القيام بالبحث والتحري.

إذا كانت املقتضيات القانونية تسمح ألعوان التفتيش بالدخول إلى كل مؤسسة تخضع ملراقبة مفتشية الشغل بكل 

حرية، بعد أن يقدموا بطاقاتهم التي تثبت صفتهم، فإنه يترتب عن هذا الحق حقوقا أخرى، إذ يحق لهم مباشرة كل أنواع 

الرقابة والبحث والتحري التي يرونها ضرورية للتأكد من أن األحكام التشريعية والتنظيمية مطبقة ومحترمة فعال، وذلك إما 

 .684اء في املجاالت العلمية والتقنية كالطب والهندسة والكمياءبشكل فردي أو من خالل االستعانة بخبر 

وفي هذا السياق وفي إطار ممارسة مفتش الشغل لصالحياته في مجال البحث والتحري أن يأخذ معه وفق الشروط 

ء، أو يعالجونها ألجرااملنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجار بها العمل عينات من املواد األولية، ومن املواد التي يستعملها ا

 .685باأليدي، قصد إجراء تحليالت عليها 

فضال عن ذلك يمتد الحق في التحري داخل أماكن الشغل إلى قيام مفتش الشغل باستجواب واحد أو أكثر من األجراء 

 فاتر والسجالت. وذلك قصد معاينة املخالفات، كما له الحق في طلب االطالع على جميع الد686أو كل شخص يراه مفيد في البحث

 .687وكذا الوثائق التي أوجب قانون الشغل مسكها للتحقق من مدى مطابقتها لألحكام القانونية املتعلقة بهذا القانون 

ولعل الغاية من ذلك، مراقبة مدى التزام املشغل بالقواعد القانونية والتنظيمية املتعلقة بالشغل، وبالتالي ضمان 

 يؤثر سلبا على ضماناتهم الصحية واملهنية.  حماية خاصة لألجراء من كل ما قد

 الفقرة الثانية: أثر الرقابة القانونية لجهاز مفتش الشغل على الحماية االجتماعية لألجير.

                                                           

عالم أو تحديد للوقت ، خولت ملفتش الشغل حرية الدخول لكل مؤسسة خاضعة لرقابته، وذلك بدون إ092من االتفاقية رقم  01ـ املادة  682

 الذي قد يكون ليال أو نهارا. 

، 9100/  9109(، السنة 9112دجنبر  3، الصادر في 17.22ـ عبد العزيز العتيقي: القانون االجتماعي املغربي، وفق مدونة الشغل، )قانون  683

 . 021ص 

 . 2من مدونة الشغل الفقرة  722ـ املادة  684

 . البند ج.2فقرة من مدونة الشغل ال 722ـ املادة  685

 . البند أ. 2من مدونة الشغل الفقرة  722املادة  722ـ املادة  686

 البند ب.  2م .س الفقرة  722ـ املادة  687
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لم يكتفي املشرع املغربي بتخويل أعوان تفتيش الشغل سلطة الولوج ألماكن الشغل والقيام باملراقبة والتفتيش، بل 

لك السلطات والصالحيات، وتتجلى أهم هذه اآلثار في إنجاز تقارير وتحرير محاضر بشأن املخالفات رتب جملة من اآلثار عن ت

 التي تمت معاينتها )أوال( وكذا توقيع الجزاء على املخالف لها )ثانيا(. 

 أوال: إنجاز تقارير وتحرير املحاضر بشأن مخالفات قواعد قانون الشغل. 

بية لجهاز مفتش الشغل تظهر بشكل بارز عند إيجاد مخالفات ألحكام مدونة الشغل من املؤكد جيدا أن الوظيفة الرقا

 .688أو غيرها من املقتضيات القانونية والتنظيمية وتحرير بشأنها محاضر وتقارير

من مدونة الشغل على ما يلي: "يجب على األعوان املكلفين بتفتيش الشغل، حين قيامهم  722في هذا اإلطار نصت املادة 

ارة من زيارات املراقبة، أن يخبروا املشغل أو من ينوب عنه بوجودهم، ما لم يعتبروا أن هذا اإلشعار قد يضر بفعالية بزي

 املراقبة. 

يجب على االعوان املكلفين بتفتيش الشغل، حين قيامهم بزيارة من زيارات املراقبة، أن يحرروا تقريرا عن كل زيارة 

 يقومون بها". 

 من نفس املدونة على ما يلي:  722كما نصت املادة 

"يقوم األعوان املكلفون بتفتيش الشغل، بمعاينة املخالفات املتعلقة بأحكام هذا القانون، واملقتضيات التنظيمية 

 الصادرة بتطبيقه، وتثبيتها في محاضر يوثق بمضمونها إلى أن يثبت عكس ما فيها. 

حاضر، أن يوجهوا تنبيهات أو مالحظات للمشغلين الذين يخالفون األحكام يمكن لهؤالء األعوان، قبل اللجوء إلى تحرير امل

 املشار إليها في الفقرة األولى أعاله". 

وعليه فمن خالل هذه املقتضيات التشريعية يالحظ ان إنجاز مفتش الشغل ملحاضر املخالفات الخاصة بقانون الشغل 

لمشغل، وهذا اإلنذار يتخذ شكل استجواب بتجربة أحد ضباط الشرطة يتوقف على اإلنذار القبلي باملخالفة من طرف العون ل

 . 689القضائية

 ويشكل هذا اإلنذار وسيلة إلشعار املخالف ألحكام القانون بضرورة االلتزام بها وإال تعرض للمسؤولية الجنائية.

تضيات باملخالفة، أي مخالفة مق وبهذا نقول إن توجه املشرع إلى ضرورة إنذار وتنبيه املشغل قبل تحرير املحضر املتعلق

الشغل، تنطوي على سياسة تشريعية هدفها االساس ي الدفع باملشغل إلى احترام مقتضيات تشريع الشغل أكثر مما تهدف إلى 

 معاقبته. 

وإذا تعلق األمر بمخالفة قواعد الصحة والسالمة املهنية، فيجب على مفتش الشغل أن ينبه املشغل التخاذ اإلجراءات 

وفي حالة عدم االمتثال إلى التنبيه يحرر مفتش الشغل محضرا يثبت فيه  . 690الزمة لدرء الخطر فورا ودون منحه أي أجلال

، وذلك مع توجيه اإلنذار فورا على رئيس املحكمة بصفته قاضيا للمستعجالت 691امتناع املشغل عن احترام مضمون التنبيه

                                                           

 . 17h:10على الساعة  9190/ 11/ 92تاريخ الزيارة :   www.elkanounia.com  ـ املوقع اإللكتروني:688 

من ق.ج على أنه يتخذ هذا اإلعذار في شكل استجواب يقوم به أحد ضباط الشرطة القضائية وذلك  230من الفصل  2تنص الفقرة  ـ  689

 بناءا على طلب من النيابة العامة. 

 wwwAlkanounia.comـ املوقع اإللكتروني  690

 من مدونة الشغل.  729ـ املادة  691
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وخالل هذا اإلغالق تؤدى  692الحال، وله أن يأمر بإغالق املؤسسة مع تحديد مدتهالتخاذ كافة التدابير الالزمة إليقاف الخطر 

 لزوما أجور األجراء. 

وبخصوص ما قد يثار حول القوة الثبوتية للمحاضر املنجزة من طرف مفتش الشغل بشأن املخالفات، فقد أضفى 

 . 693من مدونة الشغل 722لك في إطار املادة املشرع املغربي عليها حجية يوثق بمضمونها إلى أن يثبت عكس ما فيها، وذ

فمن خالل هذه املادة نالحظ أن املشرع املغربي قد كرس القوة الثبوتية للمحضر الذي يحرره العون املكلف بتفتيش 

 ، ويكون بذلك قد سوى بين محاضر مفتش الشغل ومحاضر ضباط الشرطة القضائية من حيث اإلثبات. 694الشغل

 .ثانيا: زجر املخالفات

يلعب جهاز مفتش الشغل دورا هاما في بلورة مختلف السياسات التشريعية التي تهدف إلى تنظيم ميدان العالقات 

 املهنية، فاملهمة املوكولة له املتمثلة في الرقابة والوقاية جعلت منه محور التوازن في العالقة الشغلية. 

يها املشرع املغربي لضمان التزام واحترام تطبيق كل األحكام كما له دور فعال في بلورة السياسة الزجرية التي راهن عل

التشريعية والتنظيمية ملقتضيات قانون الشغل، فبعد عملية ضبط املخالفات وتحرير املخالفات بشأنها من طرف أعوان 

 مفتش ي الشغل، يأتي دور جهاز القضاء في إطار قانون الشغل الجنائي. 

واملحاضر املحالة من طرف مفتش الشغل على املحكمة، يتم تحريك الدعوى العمومية،  إذ بناء على إحالة هذه التقارير 

بخصوص  695فممارسة الدعوى الجنائية بشأن جرائم الشغل ال تختلف كثيرا عن ما هو مقرر في نصوص املسطرة الجنائية

ي أو معنوي، فجرائم الشغل يتم سائر الجرائم، خاصة فيما يتعلق بتحريك الدعوى العمومية سواء تعلق األمر بشخص طبيع

البت فيها من طرف القضاء العادي، حيث يصدر القاض ي الجنائي جزاءات تبعا لظروف كل قضية، وللحجج املقدمة في اإلثبات 

 .696وبالنظر لخصوصيات القضايا املعروضة في إطار تشريع الشغل الجنائي

ونية الخاصة بالقانون االجتماعي زاخرة بالضمانات من خالل كل ما سبق ذكره، نقول إنه إذا كانت النصوص القان

واإلمتيازات التي تخص الطبقة العاملة، فإن ملفتش الشغل دور مهم وحيوي في تفعيل تلك املقتضيات القانونية، ومن خاللها 

 تتحقق الحماية االجتماعية لألجير. 

 الحماية االجتماعية لألجير. املبحث الثاني: تجليات محدودية جهاز مفتش الشغل الرقابي في تحقيق 

إذا كان جهاز تفتيش الشغل يلعب دورا فعاال في تطبيق مقتضيات قانون الشغل باملغرب، من خالل الدور الرقابي الذي 

أوكله له املشرع الذي يهدف من ورائه بالدرجة األولى إلى تحقيق حماية اجتماعية لألجير، إال أن هناك مجموعة من الصعوبات 

 ل التي تحد من دوره الرقابي هذا وبالتالي قصور في الحماية االجتماعية املقررة لألجير. والعراقي

                                                           

 م.ش.  722ـ املادة   692

من م.شن يقوم األعوان املكلفون بتفتيش الشغل، بمعاينة املخالفات املتعلقة بأحكام هذا القانون، واملقتضيات  722ة ـ جاء في املاد 693

 التنظيمية الصادرة بتطبيقه، وتثبيتها في محاضر يوثق بمضمونها إلى أن يثبت عكس ما فيها. 

 من مدونة الشغل الفرنسية.  100 – 01ـ وهو نفس التوجه الذي سلكه املشرع الفرنس ي من خالل املادة  694

املتعلق باملسطرة  99 – 10، بتنفيذ القانون رقم 9112أكتوبر  2بتاريخ  0 – 19 – 977ـ قانون املسطرة الجنائية صادر بظهير شريف رقم  695

 . 207، ص 9112يناير  21بتاريخ  7123الجنائية املنشور بالجريدة الرسمية عدد 

قضاء الزجري في تفعيل خصوصية قانون الشغل، منشور في مجلة املنارة للدراسات القانونية واإلدارية على املوقع ـ املصطفى طايل : دور ال  696

 اإللكتروني : 

pourlesétudesjuridiquesetadministratives.comWww.revuealmanara  
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وهذه اإلشكاالت والصعوبات املثارة، منها ما له ارتباط باإلطار القانوني )املطلب األول( ومنها ما له ارتباط بالواقع العملي 

 )املطلب الثاني(. 

 املطلب األول: اإلشكاالت القانونية. 

بالرجوع إلى مقتضيات مدونة الشغل والقوانين ذات الصلة، نالحظ أنها لم تمنح صالحيات من شأنها أن تقوي سلطات 

 جهاز مفتشية الشغل بشكل يجعله قادرا على القيام بمهامه الرقابية املوكول له وتتمثل هذه الصعوبات في ما يلي:

 أوال: تعدد مهام مفتش الشغل.

ية دور مفتش الشغل هو تعدد وتنوع املهام املوكولة له، فباإلضافة إلى وظيفته الرقابية التي هي إن أهم ما يحد من فعال

املهمة الرئيسية األولى له مهام أخرى كانت واقعية، وتم تكريسها في إطار مدونة الشغل، مما يثقل كاهل مفتش الشغل من 

 .697منها مهنتي املراقبة واملصالحةجهة، ويتمخض عنه عدم االنسجام والتوفيق بين املهام، وخاصة 

وفي هذا السياق وفي إطار سعي مفتش ي الشغل إلى التوفيق بين مختلف املهام واالختصاصات املوكولة إليه، يجدون 

أنفسهم ملزمين بالتصرف في آن واحد تصرف املراقب ــ مراقبة وتتبع مدى تطبيق املشغل ملقتضيات قانون الشغل ــ واملصالح 

واالقتصادي واملحلل النفس ي، مما يخلق نوعا من عدم االنسجام، يمكن أن يؤدي إلى اإلخالل بوظيفته الرئيسية االجتماعي 

التي تعتبر بمثابة قانون أو دستور ملفتش ي الشغل يحمي  092و  30خاصة وأن االتفاقيتين الدوليتين التي صادق عليها املغرب 

ز مفتشية الشغل بأدوار تبعدهم عن مهمتهم األساسية، التي هي مراقبة مدى مصالحهم، تؤكد على أنه  ال يمكن أن يكلف جها

 . 698تطبيق القانون وضبط املخالفات

 ثانيا: محدودية اليات املتابعة. 

من بين املطالب االساسية التي ظل مفتشو الشغل يرفعونها، مطلب إعطاء املحاضر املنجزة من قبل مفتش الشغل 

ملنجزة من طرف ضباط الشرطة القضائية، لكن مدونة الشغل تمنح للمحاضر هذه الحجية، حجية تماثل حجية املحاضر ا

 وبالتالي ظلت املدونة أقل حماية ملفتش ي الشغل وأقل حماية لفئة األجراء. 

وفي هذا الصدد اختلفت التوجهات والتأويالت الفقهية، بخصوص القوة الثبوتية للمحاضر املنجزة بشأن مخالفات 

إلى أن هذه املحاضر تستمد قوتها من كون محررها  699ون الشغل من طرف مفتش الشغل، بحيث ذهب بعض الفقهقواعد قان

محلفا وأنه أدى اليمين القانونية قبل مباشرته لوظيفته، وبالتالي فهي دليل كتابي رسمي وقطعي ال يمكن الطعن في مضمونها 

 ق.ل.ع.  من 202و  203عن طريق التزوير طبقا ملقتضيات الفصلين 

أن محاضر مفتش ي الشغل ال تتمتع بالقوة التي تتمتع بها محاضر ضباط الشرطة القضائية  700في حين يرى البعض اآلخر

 وبذلك فهي غير ملزمة للقاض ي وال تحد من سلطته التقديرية. 

أن املحاضر املنجزة من من مدونة الشغل، نالحظ بشكل جلي،  722وبالقراءة املتأنية ملقتضيات الفقرة األولى من املادة 

 قبل مفتش الشغل، تبقى نسبية بدليل أنه يمكن إثبات ما يخالفها بأية وسيلة قانونية طبقا للقواعد العامة لإلثبات. 

                                                           

الحد من نراعات الشغل، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القضاء والتحكيم، جامعة محمد األول، كلية ـ أحمد تويس: دور مفتشية الشغل في  697

 . 21، ص 9112-9113العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية وجدة، السنة الجامعية 

 . 20ـ أحمج تويس ي: املرجع السابق، ص  698

 

 . 992، م.س، ص  9ـ عبد اللطيف خالفي: الوسيط في مدونة الشغل، ج 700
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 ثالثا: ضعف الجزاء بشأن املخالفات.

مالحظته في لقد قرر املشرع املغربي في إطار مدونة الشغل جزاءات عن خرق قواعد قانون الشغل، غير أنه ما يمكن 

هذا الجانب هو ضعف هذه الجزاءات املقررة، مما ينعكس سلبا على عمل املفتش وعلى تدخالته، إذ أن العديد من املخالفات 

املرتكبة من قبل املشغل ال يعاقب عليها القانون، وأن قيمة الغرامات املنصوص عليها تبقى ضعيفة بشكل يفقدها كل تأثير 

قول إن قيمة العقوبات املتمثلة في الغرامات تشجع أرباب العمل على ارتكاب املخالفات وليس الحد رادع، بل األكثر من ذلك ن

درهم عن األفعال  711إلى  211من مدونة الشغل قد جاء فيها :"يعاقب بغرامة من  022، فعلى سبيل املثال نجد املادة 701منها 

 التالية : 

دون  022ليال في الحالة املبينة في الفقرة األخيرة من املادة تشغيل النساء واألحداث دون سن السادسة عشرة  -

 الحصول على اإلذن االستثنائي املنصوص عليه في تلك الفقرة. 

واملتعين إتاحتها للنساء  022عدم التقيد في النشاطات غير الفالحية باملدة الدنيا من الراحة املنصوص عليها املادة  -

 ليين من أيام الشغل. واألحداث فيما بين كل يومين متوا

إشعار مسبق إلى العون املكلف  يتم توجيهدرهم إذا لم  7111إلى  9111جاء فيها: يعاقب بغرامة من  023كذلك املادة 

أو العمل باالستثناء املنصوص عليه في الفقرة الثانية  027بتفتيش الشغل في الحالة املنصوص عليها في الفقرة األولى من املادة 

 ادة دون الحصول على إذن مسبق من العون املذكور. من هذه امل

إلى غير ذلك من املواد التي تؤكد هزالة الغرامة والجزاء، وبذلك فإن عدم توفر مفتش الشغل على سلطة فعلية للعقاب 

 انون. خرق الق يخدم حتى االقتصاد واملجتمع، بقدر ما يخدم اإلصرار على لألجير ال يؤدي إلى ضعف الحماية االجتماعية املقررة 

 املطلب الثاني: اإلشكاالت العملية 

باإلضافة إلى اإلشكاالت القانونية املطروحة أمام جهاز مفتش الشغل الرقابي، هناك إشكاالت عملية أخرى تعترض عمل 

 مفتش الشغل، ولعل أهم هذه اإلشكاالت نجد: 

  .صعوبة مفتش الشغل ولوج املقاوالت 

في كثير من األحيان في تحرير محضر بشأن املخالفات التي تطال قواعد قانون يجد مفتش الشغل صعوبة جامة 

 .702الشغل، بفعل صعوبة تحديد هوية املشغل وهوية املقاولة

  إشكالية التبليغ 

في غالب األحيان يجد مفتش الشغل صعوبة في تبليغ االستدعاءات للمعني باألمر، بدعوى عدم تواجد املعنيين باألمر 

 ملصرح بها وبتلك املبينة في بطاقات التعريف الوطنية. بالعناوين ا

  قلة املوارد البشرية الخاصة بجهاز تفتيش الشغل 

إن من بين اإلشكاالت التي الزالت مطروحة أمام جهاز تفتيش الشغل، هو قلة عدد املفتشين املزاولين للمهام 

مفتشة ومفتش للشغل  202املنهي، فإن هناك فقط التفتيشية، فحسب اإلحصائيات الصادرة عن وزارة الشغل واإلدماج 

                                                           

ـ ندوة وطنية حضورية وعن بعد حول موضوع إصالح منظومة الحماية االجتماعية، األبعاد والدالالت، كلية العلوم القانونية واالقتصادية   701

 . 9190ابريل  3واالجتماعية بمكناس، بتاريخ 

، 9102ة، مجلة فضاء املعرفة القانونية العدد الثاني، السنة ـ عبد هللا أشركي أفقير: دور مفتش الشغل في ضمان استقرار العالقة الشغلي 702

 . 213ص 
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، وهو عدد قليل مقارنة مع عدد املؤسسات الخاضعة االجتماعيةلوزارة التشغيل والشؤون  ةالالمركزيينشطون في املصالح 

 . 703لتشريع الشغل خاصة مع تقاعد مجموعة من أطر تفتيش الشغل

  عدم معرفة مآل املحاضر الزجرية 

والرقابية، بتحرير املحاضر بشأن املخالفات، لكن ما  ةالتفتيشيفتش الشغل يقوم في إطار مهامه كما مر معنا، فإن م

يحدث في هذا الصدد هو عدم معرفة مفتش الشغل مآل املحاضر املنجزة من طرفه من جهة، والتأخر في إصدار العقوبات 

 . 704للمقاوالت املخالفة لتشريع الشغل في بعض األحيان من جهة أخرى 

ليه فهذه اإلشكاالت والصعوبات أدت إلى تفاقم مشاكل وأزمات أخرى أظهرتها جائحة كورونا والتي كشفت عن وع

 ضعف الحماية االجتماعية املقررة لألجير.

 كشفت اإلحصائيات الرسمية الصادرة عن الصندوق فعلى مستوى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي :

ط ثالث ماليين ونصف أجير مصرح بهم بالصندوق، وهو عدد قليل مقارنة الوطني للضمان االجتماعي أن هناك فق

 . 705مع عدد األجراء النشطين

 من الصندوق بشكل متساوي.  ايستفيدو ـ وحتى املصرح بهم لم 

 يوما من العمل في الشهر.  91ـ أغلب األجراء لم يتم التصريح لهم ب 

 :ن األجراء فقط هم املشمولين بنظام التقاعد مقابل م %40اإلحصائيات تؤكد أن  على مستوى معاش التقاعد

تبقى خارجة دائرة االستفادة من نظام التقاعد. وذلك ألسباب متعددة فإما أن يكون األجير غير مصرح به  % 60

بصفة نهائية بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي، وبالتالي يكون غير مشمول باالستفادة، وإما قد يكون مصرح 

 . 706ندوق ولم يستوفي عدد النقط التي تخول له االستفادة من معاش التقاعدبه في الص

سنة واملتوقف  11من نظام الضمان االجتماعي على أنه يخول املؤمن له البالغ من العمر  72وفي هذا اإلطار ينص الفصل 

سنة يخفض  11على األقل وسن يوما  2921عن كل نشاط تؤدى عنه أجرة، الحق في راتب عن الشيخوخة إذا اثبت توفره على 

 سنوات على األقل في باطن األرض.  7سنة بالنسبة لعمال املناجم الذين يثبتون قضاء  77إلى 

سنة، فإنه يحدث  11وإذ كان املشرع من خالل هذا املقتض ى التشريعي قد حدد سن التقاعد الخاص باألجراء في سن 

في عدد األيام، مما يضطر العامل إلى زيادة سنة أو سنتين عن سن التقاعد سنة، ومع ذلك لم يستو 11أن يصل األجير إلى سن 

 سنة( بسبب عدم تصريح املشغل بالعدد الحقيقي أليام عمل األجراء.  11)

  على مستوى التعويض عن حوادث الشغل واألمراض املهنية 

قد جاء بمقتضيات هامة ومستجدات املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل واألمراض املهنية،  03.09فإذا كان قانون 

تكفل وتضمن حقوق الشغيلة بالدرجة األولى، وأنه وسع من دائرة املستفيدين من مقتضيات هذا القانون مع تبسيط املسطرة 

                                                           

، 9102ـ عبد هللا أشركي أفقير : دور مفتش الشغل في ضمان استقرار العالقة الشغلية، مجلة فضاء املعرفة القانونية، العدد الثاني، السنة  703

 . 212ص  

 . 212ـ عبد هللا اشركي افقير: مرجع سابق، ص  704

 ، على الساعة الثالثة والنصف زواال. 9190/ 7/ 2ر مع السيد مفتش الشغل، باملندوبية اإلقليمية ملفتش ي الشغل بفاس بتاريخ ـ حوا 705

 ، على الساعة الثالثة والنصف زواال. 9190/ 7/ 2ـ حوار مع السيد مفتش الشغل، باملندوبية اإلقليمية ملفتش ي الشغل بفاس بتاريخ  706

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


    

270 

  ISSN:2509-0291  2022 غشت/شتنبر  41 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –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 :  

من األجراء هم الذين يستفيدون  %92( يؤكد العكس، إذ أن covid19، فإن ما أثبتته وأظهرته جائحة كورونا )707واإلجراءات

 أن وضعية األجراء غير قانونية.  من األجراء تظل خارجة دائرة االستفادة، وذلك بدعوى  %22يض مقابل من التعو 

 خاتمة 

ختاما يمكن القول إن املهمة الرقابية لجهاز مفتش الشغل تعترضها صعوبات وإشكاالت جامة، كما تنقصها الفعالية 

 مما يحول دون تحقيق الحماية االجتماعية لألجير.

 هذه اإلشكاالت عملت على وضع مقترحات من شأنها تجاوز تلك الصعوبات، ومن بين هذه املقترحات ما يلي: وفي ظل 

 العمل على تقوية أنظمة املراقبة.  -

الرفع من عدد مفتش ي الشغل على الصعيد الوطني حتى يتم استيعاب مراقبة كافة املقاوالت الخاضعة لتفتيش  -

 الشغل. 

قبل مفتش الشغل بشأن املخالفات لقواعد قانون الشغل القوة الثبوتية، وجعلها  إعطاء املحاضر املنجزة من -

 تتساوى مع املحاضر املنجزة من قبل ضباط الشرطة القضائية. 

 تقوية األنظمة الزجرية في إطار قانون الشغل.  -

 بالرقابة.  العمل على إحداث جهاز خاص بمراقبة مفتش الشغل ومدى التزامه للمقتضيات القانونية الخاصة -

  

                                                           

 . 221املتعلق بحوادث الشغل واألمراض املهنية، مجلة قضاء الغرفة القانونية، م.س، ص  03.09اءة في القانون رقم ـ حميد مسعودي: قر  707
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 دراسة مقارنة-يف منازعات التصادم البحري  التوحيد القضاي والقانوين

uniformity and legal In maritime collision disputes - a comparative study 

عبد الكريم غازي مغامس الباحث 

 العراق –كلية القانون  -جامعة الفلوجة 

 تحت :إشراف

لجمييلأ.د. سليامن براك دايح ا  

العراق –كلية القانون  -استاذ القانون الخاص جامعة الفلوجة   

 امللخص

 للسمات التي تميز بها هذا الحادث عن غيره، 
ً
تتمثل رغبة توحيد الحلول الخاصة بمنازعات التصادم البحري وأحكامه  طبقا

-م0201ملصادقة على معاهدتي بروكسل لعامي )وبالرغم من اختالف املعالجة القانونية له إال أن أغلب الدول اتجهت نحو ا

 مع سفن الدول التي ال يوجد لها تشريع خاص بها "القانون البحري" وكذلك سفن الدول التي 0279
ً
م( لكن النزاع يضل قائما

 ألهمية هذه الواقعة وتأثيرها املباشر على التجارة البحرية الدولية  واختالف الفقهاء بشأن
ً
أحكامها لذلك  لم تنضم لها، ونظرا

فقد تضافرت الجهود نحو توحيد االختصاصين القضائي والقانوني على املستوى الدولي والوطني، وهذا هو مدار بحثنا الذي 

 .نتناوله في مطلبين خصصنا األول منه لتوحيد االختصاص القضائي أما الثاني تم تخصيصه لتوحيد االختصاص القانوني

Abstract 

The desire to unify the special solutions to maritime collision disputes and its provisions is according to the features 

that distinguish this incident from others, Despite of the difference of the legal treatment of it, most countries 

directed to ratify Brussels tow convention of (1910-1952), but the conflict remains with the ships of countries that 

do not have its own legislation , "Maritime low" as well as the ships of countries that did not join it, Owing to the 

significance of this event, and its direct impact on international maritime trade and the jurists disagreement 

regarding its provisions. concerted efforts have been combined towards unifying the judicial and legal jurisdictions 

at the international and national levels, and the topic of our research, which We deal with it in two requests, the 

first of which is devoted to the unification of judicial jurisdiction, and the second is devoted to the unification of 

legal jurisdiction 

 املقدمة

 ملنهج التنازع الذي بقي يحكم إن ما حظي به منهج القواعد املادية في املنازعات الدولية الخاصة من اهتمام يشاد به، ب
ً
ديال

العالقات الدولية الخاصة، سواء في ميدان تنازع القوانين أو في ميدان االختصاص القضائي الدولي، والنتائج العملية التي يتم 

ته يقدم على جني ثمارها من تطبيق هذا املنهج والتي تتالفى العقبات القانونية والعملية التي قارنت إعمال منهج التنازع، جعل
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 لطبيعة النشاط الذي ثارت مسألة التنازع بشأنه، هذا في االطار 
ً
 أخرى في هذا امليدان وتبعا

ً
 أحيانا

ً
 وقرينا

ً
 أحيانا

ً
كونه بديال

 .العام للعالقات الدولية الخاصة

رى، إذ أفرز هذا النشاط أما في ميدان التصادم البحري فإن منهج القواعد املادية يحتل مكانة تفوق سواها من امليادين األخ

 ملتطلبات مجموعة من القواعد املادية املوضوعية التي تحكم موضوع النزاع على نحو يحقق مصالح أطرافه املتعارضة 
ً
وتبعا

 عن مصالح إدارة النشاط، مما حدا بكثير من الدول في اللجوء للتوافق بشأن هذه القواعد من خالل 
ً
بطبيعتها فضال

م( ، مما جعل إمكانية 0279 -0201التي أسفرت الجهود عن توقيع اثنين هما معاهدة بروكسل لعامي )املعاهدات الدولية 

توحيد أحكام التصادم البحري إمكانية قريبة املنال خاصة أن أحكام هاتين املعاهدتين وجدت سبيلها الى التطبيق العملي من 

 :خالل زاويتين

الجهود الدولية بهذا الشأن، أو من خالل تشريع قوانين وطنية تضمنت أحكام إما املصادقة على املعاهدة واالنضمام الى 

هاتين املعاهدتين، وعاصر ذلك كله إمكانية توحيد ضوابط االختصاص القضائي الدولي املتعلق بمنازعات التصادم البحري 

م( نظمت أهم هذه املعايير0279-0201ألن معاهدتي بروكسل لعامي ) . 

ا أهمية القواعد املادية في مجال التصادم البحري ألنه يعالج أهم مسألتين في العالقات الدولية الخاصة ومما تقدم يتبين لن

 للبحث في توحيد هذين االختصاصين 
ً
وهما االختصاص القضائي واالختصاص القانوني لذا كان اختيار املوضوع ليكون محال

الى مطلبين جاء األول منه في توحيد االختصاص القضائي في منازعات التصادم البحري، ومن خالل تقسيم البحث فيه 

 للنظر في الدعوى والفرع الثاني خصص لبيان قواعد 
ً
واشتمل على فرعين خصصنا األول للمحكمة املختصة مكانيا

ألول االختصاص القضائي في التشريع العراقي أما املطلب الثاني فهو لتوحيد االختصاص القانوني واشتمل على ثالثة فروع ا

عن التصادم في املياه اإلقليمية وأعالي البحار أما الفرع الثاني فهو ملوقف املشرع العراقي من تحديد القانون الواجب التطبيق 

م( وكما يأتي0279-0201والفرع الثالث ملعالجة منازعات التصادم البحري في حال املصادقة على معاهدة بروكسل لعامي ) : 

 املطلب األول 

تصاص القضائيتوحيد االخ  

لقد بدأت جهود التوحيد الدولي لحلول املنازعات التي تنشب بسبب حدوث التصادم البحري من خالل عقد مؤتمرات دولية 

Anvers) بخصوص هذا الشأن، حيث كان أولها مؤتمر م( ثم مؤتمر0337لعام   (Génivé  حيث أوصت بتطبيق 0329لعام )م

 عن انشاء هيئة قضائية دولية تكون مختصة بالفصل في الدعاوى الناشئة عن  قانون علم السفينة عند تنازع القوانين
ً
فضال

 سوى أنها مهدت الطريق ملعاهدة بروكسل لعام 
ً
التصادم البحري، وبالرغم من وجود هذه الهيئة إال أنها لم تحقق شيئا

ها، حيث أنها حاولت توحيد بعض م( في بلجيكا ، والتي صارت أساسا بنت عليه أغلب التشريعات البحرية قوانين0201)

 .( )"األحكام ، ولذلك سميت بـــــ "املعاهدة الخاصة بتوحيد بعض القواعد املتعلقة بالتصادم البحري 

م( الخاصة بوضع قواعد مادية خاصة بحلول معالجة 0279وأسفر كذلك التعاون الدولي عن توقيع معاهدة  بروكسل لعام )

ضائي الناش ئ عن التصادم البحري بين السفن التجارية لكنه لم يعالج النزاع بصورة كاملة؛ النزاع املتعلق باالختصاص الق

ألنه قد يستمر هذا النزاع بسبب اللجوء الى هذا النوع من القواعد مما قد يؤدي الى اختالف القضاة أو املحكمين في تفسير 

 من حله بصورة جذرية، وهذ
ً
ا ما جاء في رأي الفقيه الفرنس يهذه القواعد وبذلك يستمر النزاع بدال  ( Lescot)  والذي طرح

 .( )فكرة توحيد التفسير الى جانب توحيد القواعد القانونية؛ وذلك بسبب تعدد اللغات والفلسفات والتفكير
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 عن النظام العام الخاص بكل دولة واختالفه عن الدول األخرى حيث يرى الفقه األنجلوسكسوني أن األصل في 
ً
فضال

يق ألي نزاع هو القانون الوطني لدولة املحكمة، والتي تم اللجوء اليها، واالستثناء هو تطبيق القانون األجنبيالتطب ( ) . 

 على قواعد االختصاص القضائي الدولي التي أقرها القانون الوطني لكي يتم تطبيقها  •
ً
ولكن هل باإلمكان االعتماد كليا

 على النطاق الدولي؟

املختصة للنظر في دعوى التصادم البحري وما هي القواعد الخاصة باالختصاص املدني للنظر في  ثم ما هي املحاكم •

 هكذا دعاوى؟

حيث اتجهت الجهود الدولية لوضع معايير خاصة في االختصاص القضائي من أجل أن يتم إعطاء الفرصة املناسبة للمدعي 

 الى في اختيار الجهة القضائية بحسب ظروف الدعوى بدًء من إجر 
ً
اءات دعوى التعويض املقامة على املدعى عليه ووصوال

 ومن ثم 
ً
إمكانية تنفيذ الحكم بشأن دعوى التصادم البحري، ومن أجل بيان ذلك نبحث في الجهة القضائية املختصة نوعيا

، وكما يأتي
ً
 :محليا

 الفرع األول 

 للنظر في الدعوى 
ً
 املحكمة املختصة مكانيا

 لتباين قواعد االختصاص التي تنظر دعوى التصادم بين سفنها مما يؤدي الى التنازع، بسبب تختلف الدول فيما بينها 
ً
نظرا

انفراد كل دولة بتشريع وطني خاص بها؛ لذلك تضافرت الجهود من أجل توحيد القواعد الخاصة باالختصاص القضائي 

م0279املدني الذي أسفر عن توقيع معاهدة بروكسل لعام ) ). 

 للقانون وتحكمها مجموعة من فاذا كان االخ
ً
تصاص يعني سلطة جهة قضائية تختص بالفصل في الدعاوى القضائية طبقا

م( لتوحيدها من خالل عدة 0279القواعد اإلجرائية لتحديد والية هذه الجهة القضائية حيث سعت معاهدة بروكسل لعام )

 من املحاكم التي يحق 
ً
للمدعي أن يلجأ الى أحدها وأعطت االختصاص ألكثر من قواعد، وقد حددت املعاهدة املذكورة عددا

 :محكمة بعد أن تم التوفيق بين مختلف األنظمة القانونية وله حق االختيار فيما بينها) ( وكما يأتي

: محكمة مكان التصادم في املياه الداخلية
ً
 أوال

التصادم إذا حدث في أي جزء من أجزاء  م( بأنه يرفع املدعي دعواه في محكمة وقوع0279أشارت معاهدة بروكسل لعام )

" 
ً
 ، وهذه 09املياه اإلقليمية للدولة صاحبة السيادة وضمن املسافة املتفق عليها دوليا

ً
 أو مرفأ

ً
ميل بحري" سواء كان ميناءا

ة التحقيق املسألة تمليها الظروف الواقعية؛ ألنه يسهل عليه حينئذ الحصول على حقه في هذا امليناء القريب الى جانب سهول

 )ومعاينة الحادث من أجل تحديد نسبة الضرر وتحديد املسبب له ألن السفن املتصادمة قريبة من املحكمة التي تنظر النزاع

) . 

لذلك فإن مسالة التصادم البحري الواقع بين السفن التجارية تحكمها القواعد الخاصة باالختصاص القضائي الداخلي؛  

لسلطتها، حيث يتعلق هذا االختصاص بمبدأ فاعلية قرار املحكمة "قوة النفاذ"، وهذا ما  كونه يهدف الى بسط املحاكم

 .( ) استقر عليه القضاء والفقه الغالب في معظم دول العالم

: محكمة موطن املدعى عليه أو أحد مراكز استغالله
ً
 ثانيا
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كمة إقامة املدعى عليه املعتاد، أو أمام املحكمة التي إن االختصاص القائم على ارتباط أطراف النزاع باإلقليم يكون: "امام مح

 للجنسية أو املوطن، وهذا ما اعتمدته الدول الالتينية على عكس القانون اإلنكليزي 
ً
يقع بدائرتها أحد مراكز استغالله"، طبقا

 أو مكان إقامة ثابت في دولة املحكمة
ً
 .( )الذي لم يكتِف بالجنسية إال إذا كان له موطنا

هذا يتبين لنا أن املعاهدة سالفة الذكر بشأن االختصاص املدني لم تعتد بالجنسية سواء كانت للمدعي أو املدعى عليه  ومن

من أجل تحديد نطاق التطبيق، إال إذا كانت جميع السفن أو كل ذوي الشأن يحملون الجنسية ذاتها، حيث يكون بهذه 

 بالجنسية، في حين الحالة قانونهم الوطني هو املختص وعندئذ يمكن 
ً
خروجها عن نطاق تطبيق هذه املعاهدة وليس اعترافا

يمكن االعتماد على ضابط املوطن في اللجوء الى املحكمة التي ينتمي اليها املدعى عليه؛ كون " الدين مطلوب وغير محمول" 

االخر في املكان الذي هو  ولذلك ينبغي على صاحب الحق أن يقتص ممن هو مدين له أو ممن يترتب التزام عليه لصالح

 .( )موجود فيه املدين أو من يقع عليه االلتزام

إن هذا الضابط شائع بين مختلف التشريعات كقاعدة عامة اعتمدت على محكمة موطن املدعى عليه أو محل إقامته الفعلي 

 من املرونة وذلك بإضافتها للمطالبة بالتعويض عن االضرار الناشئة عن التصادم البحري، في حين أن املعاهدة أعطت 
ً
نوعا

 من النص على املوطن فقط مع عدم االلتفات الى مشروع باريس؛ ألنه أراد إضافة ميناء تسجيل 
ً
أحد مراكز استغالله بدال

السفينة وكذلك املحكمة التي يوجد فيها فرع ملجهز السفينة الن األساس إعطاء الحق للمدعي عند رفع الدعوى أمام قضاء 

 لهالدولة 
ً
 تابعا

ً
التي يمتلك فيها املجهز فرعا ( ).  

أما في حالة تعدد موطن املدعى عليهم عندئٍذ يكون الرجوع الى موطن أحدهم أو مسكنه، الى جانب ضرورة االرتباط بين 

 من أجل تفادي تشتيت الدعوى 
ً
الطلبات املوجهة ضدهم للتعويض عن األضرار في حال التعدد وخاصة اذا كانوا أجانبا

 و 
ً
صدور أحكام متناقضة يصعب التوفيق بينها، وهذا ما أكدته املعاهدة املذكورة انفا ( ). 

 ثالثا: محكمة مكان الحجز على السفينة املسببة للضرر 

 ما تبنى قاعدة االختصاص على الطابع املحلي؛ ألنها قاعدة وطنية ودولية في الوقت ذاته، وأنها ذات بعد دولي وإن كانت 
ً
غالبا

نها ال تحل كل املسائل العالقة؛ وال تعتد باملياه التي يقع فيها التصادم ومن ثم يتم طرح قاعدة مادية موحدة نسبية؛ أل

 على الدول املتعاهدة أن يعطوا 
ً
"تطبيق مباشر" تكون مستمدة من التشريع القضائي الوطني، ومن أجل ذلك كان لزاما

الحجز فيها على سفينة مملوكة للمدينللدائن الحق في رفع الدعوى أمام قضاء أي دولة تم  ( ) . 

وضع القيد( فإنه  la misealachaine) ومن أجل استيفاء الدين الناتج عن وقوع التصادم البحري والذي يسمى في بلجيكا 

 لتلك الحقوق يتم الحجز على تلك السفينة املسببة 
ً
يجري من خالل صدور أمر تنفيذي لتفادي ضياع حقوق الدائن وضمانا

لضرر ل ( ). 

وفي  حالة وقوع الحجز التحفظي، فان هذا الحل يتعارض مع بعض تقاليد قوانين الدول الالتينية حيث ال توجد صلة أو 

رابطة بين مصدر الدين واملال الذي يمكن الحجز عليه، ألن هذا الحجز التحفظي أو التنفيذي يتعارض مع االحكام الخاصة 

الحجز على مال آخر للمدعى عليه دون السفينة التي حدث معها التصادم بالحجز على املال املنقول حيث يتم  ( ). 

أما القانون الدولي الخاص وتحديدا في االختصاص القضائي الدولي توجد مشكلة أولية يجب حلها من قبل املحكمة لكي يتم 

ن سببا مؤثرا في تحديد االختصاص النظر في تحديد القانون كمرحلة ثانية؛ الن تحديد االختصاص القضائي الدولي قد يكو 

م0279القانوني من عدمه، وهذا ما أشارت عليه )املادة: الثامنة/ الفقرة ثانيا( من معاهدة بروكسل لعام ) )( ). 
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ولكون ضوابط االختصاص القضائي الدولية "قواعد مادية" مما يجعلها سهلة التنفيذ في حال توحيدها واعتمادها بين 

من مصادر مختلفة، وكون مسار الدعوى الخاصة بالتعويض عن املسؤولية التقصيرية في التصادم  الدول، كونها نابعة

البحري هي اللبنة األساسية، ألنه من خاللها يحصل رافعها على التعويض نتيجة وقوع الفعل الضار عليه بعد اكتمال عناصر 

تعدد املسؤولين عن الفعل فإنهم متضامنون فيما بينهم  املسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعالقة سببية بينهما، وفي حال

 .( )بتعويض ذلك الضرر 

م( نجد أن نطاقها يمتد أو يسري على السفن املوقعة على 0279وبالنظر الى اختصاص معاهدة بروكسل املدني لعام )

ة الجنائي فانه يسري على السفن املعاهدة كافة، وبغض النظر عن املياه التي وقع فيها التصادم، اما نطاق اختصاص املعاهد

املتصادمة في أعالي البحار، ولهذا فان معاهدتي بروكسل تأخذ نطاق التطبيق ذاته على التصادم البحري؛ ألنها ال تحصر 

االختصاص بمياه معينة، ولذلك بإمكان املدعي ان يقيم الدعوى أمام ذات الجهة التي تنظر في الدعوى الجزائية التي حصرت 

ختصاصها فقط في مياه أعالي البحار، ومن ثم ترفع الدعوى على السفينة التي ترفع العلم، حينها يمكن ان تأمر بحجز نطاق ا

 .( )السفينة املرفوع بحقها الدعوى وعدم السماح لها باملغادرة

 مل
ً
ا تم وضعه من قبل ويمكن القول أن عدم توصل الفقه الى نظريات عامة في االختصاص القضائي الدولي لكي يكون موازيا

املشرع الوطني في تنازع القوانين؛ لذلك ال يمكن تجاهل هذا الدور في وضع ضوابط اختصاص قضائي خاص به وبما يتناسب 

 عند لجوء أطراف النزاع إلحدى 
ً
مع طبيعة النشاط كما هو الحال في مسائل التصادم البحري بين السفن املختلفة وخصوصا

الصريحة أو الضمنية مما يعني مراعاة القيود التي تقتضيها املحاكم الوطنية في هذا الجانب الدول سواء كان بإرادتهم .  

 الفرع الثاني

 قواعد االختصاص القضائي في التشريع العراقي

نشير بداية الى عدم وجود قانون بحري عراقي مستقل ، وإنما بعض الفصول التي تعود الى قانون البحرية العثماني لعام 

/ ج(  07م( في املادة )0270( لعام )21م( لكن القانون املدني العراقي رقم )0232م( ومشروع القانون البحري لعام )0312)

أشار الى إمكانية مقاضاة األجنبي أمام املحاكم العراقية عندما يتعلق التقاض ي عن حادث واقع في العراق وبذلك يمكن 

التصادم في املياه اإلقليمية أو داخل املوانئ فإن التقاض ي يكون أمام  االستفادة من هذا النص في التطبيق عند  وقوع

 .( )املحاكم العراقية

وبذلك تتحقق إمكانية اللجوء الى محكمة املكان الذي وقع فيه التصادم عند حدوثه داخل حدود البلد ، أما فيما يتعلق 

 لتحديد اختصاص محكمة هذا 
ً
املكان فإن القانون العراقي قد أخذ بالتصور الواقعي بموطن أو مركز استغالل املدعي مكانا

 وبإرادته وبشكل مشروع
ً
 إلقامته عادة

ً
 .( )ملوطن الشخص والذي يشترط فيه أن يكون مكانا

 ملوطنه بالرغم من االزدواجية التي ال تنسجم مع ضرورة ان يكون تركيز 
ً
وبذلك يكون باإلمكان مقاضاة هذا الشخص تبعا

ين لتحديد النظام القانوني الذي يخضع له ، وكذلك الحال اذا كان لديه شركة عندئذ يكون مركز إدارة الشخص في مكان مع

 .( )هذه الشركة هي أحد مراكز استغالله

وفي حال عدم وجود موطن أو مكان للمدعي في العراق عندئذ يمكن إقامة الدعوى أمام محاكم مدينة بغداد، وهذا ما أشار 

20م( املادة)0212( لعام )32ات املدنية العراقي رقم )اليه قانون املرافع )( ). 

م( فإنه بّين االختصاص النوعي للمحاكم 0212( لعام )32أما املشرع العراقي ومن خالل قانون املرافعات املدنية رقم )

تفاق على مخالفته، أما العراقية من أجل إقامة الدعاوى وبكافة أنواعها، وقد جعل ذلك من النظام العام أي أنه ال يجوز اال
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( من 01، 07، 02في حال تنازع القوانين من حيث االختصاص القضائي الدولي فقد أشار املشرع العراقي الى تطبيق املواد )

م( عند نشوب النزاع في هذا الجانب؛ ولذلك تبين لنا اآلتي0270( لعام )21القانون املدني العراقي رقم ) : 

: تقام الدعاوى الناشئ
ً
 لتحقق أركان املسؤولية التقصيرية من "خطأ وضرر وعالقة سببية أوال

ً
ة عن التصادم البحري ونظرا

 الى ما نص 
ً
بينهما" أمام املحاكم املدنية" وتكون محكمة بداءة البصرة هي املختصة بالنظر في هذا النوع من الدعاوى استنادا

م0232عليه مشروع القانون البحري العراقي لعام ) )( ).  

 فعل املشرع العراقي في هذا ثان
ً
:  اعتماد ضابط الجنسية لتحديد ارتباط السفينة بعلم الدولة الذي ترفعه على متنها وحسنا

ً
يا

التوجه بمنح السفن العراقية جنسية خاصة بها، حيث يترتب عليها حق طلب الحماية من الدولة التي تحمل جنسيتها في كل 

تم ارتباط هذه السفينة بالدولة التي تم تسجيلها فيها وتخضع لسيادتها وبذلك تتم الظروف سواًء في السلم أو الحرب، وي

 .مقاضاة املتسبب بالضرر من خالل هذا الضابط

:  إذا حصل التصادم البحري في املياه اإلقليمية للعراق سواء كانت في داخل املوانئ أو ضمن الحدود البحرية التي تخضع 
ً
ثالثا

 الى محل وقوع الضرر لسيادته عندئٍذ يكون ا
ً
لقضاء العراقي هو املختص استنادا . 

 باالستناد الى جنسيته في ذلك عندئذ يكون  
ً
: إذا حصل التصادم البحري في أعالي البحار وكان أحد أطراف النزاع عراقيا

ً
رابعا

 .( )القضاء العراقي هو املختص

: قد يتم لجوء أطراف النزاع بشأن التصادم البحري الذي
ً
وقع في أعالي البحار الى القضاء العراقي من أجل إقامة  خامسا

 .( )الدعوى سواء كان ذلك بإرادتهم الصريحة أم الضمنية، عندئٍذ ال تتم مقاضاة املدعى عليه "األجنبي" إال إذا وجد في العراق

 املطلب الثاني

 توحيد االختصاص القانوني

ي والقانوني بين الدول، وتطور مختلف أنشطة  التجارة الدولية وتنوعها من أبرز أسباب املنازعات االختالف الفقهي والقضائ

حيث انعكس ذلك على أن تقف التشريعات الوطنية عاجزة عن وضع قواعد ونصوص قانونية تواكب هذا التطور مما أدى 

 ذلك الى تنازع الى إثارة مشاكل قانونية غامضة دون أن تكون لها حلول سريعة تتالءم مع طبيعة العمل التجاري مؤ 
ً
ديا

القوانين وخاصة في مجال النشاط البحري، ونجد املشرع الوطني يضع قواعد مالءمة ملصالح بلده، ونجد أن املشرع اآلخر 

يأخذ نفس السياق، وهكذا حتى يجد القاض ي املعروض أمامه النزاع مجموعة من الحلول املتنوعة واملعقدة في الوقت ذاته، 

كومة بمبادئ وأعراف هذا النشاط بما يتالءم مع الوضع الجديد املتمثل في عمل الشركات متعددة والتي تكون أغلبها مح

الجنسيات في مجال النفط ونقله عبر البحار، مما قد يسبب حوادث متنوعة ومنها التصادم البحري؛ وبالرغم من تحديد 

ة املترتبة على حدوث التصادم البحري، لكن م( للقانون الذي يجب أن يطبق على املسؤولي0201معاهدة بروكسل لعام )

الصعوبة تكمن في أن هذه القواعد القانونية تكون ملزمة للدول املنضمة لهذه املعاهدة، وعند حدوث التصادم بين سفينتين 

كون مالءمة، أو أكثر تعود أحدها الى دولة غير منضمة مما يثير النزاع بين هاتين الدولتين، لذلك البد لنا من نصوص قانونية ت

 .بل والسعي الى توحيدها ملواجهة اآلثار الناتجة عن هذا التصادم

 كيف يمكن توحيد النصوص القانونية الخاصة بالتصادم البحري؟ •

 ما هو دور القواعد املادية في هذا التوحيد القانوني؟  •
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 للتصادم الواقع في املياه ولإلجابة عن هذه االستفهامات فإننا نقسم اإلجابة الى ثالثة فروع األول منه
ً
ا يكون مخصصا

اإلقليمية ثم في أعالي البحار، فيما خصصنا الثاني ملوقف املشرع العراقي من هذه الحلول، والثالث ملعالجة املنازعات في حال 

م( ، وكما يأتي0279-0201املصادقة على معاهدتي بروكسل لعامي ) : 

 الفرع األول 

وأعالي البحارالتصادم في املياه اإلقليمية   

 مختلفة وحصل التصادم في املياه اإلقليمية لدولة ما، أو 
ً
تباينت اآلراء حول تطبيق أّي القوانين إذا كانت السفن تحمل أعالما

 :في أعالي البحار، وبيان هذه الحلول على وفق التفصيل اآلتي

 :أوال: التصادم في املياه اإلقليمية

قليمية أسوة بالتصادم الواقع في أعالي البحار النزاعات املتعلقة بهذا الشأن إذ يتم تطبيق يثير التصادم الواقع في املياه اإل

 للتطبيق وفق التفصيل اآلتي
ً
 :قانون هذه املياه على هذا الحادث البحري ليكون أحد هذه القوانين ملزما

 تطبيق القانون الوطني -1

ي حدث التصادم في مياهها اإلقليمية من خالل قاعدة اإلسناد ألنها تعد يكمن الحل في تطبيق القانون الوطني لهذه للدولة الت

محال لوقوع الفعل الضار وتترتب اآلثار القانونية الناتجة عن هذه الواقعة) (، وبغض النظر عن جنسية السفن املتصادمة، 

ياه، وقد اختلفت التشريعات ومن أجل تطبيق هذا النص يجب أن يكون هذا الفعل غير مشروع في قانون الدولة صاحبة امل

فيما بينها حيث تم التمييز بين املياه اإلقليمية للدولة وأعالي البحار واقتصرت بعض التشريعات في تطبيق هذا القانون على 

ملالك أو املياه اإلقليمية باعتبارها جزًء من سيادة الدولة دون املياه األخرى في أعالي البحار، بما في ذلك املسؤولية التقصيرية 

مجهز تلك السفينة وهو الرأي الغالب، في حين أن البعض اآلخر منهم أخضع مسؤولية مالك السفينة أو مجهزها للقانون 

 .( )الوطني وبغض النظر عن نوع املياه سواء كانت إقليمية أم في أعالي البحار

 تطبيق قانون القاض ي -2

النزاع ؛ الن األطراف عند اختيارهم رفع الدعوى أمام محكمة معينة  يتمثل هذا الحل في تطبيق قانون القاض ي الذي ينظر 

 لقانونها، في حين أن بعض الفقهاء يرى في تطبيق القانون األجنبي والذي أشارت اليه قاعدة اإلسناد 
ً
 ضمنيا

ً
يفسر بأنه رضا

يطبق القواعد القانونية الوطنية  قد يتعارض مع النظام العام لدولة القاض ي ومن ثم يمنعه من تطبيق هذا القانون، عندئذ

 .( )في النزاع املعروض عليه

 عن "النظام 
ً
ولكون هذا التبرير املتعلق بمخالفة النظام العام قد وجه له النقد ألن أغلب الدول تتشابه في هذا الجانب فضال

 في األنشطة املتعلقة بالتجارة الدولية و 
ً
منها البحرية وجعلت منه "قانون العام الدولي" الذي ال يمكن مخالفته وخصوصا

 من "املبادئ العامة لتنازع القوانين" من أجل تطبيقه على هذا النوع من الدعاوى 
ً
 عاما

ً
 .القاض ي" مبدأ

 تطبيق قانون العلم املشترك -3

بيق مضمون هذا الحل يتمثل في تطبيق قانون علم الدولة التي ترفعه السفينة، وبالرغم من ذلك فإنه ال يستبعد تط  

القانون الوطني، بل يجب الرجوع له في كافة املسائل املتعلقة والقواعد التي وضعتها تلك الدولة صاحبة اإلقليم من أجل 

 .( )تفادي وقوع التصادم وتنظيم مرور السفن واألنظمة والتعليمات الخاصة بها
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: التصادم الواقع في أعالي البحار
ً
 ثانيا

املياه الى أي قانون ألية دولة، حيث يتم اللجوء الى القواعد املادية التي أوجدتها أعراف ال يخضع التصادم الحاصل في هذه 

وتقاليد هذا النشاط والذي يتعلق بقواعد منع التصادم بين السفن وتنظيم املرور، ألن الحادث بين سفن ترفع أعالم دول 

 ملعاهدتي بروكسل لعامي )
ً
( واألخرى لم تنضم؛ ولذلك ظهرت عدة اتجاهات م0279-0201مختلفة وقد يكون أحدها منضما

 :قدمت اقتراحات حلول لهذا النزاع، وكما يأتي

 تطبيق قانون القاض ي -1

أخذ املشرع اإلنكليزي واألملاني بتطبيق قانون القاض ي على النزاع املتعلق بالتصادم البحري إذا حدث في أعالي البحار كون 

 بقا
ً
 وعلما

ً
 ألطراف النزاع الذين لجأوا الى قانون هذه الدولةالقاض ي هو األكثر املاما

ً
نونه من القوانين األخرى طبقا ( ). 

وبالرغم من لجوء أطراف النزاع الى هذه الدولة أو تلك من أجل إقامة دعوى التعويض عن األضرار التي لحقت بالسفينة 

لتطبيق على جميع الدعاوى الناتجة عن التصادم الهالكة أو املتضررة إال أن قانون القاض ي ال يمكن اعتباره قاعدة عامة ل

 .البحري، ويمكن اللجوء الى قواعد أخرى ومنها قانون جنسية السفينة املسببة للضرر 

 تطبيق قانون علم السفينة -2

ا تتجسد مبادئ العدالة في تطبيق قانون العلم على مسائل التصادم البحري، ويعد الحل األمثل ملثل هكذا نزاعات وخاصة اذ

م( بالعلم الذي تحمله السفينة التجارية، 0201حصل الحادث في أعالي البحار ويتمثل ذلك في اهتمام معاهدة بروكسل لعام) 

ولم تعِط االهتمام الكافي لجنسية ربان السفينة الذي يقود السفينة، وال حتى لعالقة العامل الضرورية التي تربطه بالسفينة 

 وربما يحدث ا
ً
لتصادم بخطأ منه، من أجل إقامة الدعوى الخاصة بالتصادم البحري، والسبب هو عدم وجود اذا كان اجنبيا

  لقانون مركز االعمال أو التنفيذ أو 
ً
عالقة قانونية بين السفن  املتصادمة من أجل إقامة الدعوى، ثم تحديد املقصر طبقا

 لتواف
ً
برم فيها عقد العمل الدولي كونه خاضعا

ُ
ر معيار قانون موطن املتعاقدينقانون الدولة التي أ ( ). 

 :أما اذا اختلف علم السفينتين ف ن خيارات تطبيق القانون  تنقسم الى عدة آراء وهي

تطبيق قانون علم السفينة املتضررة: إذ تكاد تتفق أحكام املسؤولية التقصيرية في القانون املدني ألغلب التشريعات  -1

ذا الحل املتمثل في تطبيق قانون هذه الدولة) (، إال إنه يفتقد الى السند القانوني في التي تولي حماية كبيرة للمضرور مع ه

 نتيجة خطأ مشترك فإنه ال يمكن عندئذ تطبيق 
ً
القوانين البحرية، ألن االحق بالرعاية هو املدين، أما إذا كان التصادم واقعا

 .نتين املتصادمتين إذا كانتا تحمالن نفس الجنسيةأحد القوانين وفي هذه الحالة يتم تطبيق قانون علم كلتا السفي

 لهذا الرأي يتم تطبيق قانون علم السفينة املخطئة؛ وذلك ألن  -2
ً
تطبيق قانون علم السفينة املسببة للحادث: طبقا

 ع
ً
 بمدى تحقق مسؤوليته عند حصول الخطأ من غير أن يتحمل التزامات أخرى ال يعلم بها، فضال

ً
ن مالكها يعلم مسبقا

وحدة وتناسق هذه األحكام فيما بينها عند تطبيق القانون، اال أن هذا االتجاه لم يسلم من النقد؛ ألن العلم املسبق بالقانون 

ال يعني ضرورة تطبيقه، كما أنه قد يحقق نتائج تصب في مصلحة السفينة املتضررة أكثر من املخطئة، وقد أخذت اغلب 

 (Precurseur)وسفينة أخرى فرنسية (Appollo) ، حيث حصل تصادم بين سفينة إنكليزيةأحكام القضاء الفرنس ي بهذا الرأي 

الفرنسية حيث قضت هذه املحكمة  (Brest) في املياه الدولية وبخطأ من السفينة اإلنكليزية وقد عرضت الدعوى أمام محكمة

 .( )بتطبيق القانون اإلنكليزي أي قانون علم السفينة املسببة للحادث
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بيق قانون علم كلتا السفينتين: يذهب هذا االتجاه الى القواعد الخاصة باملسؤولية التقصيرية بعد األخذ تط -3

 من خالل تطبيق 
ً
بمصلحة كلتا السفينتين حيث ال يتحقق ذلك إال عند تطبيق جامع لكال القانونين، ويمكن ذلك أيضا

، والبعض اآلخر قال بضرورة األخذ 
ً
بالتطبيق الجامع وليس املوزع، وعندئذ سيطبق القانون األكثر القانونين تطبيقا موزعا

 
ً
 .( )تشددا

تطبيق القانون االصلح: يرى أصحاب هذا االتجاه أنه يجب أن تمنح السفينة املتضررة حق االختيار وبما يتوافق مع  -4

 جزئة القوانين ألن املدعي قد يحصل علىمصالحها، وقد أخذ املشرع األملاني بهذا االتجاه، اال أنه تعرض للنقد ألنه يؤدي الى ت

 .( )امتيازات على حساب املدعى عليه والعكس صحيح

يتبين لنا وبعد عرض اآلراء الفقهية املختلفة واملتعلقة بتطبيق قانون علم السفينة والتي تنوعت بين علم "السفينة املتضررة 

 حسب والسفينة املخطئة أو قانون كلتا السفينتين أو القانون االصل
ً
ح" ولكون أغلب هذه اآلراء لم تسلم من سهام النقد كال

نوعه حيث أن تطبيق قانون علم السفينة املتضررة وحدها كونه القانون األصلح للمضرور إال أن الخطأ املشترك يجعل من 

ن تطبيق قانون كلتا السفينتين متضررة وليس أحدها عندئذ ال يمكن تطبيق قانون سفينة دون القانون اآلخر، في حين أ

 بمسؤولياته تجاه حقوق السفن األخرى إال أن هذا التبرير ال يعني تحقيق 
ً
علم السفينة املخطئة كون مالكها يعلم مسبقا

العدالة  وقد يعطي تعويض ال يتناسب مع حجم الخطأ للسفينة املتضررة على حساب السفينة املسببة للحادث، أما قانون 

 من حله حسب تفسير القاض ي لكال علم السفينتين سواء كان تط
ً
 قد يؤدي الى تعميق النزاع بدال

ً
 كان أم موزعا

ً
بيقه جامعا

 من 
ً
 بدال

ً
القانونين، أما تطبيق القانون األصلح فإنه يجعل من السفينة املتضررة حرة في االختيار بين القوانين املشار اليها آنفا

 .الزامها بقانون معين دون آخر وبذلك تتحقق العدالة

 تطبيق قانون القاض ي عند انتفاء قانون العلم املشترك -3

يرى أنصار هذا الرأي أن الحل األمثل في منازعات التصادم البحري يتمثل في تطبيق قانون العلم املشترك، حيث ذهبت اليه 

ه في الرجوع الى قانون أغلب دول العالم، إال أن صعوبة هذا الحل تكمن في اختالف أعالم السفن املتصادمة، وقد اتجه الفق

القاض ي املعروض عليه النزاع ألنه الحل األقرب للواقع، غير أن بعض الدول أخذت بحلول أخرى تتمثل في تطبيق قانون 

م( ، 0279-م0201مكان تسجيل السفينة أو أحكام املعاهدة إذا كانت موجودة كما هو الحال في معاهدتي بروكسل لعام )

ام قوانين الدول املنسجمة مع هذه املعاهدات ، وبالرغم من تنوع هذه الحلول إال أن قانون واألخرى أخذت بتطبيق أحك

 .( )القاض ي يمثل الحل األفضل لهذا النوع من املنازعات

أما فيما يتعلق بإجراءات الدعوى فإنها تبدأ من االتصال بشركات التأمين الخاصة بالسفن املتصادمة من منطلق مبدأ 

تم بعد ذلك السير بإجراءات الحجز التحفظي  الذي يبادر به مجهز السفينة املتضررة على السفينة االخرى اإلخطار؛ لكي ي

 لحقه قبل باقي الدائنين في حال 
ً
املخطئة من أجل أن يسجل هذا الحجز بعد الحصول على إذن رئيس املحكمة ضمانا

 لغا
ً
 كافيا

ً
ية تحريك الدعوى ، ليتجنب فوات االرباح عليه، الى جانب تعددهم، بعد ان يقدم مجهز السفينة الصادمة ضمانا

م( لالختصاص املدني، واملعاهدات ذات 0279توحيد القواعد املادية الخاصة بالحجز على السفن بين معاهدة بروكسل لعام )

 
ً
لديٍن آخر ،  الصلة، والتي تسمح  بحجز السفينة عن الدين أو أي سفينة اخرى مملوكة للمدين عندما يكون الدين ضامنا

مما ينعكس هذا التوحيد على القوانين الوطنية للدولة املتعاهدة أو عند اللجوء للتحكيم؛ ألنها متجانسة فيما بينها، ما لم 

 .( )يحدث التصادم البحري في املياه االقليمية، عندئذ يخضع لنظام قانوني مختلف عن النظام القانوني بأعالي البحار

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


    

280 

  ISSN:2509-0291  2022 غشت/شتنبر  41 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –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 :  

ملعالجة القانون الواجب التطبيق على منازعات التصادم البحري والذي يشير الى اختالفات كثيرة في  هذا الواقع القانوني

تحديد هذا القانون مما يؤدي الى تعدد املبادئ القضائية والقانونية املترتبة على األحكام في مسائل التصادم البحري مما مهد 

هذا ما سنعالجه في الفرع الثالثإلبرام معاهدات دولية من أجل توحيد هذه األحكام و  . 

 الفرع الثاني

 موقف املشرع العراقي من تحديد القانون الواجب التطبيق

يتباين موقف املشرع العراقي في تحديد القانون الواجب التطبيق في تحقق املسؤولية التقصيرية بين مجموعة من القواعد 

فينة والذي بموجبه يتم منح السفينة جنسية خاصة بها وكذلك ما القانونية في عدة قوانين، ومنها قانون جنسية علم الس

( فيما يخص النقل البحري ومسؤولية الناقل عما في عهدته من ركاب أو 0232/ 31أشار اليه قانون النقل العراقي املرقم )

م(، وكما يأتي0270( لعام )21أشياء وكذلك القانون املدني العراقي رقم ) : 

: تطبيق قانون 
ً
جنسية السفينةأوال  

تظهر أهمية منح السفينة جنسية خاصة بها من خالل األثر املترتب على ذلك واملتمثل في الحماية القانونية لها واعفاءها من 

الرسوم، الى جانب خضوع كل ما يحدث على متنها من جرائم جنائية لقضاء وقانون جنسية السفينة وبغض النظر عن املياه 

سواء كانت في املياه اإلقليمية أو في أعالي البحار؛ ألنها تمثل سيادة هذه الدولة، وفي حال طلب الواقعة فيها الجريمة 

 فان القانون والقضاء العراقي هو املختص في هذه الحاالت
ً
 .املساعدة أو كان الجاني أو املجني عليه عراقيا

 أو جزًء ألحد العراقيين الى أما عن أساس منح الجنسية للسفينة في القانون العراقي فقد اعتمد على 
ً
معيار ملكية السفينة كال

 للحق وليس 
ً
جانب مكان تسجيل هذه السفينة إذا كان في العراق، وتجدر اإلشارة الى أن هذا املنح يجعل من السفينة محال

 في الحق كما هو الحال في الشخص املعنوي، أما في حال انتقال ملكيتها الى أحد األجانب فإن قيد
ً
ها في سجل السفن طرفا

 .يتم ترقينه وتزال عنها الجنسية العراقية

 لوقوع 
ً
 من سيادة الدولة حتى فيما يخص الوالدات التي تحصل على متنها إذ باإلمكان أن تعد محال

ً
وألن السفينة تمثل جزءا

البحري ألن معاهدة  الضرر وعندئٍذ تترتب املسؤولية على ذلك، وبنفس السياق يمكن حل النزاعات الناشئة عن التصادم

م( )في املادة الثانية عشر/ الفقرة ثانيا( أشارت الى أهمية جنسية السفن حيث تم استثناء أصحاب 0201بروكسل لعام )

 عن املعاهدة وإن كانت الدولتان وقعتا 
ً
الشأن اذا كانوا تابعين لنفس الدولة عندئٍذ يكون القانون الوطني هو املختص بدال

 .( )عليها

م من النتائج اإليجابية املترتبة على منح السفن جنسية خاصة بها تمكنها من رفع علمها إال أنه يثير النزاع عن أحقية وبالرغ

 أيضا
ً
 .القانون املطبق عند حصول التصادم ألن السفينة األخرى تحمل علما

 أي العلمين أحق بأن يطبق القاض ي قانونها السفينة املخطئة أم السفينة املتضررة؟ •

، ومن ثم ال يمكن اعتماد هذه القاعدة عند حصول الحادث بل   •
ً
 جامعا

ً
أو يتم تطبيق قانون كلتا السفينتين تطبيقا

 في أعالي البحار مع اختالف اعالم السفينتين
ً
 .استقر الفقه والقضاء على اللجوء الى قانون القاض ي اذا كان التصادم واقعا

ادة األولى( أشارت  الى أن التصادم اذا كان واقعا في املياه اإلقليمية دون املياه م( )امل0279ولكن معاهدة بروكسل لعام )

 .( )الدولية أو أعالي البحار ، كذلك االختصاص عندئذ سيكون لقانون علم السفينة املخطئة املسببة لحادث التصادم
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ن املياه؛ الن اعتماد الجنسية كمعيار كذلك يمكن االستفادة من هذا النص عند اطالقه على جميع الحوادث وبغض النظر ع

أساس ي في اللجوء الى القانون وتكون له األولوية عند وقوع التصادم بين سفن الدول التي لم تنضم الى املعاهدة، أو التي لم 

 من سيادة الدولة
ً
 .يكن لها قانون بحري مستقل، ألن رفع علم السفينة أساسه منح الجنسية، وتعد عندئٍذ جزءا

الل ما تم عرضه من نتائج إيجابية تترتب على اعتماد جنسية السفينة املخطئة أو املتضررة وإن لم تخُل من املعوقات ومن خ

املتمثلة في عدم وجود نص صريح يؤكد على منح السفينة جنسية خاصة بها واعتماد ميناء التسجيل ملعرفة عائدية السفينة 

 لفض النزاعات املتعلقة بهذا الشأن حيث أن تطبيق القانون من عدمها لهذه الدولة أو تلك، إال أن هذا 
ً
املعيار قد يعد أساسا

 لنص املادة )
ً
( من 21باالستناد لهذا املعيار يمكن األخذ به بوصفه من املبادئ الشائعة في منازعات التصادم البحري طبقا

م( النافذ0270( لعام )21القانون املدني العراقي رقم ) . 

 

: قانون 
ً
(النافذ8318( لسنة )10النقل العراقي رقم ) ثانيا  

يمكن االخذ بقواعد قانون النقل العراقي عندما يحصل التصادم بين السفينة املرشدة واملسترشدة الى جانب التصادم الذي 

هذا النوع  يقع بين السفينة القاطرة واملقطورة حيث يتم ذلك بالرجوع الى العقد املبرم بين هاتين السفينتين وبالرغم من عد

 ألن ما نحن بصدده يتعلق باملسؤولية التقصيرية دون املسؤولية العقدية التي 
ً
 بحريا

ً
من التصادم وإن وقع فإنه ليس تصادما

( حيث تخص كل ما يتعلق بمسؤولية الناقل عن سالمة 071- 092أشار اليها املشرع العراقي في باب النقل البحري باملواد )

األشياء وتحقق مسؤوليته العقدية، لكنه خال من أية قواعد مادية تخص التصادم البحري الركاب واملحافظة على  . 

 .( )ولذلك ال يمكن االعتماد على قواعد هذا القانون عند حصول الحادث؛ كون مدار البحث يتعلق باملسؤولية التقصيرية 

م(النافذ8308( لسنة )80ثالثا: القانون املدني العراقي رقم )  

لقانون املرجع األساس ي في تحديد االختصاص القانوني الذي يطبق على املنازعات الناشئة بين أطراف النزاع؛ ألنه يعد هذا ا

 .( )يتم الرجوع اليه عند التكييف من قبل القاض ي ملعرفة القانون الواجب التطبيق من بين القوانين محل النزاع

التصادم في املياه اإلقليمية للدولة ألن الواقعة التي حدثت فيها تمثل وتكون لقانون القاض ي األولوية في التطبيق إذا حصل  

 لوقوع الضرر ولكون املسؤولية في هذا النوع من الدعاوى تقصيرية أي أن االلتزام غير 
ً
جزًء من سيادة الدولة وتعد محال

 الى نص املادة 
ً
 92)تعاقدي وبذلك يطبق عليها قانون الواقعة املنشئة لاللتزام استنادا

ً
/ أوال )( ). 

 في املياه اإلقليمية العائدة 
ً
وبالرغم مما ورد في أعاله إال أن هذا املعيار يمكن تطبيقه إذا كان التصادم بين السفن واقعا

 في أعالي البحار ألن محل وقوع الضرر 
ً
للعراق والتي تمثل سيادته، إال أن هذا الفرض ال يمكن تطبيقه إذا كان التصادم واقعا

ود سيادة الدولةخارج حد . 

 الفرع الثالث

م0279-0201معالجة منازعات التصادم البحري حال املصادقة على معاهدتي بروكسل ) ) 

م( الحل األمثل للقضاء على حدوث النزاع أو تفاديه واملتعلق 0279-م0201تمثل املصادقة على معاهدتي بروكسل لعامي )

يٍء من التفصيل ووضعتا مجموعة من القواعد القانونية لتوحيد بالتصادم البحري كونهما قد تناولتا الواقعة بش 

 عن االحكام املتعلقة بهذا الحادث واملسؤولية املترتبة على حدوثه، وكما يأتي
ً
 : االختصاصين القضائي والقانوني فضال
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: املسؤولية الناتجة عن الضرر بسبب مشكوك فيه أو بسبب القوة القاهرة
ً
  :أوال

 جميع التدابير املانعة لحدوثه، عندئٍذ تتحمل كل يجب على من ادعى 
ً
أن التصادم البحري وقع بدون ارتكاب أي خطأ متخذا

 للقواعد العامة
ً
 .( )سفينة ما أصابها من ضرر؛ وذلك تطبيقا

طأ أما السبب املشكوك فيه وذلك عندما تجد املحكمة أن ما تم تقديمه من بيانات غير كافية إلثبات القوة القاهرة أو خ

إحدى السفن أو خطأ مشترك أدى الى وقوع الحادث، وقد أشارت املعاهدة الى توحيد حالتي القوة القاهرة والسبب املجهول 

 .( )أو املشكوك فيه، عندئٍذ تتحمل كل سفينة االضرار التي اصابتها) (، وقد ورد في القانون املدني العراقي ما يقابل هذه الحالة

: قيام املسؤولية 
ً
نتيجة خطأ إحدى السفنثانيا : 

تلتزم السفينة املخطئة بتعويض الضرر الذي أصاب السفينة املتضررة بعد قيام املدعي بأثبات خطأ ربان السفينة املسببة  

للحادث حيث تنشأ املسؤولية عن جميع االضرار املادية والبدنية نتيجة هذا الحادث دون االضرار املتعلقة بحقوق الركاب أو 

نها ناشئة عن إخالل بالعالقة العقدية التي تربطهم بربان السفينة املتضررة وليس السفينة املخطئة، عندئذ أشياءهم أل

 .( )تتحقق املسؤولية العقدية) (، فيما حدد القانون املدني العراقي في هذه الحالة أن الضرر تقدره املحكمة املختصة

: تحقق املسؤولية نتيجة الخطأ املشترك بين ا
ً
لسفينتينثالثا : 

قد يقع التصادم نتيجة خطأ مشترك كأن يخطأ الربان في كلتا السفينتين عند عدم قيامه باملناورة الالزمة مما يؤدي الى 

حدوث التصادم البحري "الحكمي" حيث تنقسم املسؤولية عندئٍذ في التوزيع بين السفينتين من جهة ومع غيرها من جهة 

 :أخرى) (، وكما يأتي

سؤولية بين املنشأتين: يتعين على املحكمة أن تحدد نسبة مساهمة كل سفينة في وقوع الحادث، كأن توزيع امل -1

 لهذه النسبة، أما في حالة عجز  21( واألخرى ) 11تتحمل إحداهما نسبة )
ً
( حيث تلتزم كل منشأة بحرية بالتعويض طبقا

 .( )ساوي املحكمة عن تحديد النسبة، عندئٍذ توزع املسؤولية بينهما بالت

املسؤولية تجاه غير السفينتين: يتعين على السفينتين أن تتضامنا تجاه غيرهما من أجل تعويض االضرار املادية التي  -2

تسببتا بها من هالك أو تلف البضاعة، وعندما ال يقوم التضامن بين رباني السفينتين املتسببتان في وقوع الحادث عندئذ 

كل واحد منهما على حدة بحسب نسبة خطأه دون املطالبة بكل التعويض، أما االضرار يتوجب على املضرور أن يطالب 

البدنية فهي على العكس من ذلك  حيث يحق للمضرور وبالتضامن مع املسؤولين عن التصادم املطالبة بالتعويض وبغض 

ع الرجوع الى اآلخرين إذا كان النظر عن نسبة الخطأ املنسوب له، واذا دفع أحد املجهزين أكثر من نصيبه فإنه يستطي

 بين عدة سفن
ً
 .( )التصادم واقعا

 .( )وقد أشار القانون املدني العراقي الى مسألة تقسيم الضرر فيما يقابل هذه الحالة

" فإن املدين هو مالك السفينة أو مؤجرها عند وقوع التصادم، ولذلك يمكن  
ً
 قانونيا

ً
 لكون السفينة ليست "شخصا

ً
ونظرا

ن دعوى التعويض تقام ضد مالك السفينةالقول أ . 

 تمثل االختصاص القانوني ملنازعات التصادم البحري في معاهدة بروكسل لعام 
ً
إن القواعد القانونية املشار اليها آنفا

م(، أما االختصاص القضائي فقد تم تنظيمها في املطلب األول من هذا املبحث والتي نصت عليها معاهدة بروكسل 0201)

 بين الدول املتعاهدة التي صادقت عليها، في حين أن الدول التي لم تصادق عليها وال يوجد 0279)لعام 
ً
م(، مما ال يثير نزاعا

لديها تشريع بحري مستقل أو قانون دولي خاص بها بل عدة قواعد قانونية قد تكون متناثرة بين أكثر من قانون وعند حصول 
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 بين قوانينها؛ لذلك فإن املصادقة على هاتين املعاهدتين تمثل السبيل الوحيد لتجنب التصادم مع إحدى سفنها مما يثير نزاع
ً
ا

النزاع ما لم تتعارض نصوصها مع النظام العام للقوانين الوطنية، عندئٍذ فإن منهج التنازع التقليدي يعد الحل األمثل كونه 

 لحل جميع املنازعات سواء كانت متعلقة بالتصادم ا
ً
 أصيال

ً
 لضابط االسناد والذي يمثل فيه منهجا

ً
لبحري أو غيره طبقا

)ضابط الجنسية( املعيار األساس لجلب االختصاص القانوني بل وحتى االختصاص القضائي، هذا إن لم يوجد قانون بحري 

 .مستقل يتناول وضع الحلول الالزمة وهذا السياق يمثل التوحيد القانوني ملنازعات التصادم البحري 

 الخاتمة

في ختام الدراسة نخلص الى جملة من نتائج مهمة، تم الوصول اليها ونضع لها بعض املقترحات التي نأمل من املعنيين إن 

 من مخرجاتها والتي يتم بيانها على النحو اآلتي
ً
 متواضعا

ً
 :األخذ بها، والتي تمثل جانبا

: االستنتاجات
ً
 أوال

ن السفن املتصادمة كعالقة السفينة املرشدة واملسترشدة؛ ألنه التصادم البحري ال يرد على أية عالقة عقدية بي -1

يمكن الرجوع فيها الى العقد املبرم بين الطرفين وفض هذا النزاع، وإن حصل التصادم بين السفن الشقيقة التي تحمل نفس 

 
ً
دمة عن السفن التي تقدم خ العلم ألنه في هذه الحالة يتم الرجوع الى قانون ذلك العلم، ويتم فض النزاع املتعلق به، فضال

عامة للدولة أو التي تقوم بواجب غير تجاري كالسفن الحربية التي أخضعها املشرع األردني ألحكام التصادم البحري عند 

 .حدوثه والتي تخرج من مدار بحثنا؛ ألنها ليست مخصصة ألغراض التجارة العاملية

قد نظم التصادم البحري في بعض فصوله، وكذلك أحكام التامين  م(،0312قانون التجارة البحرية العثماني لعام ) -2

 في العراق بالرغم من عدم الدقة في الصياغة 
ً
البحري بصورة عامة، والتي يمكن اللجوء اليها ألنها ما زال العمل بها جاريا

 عن عدم مواكبته للتطورات التي يشهدها النقل البحري وعالقته بالتج
ً
ي وقتنا ارة البحرية الدولية فواألسلوب الركيك، فضال

م، لم يَر النور الى اآلن، ولذلك ال يمكن اللجوء اليه عند حدوث 0232الحاضر، وألن مشروع القانون البحري العراقي لعام

هكذا نزاع يتعلق بالتصادم البحري، عندئذ يمكن االستعانة وبما يتعلق باالختصاص القضائي الدولي والقانوني بالقانون 

العراقي، أما فيما يخص إجراءات رفع الدعوى حينئٍذ يمكن االستعانة بقانون املرافعات املدنية العراقي والتي تم بيانها املدني 

 .في طيات البحث

م(، لتوحيد أحكام التصادم البحري ، واملعاهدة 0201التعاون القضائي الذي أوجدته معاهدة بروكسل لعام ) -3

م(، بإيجاد قواعد مادية وحلول يتم من خاللها فض النزاعات املتعلقة 0279في العام )الخاصة بتوحيد االختصاص املدني 

بهذا الشأن ، محاولة في ذلك منع قواعد منهج التنازع من تبني الحلول وإن كانت بنسب مختلفة؛ كونها ال تتناسب مع 

جار في عالقاتهم الدولية الخاصة من جهة متطلبات التجارة الدولية من جهة وال مع التطلعات التي يسعى الى تحقيقها الت

أخرى إال أنها تربط تطبيق هذه القواعد املادية بتفسيرها من قبل القاض ي أو املحكم الذي تم اللجوء اليه لفض النزاع، بل 

 مع الدول التي لم تصادق على املعاهدتين أو تنضم لهما
ً
 .سوف يبقى منهج التنازع سائدا

ول في منهج القواعد املادية الخاصة بالتصادم البحري ألنه تناول جميع األحكام املتعلقة به يتحقق التوحيد بين الد -4

 عن توحيد االختصاصين القانوني 
ً
من مفهوم وأسباب تؤدي الى حدوثه، بل حتى في الصور واالنواع والشروط، فضال

 لتشابه هذه والقضائي لفض هذه النزاعات وعلى األقل بين الدول التي تحتوي قوانينها ال
ً
وطنية على نظام عام واحد نظرا

 .املجتمعات فيما بينها في ذات العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية على حد سواء

 ثانيا: املقترحات
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م( الخاصة بالتصادم البحري 0279-م0201نوص ي املشرع العراقي للمصادقة واالنضمام ملعاهدتي بروكسل لعام ) -1

 عن تصدير واستيراد البضائع عبر البحار من خالل املوانئ املتعددة ومنها ألننا بلد لديه م
ً
نافذ بحرية ترتبط بعدة دول فضال

 .ميناء الفاو الكبير مما قد يسبب منازعات كثيرة في هذا الشأن

 في مجال تصدير ا -2
ً
 املتعددة الجنسيات وحصرا

ً
؛ لنفطمراقبة عمل الشركات التجارية العاملة في العراق وخصوصا

ألن لديها قوانين خاصة بها تطبقها على أي نزاع يتعلق بمصالحها ، وباملقابل ال توجد نصوص تعالجها في القوانين العراقية 

مما يعني تطبيق قواعدهم القانونية على مصالح العراقيين إن حصل معهم نزاع حيث نأمل من القضاء العراقي أخذ دوره 

تي يجريها العراقيين بشكل فردي مع هذه الشركات وبث الثقة والطمأنينة له وحمايته من بشكل مؤثر في مجال التعاقدات ال

االحتيال عند نقل بضاعته من الدول الى العراق عبر البحار والتي تكون فيها السفينة التجارية معرضة لخطر التصادم البحري 

 .أو أي حادث آخر

 املصادر

القانون الواجب  -م. 9119اص القضائي ، دار املطبوعات الجامعية ، أ .د . هشام علي صادق: تنازع االختص -1

 .م0227عقود التجارة الدولية  لتجارة الدولية ، منشأة املعارف ، -التطبيق على 

 .م۷۹۹۱احمد محمود حسني ، قضاء النقض البحري ، منشأة املعارف باإلسكندرية ، اإلسكندرية ،  -2

 .م9110تنازع القوانين، دار هومه،  -ي الخاص الجزائري اعراب بلقاسم: القانون الدول -3

 .م9112االحكام في القضاء الدولي ، دار املطبوعات الجامعية، اإلسكندرية : -         

 -جمال بن عصمان: املسؤولية التقصيرية املترتبة على التصادم البحري ، اطروحة دكتوراه ، جامعة ابي بكر بلقايد  -4

 .م9112-9113تلمسان ، 

 . د. احمد حسين: الحوادث البحرية ، منشأة املعارف ، االسكندرية ، د.ت -5

 .د. احمد محمود حسني: الحوادث البحرية ، التصادم واالنقاذ ، منشأة املعارف باإلسكندرية ، دت -6

ر،  قسم العلوم د. زازة الخضر ، محاضرات في حاالت الخروج على اختصاص دولة العلم ، جامعة االغواط ، الجزائ -7

 .م9112القانونية واالدارية عام 

م ، 0239د. صالح الدين  عامر ، القانون الدولي الجديد للبحار ، دراسة التفاقية االمم املتحدة لقانون البحار لعام  -8

  دار النهضة العربية

جلة املصرية للقانون الدولي عام د. عز الدين عبد هللا: تنازع القوانين في عقد العمل الفردي ، بحث منشور  في امل -9

 . م0220

د. عالء عمر محمد: الدعوى املدنية في التصادم البحري ، مقال منشور في مجلة جامعة بابل للعلوم االنسانية ،  -10

 .م9101،  0عدد

 .م0222 د. كمال حمدي : القانون البحري للسفينة واشخاص املالحة، االستقالل ، منشأة املعارف باإلسكندرية، -11

 .م0222د. مبروك الالفي: تنازع القوانين وتنازع االختصاص القضائي الدولي، منشورات الجامعة املفتوحة،  -12
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Résumé : 

Dans cette recherche, nous avons présenté les dispositions relatives à la cession du contrat 

de crédit-bail contenues dans les articles 11 et 14 de la loi n ° 8 de 2018 sur le crédit-bail des 

EAU, et il nous est apparu clairement que ces dispositions étaient déficientes et 

contradictoires. La cession à un contrat formel est également un contrat formel, et que le 

contrat de crédit-bail est basé sur La considération personnelle du bailleur envers le locataire 

uniquement, c’est la raison pour laquelle la loi stipulait le consentement préalablement écrit 

du bailleur pour renoncer le locataire du contrat à des tiers pour le faire valoir contre lui, alors 

qu'il suffisait d'obliger le bailleur à notifier au locataire la validité après avoir cédé le contrat 

lui-même à d'autres pour exécuter cette cession contre lui, tandis que la cession Dans les deux 

cas, elle ne peut être exécutée contre des tiers qu'à compter de la date de son graffiti au registre 

spécial. En ce qui concerne les effets de la cession du contrat de crédit-bail, si cette cession 

intervient de la part du locataire, le nouveau locataire prend sa place dans tous les droits et 

obligations découlant du contrat, et le locataire d'origine quitte la relation contractuelle à 

compter de la date de l'approbation de la cession par le bailleur, sauf s'il est convenu avec lui 

d'assurer la mise en œuvre du second locataire pour ses obligations. Si la cession du contrat 

est intervenue par le bailleur, alors le nouveau bailleur le remplace par tous les droits et 

obligations découlant du contrat, et le bailleur d'origine est réputé se retirer de la relation 

contractuelle à compter de la date à laquelle le locataire est avisé de la cession, à condition 

que cette cession ne porte pas atteinte aux droits et garanties de ce dernier. Au terme de cette 

étude, le chercheur est parvenu à un certain nombre de constatations et de recommandations 

concentrées sur la nécessité de reformer les dispositions relatives à la cession du contrat de 

crédit-bail, afin d'être plus précises et détaillées. 

Mots clés : le contrat de crédit-bail - la cession du contrat par le preneur - la cession du 

contrat par le bailleur - la validité de la cession – l’invocation de la cession - les effets de la 

cession. 
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 ملخص  

من قانون التأجري التموييل  11و 11عرضنا يف هذا البحث أحكام التنازل عن عقد التأجري التموييل الواردة يف املادتني 
هذه األحكام جاءت قارصة ومتناقضة، فالتنازل عن عقد شكيل هو أيضاً عقد ، وقد تبني لنا أن 8118لعام  8اإلمارايت رقم 

شكيل، وإن عقد التأجري التموييل يقوم عىل االعتبار الشخيص من جانب املؤجر تجاه املستأجر فقط، ولذلك اشرتط القانون 
بإلزام املؤجر بإخطار  مواجهته، بينام اكتفىموافقة املؤجر الكتابية املسبقة عىل تنازل املستأجر عن العقد إىل الغري لنفاذه يف 

املستأجر لنفاذ بعد تنازله عن العقد ذاته إىل الغري لنفاذه هذا التنازل مبواجهته، يف حني أن التنازل يف الحالتني ال ينفذ يف 
ذا حصل هذا إ مواجهة الغري إال من تاريخ تأشريه يف السجل الخاص. وبخصوص آثار التنازل عن عقد التأجري التموييل، 

التنازل من جانب املستأجر فإن املستأجر الجديد يحل محله يف جميع الحقوق وااللتزامات الناشئة عن العقد، ويخرج 
املستأجر األصيل من العالقة العقدية من تاريخ موافقة املؤجر عىل التنازل إال إذا تم االتفاق معه عىل ضامن تنفيذ املستأجر 

إذا حصل التنازل عن العقد من طرف املؤجر فإن املؤجر الجديد يحل محله يف جميع الحقوق  الثاين اللتزاماته. أما
وااللتزامات الناشئة عن العقد، ويعترب املؤجر األصيل منسحباً من العالقة العقدية بدءاً من تاريخ إخطار املستأجر بالتنازل، 

تام هذه الدراسة توصل الباحث إىل عدد من النتائج عىل أال يخل هذا التنازل بحقوق هذا األخري وضامناته. ويف خ
والتوصيات متحورت حول رضورة إعادة صياغة األحكام الخاصة بالتنازل عن عقد التأجري التموييل، لتصبح أكرث دقة 

 وتفصيالً.

نفاذ التنازل  –ازل نصحة الت –تنازل املؤجر عن العقد  –تنازل املستأجر عن العقد  –عقد التأجري التموييل  الكلامت الدالة:
 آثار التنازل. –

 

Introduction 

Le contrat de crédit-bail représente un mode de financement nouveau et innovant708, il permet 

aux entreprises commerciales d'obtenir des actifs productifs à faible coût, et sans avoir à payer leur 

pleine valeur, ni de fournir des garanties personnelles ou en nature à l'institution de financement, car 

les actifs à acquérir sont les mêmes que la garantie d'approbation de cette institution pour financer 

l’entreprise bénéficiaire et la conclusion du contrat mentionné709. Le crédit-bail est d'abord apparu 

dans les pays qui suivent le système anglo-saxon, puis après la Seconde Guerre mondiale il s'est 

déplacé dans tous les pays du monde, y compris les pays appliquant le système latin710. Il repose sur 

l'idée d'accepter le bailleur (une institution financière) pour financer l'achat du preneur (l’entreprise 

bénéficiaire) pour des biens meubles ou immobiliers (les actifs productifs), en échange du paiement 

par ce dernier d'une redevance périodique couvrant le prix de l'objet du contrat avec dépenses et 

rendements, à condition que le substitut aux garanties en nature et personnelles dont l'établissement 

financier a habituellement besoin pour approuver l'octroi du financement soit sa possession de ces 

fonds pendant toute la période d'exécution du contrat, avec la possibilité de transférer sa propriété au 

preneur, dans le cas où il s'engage à exécuter toutes les clauses du contrat jusqu'à sa fin711. 

                                                           
 .29، ص9002، جامعة أهل البيت عليهم السالم، كربالء، 8عقيل مجيد كاظم السعدي، عقد االيجار التمويلي )الليزنغ(، مجلة أهل البيت، العدد  708

 .15، ص9044، 14، العدد 49القادر، عقد التأجير التمويلي: مفهومه وطبيعته القانونية، مجلة الرافدين، المجلد دانا حمه باقي عبد  709

710 Henri Ader, Le crédit-bail immobilier en droit français contemporain, Revue général du droit, Vol. 12, N. 2, 1981, p. 475. 

(https://www.erudit.org/fr/revues/rgd/1981-v12-n2-rgd04541/1059412ar.pdf) 

711 Claude Gilbert, La nature et l'intérêt du crédit-bail en informatique, Les Cahiers de droit, Vol. 29, N. «3, 1988, p. 816. 

(https://www.erudit.org/en/journals/cd1/1988-v29-n3-cd3776/042911ar.pdf) 
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Une loi a récemment été promulguée aux Emirats Arabes Unis concernant le contrat de crédit-

bail, qui est la loi fédérale n ° 8 de 2018. Par cette loi, le législateur émirien a tenté de réglementer ce 

contrat dans toutes ses étapes, à partir de sa conclusion, en passant par les obligations de ses parties 

et leurs responsabilités, et se terminant par sa résiliation et le sort du bien loué soumis au contrat. 

Selon le premier article de la loi précitée, le contrat de crédit-bail est un contrat par lequel le bailleur 

(l'institution de financement) acquérait le bien dans le but de le louer et le loue au preneur (l’entreprise 

bénéficiaire) pour une durée déterminée, tout en lui accordant le droit de choisir de devenir 

propriétaire du bien loué à la fin du contrat. Il ressort de cette définition juridique du contrat que la 

garantie par l’institution de financement de l’engagement du bénéficiaire à payer le loyer, qui 

représente la tranche du prêt ainsi que les dépenses et avantages, conserve la propriété du bien loué 

pendant la durée du bail, ce qui lui permet de récupérer le bien en cas de cessation du paiement du 

loyer par l’entreprise bénéficiaire pour quelque raison que ce soit, et puis le vendre et récupérer ses 

droits712. 

Il est vrai que le contrat de crédit-bail a été réglementé aux Émirats arabes unis dans le cadre 

d'une loi spéciale, qui est la loi précitée sur le crédit-bail. Cependant, on se demande : en l'absence de 

texte dans cette loi, à quelle loi se réfère-t-on ? Revenons-nous à la théorie générale du contrat ou aux 

règles générales de l'un des contrats nommés dans la loi sur les transactions civiles ? Et aux 

dispositions de quel contrat en particulier ? La doctrine diffère quant à la nature juridique du contrat 

de crédit-bail. Certains pensent que le contrat de crédit-bail n’est qu'un prêt dans lequel la propriété 

du bien acheté par l'argent du prêt à titre de garantie est transférée au prêteur, et si l'emprunteur paie 

tous les versements auxquels il s'est engagé, il a le droit de posséder ce bien, sachant que l’acquisition 

du bien par le preneur, reste seulement un choix entre ses mains713. D'autres ont qualifié le contrat 

comme vente en plusieurs fois dont le vendeur conservait la propriété du bien vendu pour assurer 

l'engagement de l'acheteur à payer tous les acomptes, et quand il paie le dernier acompte, la propriété 

du bien vendu lui est transféré par force de loi, et ce n'est pas ce qui se passe dans le crédit-bail car il 

doit déclarer la volonté de l’entreprise bénéficiaire d'accepter la propriété, objet du contrat714. 

En effet, la majorité des opinions sur la nature juridique du contrat de crédit-bail se sont 

concentrées autour d’une idée considérant ce contrat d’un caractère particulier et complexe, et 

composé de plusieurs contrats715, mais le contrat de location en particulier est la composante la plus 

importante de ce contrat. Cela a incité certains - et nous sommes parmi eux - à envisager la 

qualification la plus proche du contrat de crédit-bail est un contrat de location, car le contenu de ces 

deux contrats est similaire, en ce sens qu'ils visent à permettre au preneur d'utiliser le bien loué 

appartenant au bailleur pendant une période déterminée et moyennant des frais déterminés716. Si 

quelqu'un s'oppose à la qualification du contrat de crédit-bail comme un contrat de location, parce que 

les deux contrats diffèrent par rapport à certaines des obligations découlant des parties, et les options 

disponibles pour le preneur à la fin du contrat de crédit-bail sans le contrat de location ordinaire et 

ainsi de suite717, il est possible - à notre avis - de le considérer comme une forme particulière du 

contrat de location ordinaire, il n’est qu’un financement par « voie de location718 ». Pour cette raison, 

le législateur émirien et un grand nombre de législateurs nationaux ont eu tendance à l'appeler « un 

contrat de crédit-bail ». En conséquence, nous recommandons qu'en l'absence de texte dans la loi sur 

le crédit-bail concernant la plupart des obligations de location des parties lors de la mise en œuvre du 

                                                           
 .431، ص4229ديدة، القاهرة، هاني دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي: دراسة نقدية للقانون الفرنسي، دار الجامعة الج 712

713 Mario Giovanoti, Le crédit- bail (leasing) en Europe : développement et nature juridique, librairies techniques, paris, 1980, p. 464. 

714 Jean Derruppé ,Droit commercial, Cours de Maitrise. Université de Bordeaux, 1982, p. 272. 

؛ عقيل مجيد 401، ص4902، جمادى األول، 9، الجزء 1حسن علي الشاذلي، اإليجار المنتهي بالتمليك، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، منظمة المؤتمر اإلسالمي، العدد  715

جير التمويلي: دراسة مقارنة بين الفقه ؛ آدم نوح علي القضاة وموسى مصطفى القضاة، واجبات المستأجر والمؤجر وحقوقهما في التأ409، صمرجع سابقكاظم السعدي، 

 .991، ص9045، الجامعة األردنية، عمان، 4، العدد 93اإلسالمي والقانون األردني، مجلة دراسات: علوم الشريعة والقانون، المجلد 

 .91، ص4228، 4فايز نعيم رضوان، عقد التأجير التمويلي، دار النهضة العربية، القاهرة، ط 716

 .12عبد القادر، مرجع سابق، ص دانا حمه باقي 717

: "التأجير التمويلي هو عقد إيجار مع أو بدون 9008من قانون اليونيدروا النموذجي للتأجير التمويلي لعام  9وما يدعم رأينا تعريف التأجير التمويلي الذي ورد في المادة  718

 خيار شراء كل أو جزء من األصل...".
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contrat de crédit-bail, il soit nécessaire de se référer d'abord aux règles générales du contrat de 

location, puis aux dispositions générales du contrat dans la loi sur les transactions civiles719. 

Le problématique de la recherche : Concernant l'objet de l'étude, l'une des parties au contrat de 

crédit-bail - le locataire ou le bailleur - peut décider de céder le contrat à des tiers pendant la durée de 

la relation de location pour quelque raison que ce soit, car il est possible pour le locataire de recourir 

à la cession du contrat dans le but de vendre l'intégralité de son entreprise avec les machines louées 

par voie du crédit-bail. Il est possible aussi que le bailleur - c'est-à-dire l'institution de financement - 

trouve dans la cession du contrat de crédit-bail une bonne affaire pour "liquider le prêt" qu'il a accordé 

à l’entreprise bénéficiaire, c'est-à-dire pour récupérer autant que possible le reste du montant du prêt 

avec les intérêts et les frais pour lever le volume de la liquidité de l'argent qu'il a720. Donc, quelles 

sont les dispositions soumises à la cession d'un contrat de crédit-bail ? Le législateur des EAU a tenté 

de mettre en place des dispositions de cession du contrat de crédit-bail par les articles 11 et 14 de la 

loi sur le crédit-bail, mais ces dispositions sont déficientes et contradictoires. En conséquence, le 

problème de la recherche peut être présenté en posant la question suivante : dans quelle mesure le 

législateur émirien a-t-il réussi à réglementer les conditions de cession du contrat de crédit-bail et ses 

effets juridiques ? Les dispositions de la cession faite par le locataire sont-elles différentes de celles 

applicables à la cession faite par le bailleur ? Quelles sont les propositions les plus importantes qui 

peuvent être soumises au législateur des EAU pour une formulation meilleure et plus détaillée des 

dispositions de cession du contrat de crédit-bail ? Nous tenterons de répondre à ces questions en 

clarifiant les conditions de cession du contrat de crédit-bail (I), puis en montrant les effets de la cession 

du contrat de crédit-bail (II). 

I - Les conditions de cession du contrat de crédit-bail 

Le locataire peut trouver un intérêt pour lui de ne pas continuer personnellement à mettre en 

œuvre le contrat de crédit-bail, alors il décide de le céder au tiers, comme s'il souhaitait vendre son 

entreprise à une autre personne, y compris les machines et équipements loués pour financement par 

une institution financière. Et le bailleur peut également avoir un intérêt à transférer la propriété du 

bien faisant l'objet du contrat de crédit-bail à des tiers, en cherchant à récupérer le crédit accordé au 

preneur, qui est représenté dans le prix d'achat de l'actif ainsi que les intérêts et les dépenses, il vend 

donc le bien loué et cède le contrat à une autre institution financière. Le législateur émirien a 

réglementé la cession du locataire et du bailleur du contrat de crédit-bail aux articles 11 et 14 de la loi 

sur le crédit-bail. Il a tenté, à travers ces deux articles, de clarifier les conditions requises pour la 

validité et l’invocation de la cession du contrat de crédit-bail entre les parties et envers du tiers, et 

pour tout ce qui n'y est pas prévu, il devrait se référer aux règles générales. 

En ce qui suit, nous expliquerons les conditions de la validité de cession du contrat de crédit-bail 

(A), puis expliquerons les conditions d'opposabilité de cette cession entre les contractants et envers 

autrui (B), à condition que cela inclue la cession du locataire et du bailleur dudit contrat. 

A - Les conditions de validité de la cession du contrat de crédit-bail 

La cession du contrat de crédit-bail à un tiers peut intervenir de la part du locataire ou du bailleur, 

et dans les deux cas, nous sommes confrontés à un contrat. Et la question qui se pose : ce contrat est-

il consensuel ou formel ? En fait, la loi émirienne sur le crédit-bail ne prévoyait aucune stipulation 

selon laquelle le contrat de cession du crédit-bail devait être rédigé sous peine de nullité, et en même 

temps l'article 3 de la loi susmentionnée stipulait par écrit la validité du contrat de crédit-bail dans son 

ensemble. Par conséquent, il est supposé que le contrat de cession d’un contrat formel soit également 

                                                           
719 Regardez dans ce sens : Amel Taiebi, Les aspects juridiques du contrat de crédit-bail en droit comparé, Mémoire de Magister en 

droit comparé des affaires, Université d’Oran en Algérie, 2011, p. 12. 

720 Khalil Feghali, Les concepts et les applications pratiques du crédit-bail financement : le cas libanais : 

(https://www.researchgate.net/publication/276907048_Les_concepts_et_les_applications_pratiques_du_credit-

bail_financement_le_cas_libanais) 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://www.researchgate.net/publication/276907048_Les_concepts_et_les_applications_pratiques_du_credit-bail_financement_le_cas_libanais
https://www.researchgate.net/publication/276907048_Les_concepts_et_les_applications_pratiques_du_credit-bail_financement_le_cas_libanais


    

291 

  ISSN:2509-0291  2022 غشت/شتنبر  41 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –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 :  

un contrat formel, ce qui signifie que pour la validité de la cession du contrat de crédit-bail, des 

conditions objectives (i) et formelle (ii) sont nécessaires. 

 

i - Les conditions objectives de validité de la cession du contrat 

La cession du contrat de crédit-bail à un tiers, qu'elle soit conclue par le locataire ou le bailleur, 

est un contrat soumis aux mêmes principes généraux de tout contrat, à savoir le consentement, l’objet 

et la raison de le considérer comme un contrat valide et invocable. 

Tout d'abord, en ce qui concerne le consentement, la cession du contrat de crédit-bail est conclue 

avec le consentement du cédant et du cessionnaire. Le cédant du contrat mentionné est l'une de ces 

parties, qui peut être le locataire, et après avoir cédé le contrat, le premier locataire est appelé, ou le 

bailleur, qui dès qu'il renonce au contrat devient le premier bailleur. Quant au cessionnaire, il est un 

tiers par rapport au contrat de crédit-bail lui-même, et après lui avoir cédé le contrat, il peut être appelé 

le deuxième preneur ou le deuxième bailleur dans le contrat initial, selon que le contrat a été cédé par 

le preneur ou le bailleur. Bien entendu, les deux parties de la cession du contrat de crédit-bail doivent 

avoir la capacité juridique, c'est-à-dire atteindre l'âge de la majorité et jouir de pleine force mentale et 

ne pas lui être interdite de disposer de ses biens721. Dans le cas où la personne concernée est une 

personne morale, alors sa constitution doit être légale, et quiconque exprime sa volonté est une 

personne physique autorisée à signer la cession en vertu du contrat de constitution ou des statuts722. 

Et dans le cas où la cession du contrat de crédit-bail est faite par le bailleur à un autre bailleur, le 

bailleur cédant doit être une institution financière autorisée à exercer une activité de crédit-bail723, 

conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi émirienne sur le crédit-bail, qui interdit à toute 

personne d'exercer l’activité de crédit-bail sans licence de l'Emirates Center Bank. Néanmoins, nous 

nous demandons ici : Quelle est la règle pour une cession du contrat de crédit-bail faite par un bailleur 

d'origine à un autre bailleur qui n'est pas autorisé à exercer l'activité de crédit-bail ? La loi émirienne 

sur le crédit-bail ne prévoit pas l'invalidation de la cession dans ce cas, et en même temps, l'article 2/2 

de cette loi décide d'annuler tout contrat de crédit-bail conclu avec une personne non autorisée. Et 

pour cela il était nécessaire de combler cette lacune législative en modifiant l'article susmentionné et 

en décidant d'invalidité de toute cession du contrat de crédit-bail quand le bailleur est une personne 

non autorisée à exercer l'activité de crédit-bail. 

En ce qui concerne l'objet de la cession du contrat de crédit-bail, il ne fait aucun doute que l'objet 

de cette cession est la somme des droits et obligations du cédant - qu'il soit locataire ou bailleur - 

résultant du contrat de crédit-bail lui-même et extraits de la loi y afférente, qui est censée d’être 

transférée au cédant dès la conclusion du contrat. Bien entendu, les conditions générales devant être 

fournies à l’objet de tout autre contrat, doivent être remplies dans l’objet du contrat de la cession de 

crédit-bail. L’objet de tout contrat doit être présent au moment du contrat ou susceptible de l'être dans 

le futur, et désigné par lui-même ou par son type et son montant ou désignable, et susceptible d’agir 

et non contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs724. 

Quant à la raison, elle est généralement visée par l'objet direct du contrat par les deux parties, et 

il est supposé que la raison du contrat de cession pour le crédit-bail soit l'existence d'un avantage 

légitime recherché par les parties à la cession, jusqu'à preuve du contraire725. C'est ce que l'article 

208/2 de la loi émirienne sur les transactions civiles a explicitement confirmé : « Il est supposé dans 
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les contrats qu'il y a cet avantage légitime, à moins qu'il n'y ait une preuve du contraire ». Le motif de 

la cession du crédit-bail doit être présent, valable et légitime, non contraire à l'ordre public ou aux 

bonnes mœurs726. 

ii – Les conditions formelles de validité de la cession du contrat «la rédaction de la cession» 

La question ici est la suivante : le contrat de cession du crédit-bail, qu'il soit conclu par le locataire 

ou le bailleur, est-il considéré comme un contrat consensuel ou formel ? Comme l’on a mentionné 

précédemment, le législateur émirien a négligé de prévoir un texte dans la loi sur le crédit-bail 

concernant la condition d'écriture pour la validité du contrat de la cession de crédit-bail. Cependant, 

nous pensons que ce contrat doit être considéré comme un contrat formel, et l'écriture est une 

condition de sa validité, par analogie avec le contrat de crédit-bail lui-même, qui a été considéré par 

la loi du crédit-bail comme un contrat formel. L'article 3 de la loi susmentionnée déclare explicitement 

que : « Le contrat (le contrat de crédit-bail) doit être écrit et enregistré ou marqué dans son propre 

registre ..., sinon il est considéré comme nul ». Tant que l'article précité ne stipule pas la rédaction 

officielle comme condition de validité du contrat de crédit-bail, l'exigence de rédaction du contrat de 

la cession du contrat de crédit-bail est réputée remplie, que ce soit sous forme d'écriture normale ou 

officielle. En outre, l'exigence d'écriture est considérée comme une vérification du fait que la cession 

du contrat de crédit-bail est écrite sur papier ou par voie électronique, puisque l'article 7 de la loi 

émirienne de 2006 sur les transactions électroniques et le commerce a adopté un principe général 

selon lequel « l’exigence d'écriture est considérée comme remplie chaque fois que l'écriture est 

mentionnée dans un document ou un enregistrement électronique ». 

En revanche, les articles 11/2 et 14/1 de la loi sur le crédit-bail stipulent explicitement que le 

contrat de cession du crédit-bail doit être marqué à un tiers dans le registre des contrats de crédit-bail, 

que la cession soit faite par le preneur ou le bailleur. En conséquence, il est inconcevable de mettre 

en œuvre cette obligation légale qui stipule la nécessité de marquer la cession dudit contrat sans 

l'écrire, ce qui confirme notre opinion que la cession du contrat de crédit-bail doit être considérée 

comme un contrat formel, et que la rédaction du contrat de cession est une condition de sa validité. 

De notre point de vue, la question n'est rien de plus qu'une carence législative, et pour cela nous 

appelons le législateur émirien à remédier à cette carence et à reformuler l'article 3 de la loi sur le 

crédit-bail, pour faire en sorte que la rédaction du contrat de crédit-bail et de tout accord ultérieur 

visant à modifier ou à renoncer à ce contrat soit une condition de la validité, que ce soit cette cession 

a été faite par le locataire ou le bailleur. 

B - Les conditions d'opposabilité de la cession du contrat de crédit-bail 

La cession du contrat de crédit-bail à un tiers, qu'elle soit faite par le locataire ou par le bailleur, 

est également un contrat conclu entre deux parties, le cédant et le cessionnaire. Et selon le principe de 

« l'effet relatif du contrat », les effets de tout contrat vont aux parties contractantes sans autres, chaque 

fois que le contrat se forme valablement et remplisse tous ses conditions objectives et formelles727. 

En d'autres termes, la validité d’un contrat est limitée à ses parties, et ses effets ne peuvent s'étendre 

à d'autres, sauf si la loi en dispose autrement. En effet, la loi sur le crédit-bail stipule pour la validité 

de la cession faite par le locataire du crédit-bail à un autre locataire vis-à-vis du bailleur, l'approbation 

de la cession par ce dernier (i), tandis que la validité du contrat de cession faite par le bailleur du 

crédit-bail à un autre bailleur vis-à-vis du locataire se demande simplement lui notifier la cession (ii), 

Attendu que, la validité des deux formes de cession susmentionnées à des tiers qui ne sont pas parties 

au contrat de crédit-bail ou au contrat de cession, ne se produit que par la gratification de la cession 

dans le registre des contrats de crédit-bail (iii). 

                                                           
 وما بعد. 990رجع سابق، صعبد الرزاق السنهوري، م 726

 وما بعد من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي. 910المادة  727

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


    

293 

  ISSN:2509-0291  2022 غشت/شتنبر  41 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –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 :  

i - L'approbation par le bailleur de la cession du contrat par le locataire afin de son 

opposabilité envers lui 

En se référant aux dispositions générales du contrat de location, nous constatons qu'elles ont 

approuvé un principe général stipulant que le locataire ne peut louer le bien loué à un tiers, ni en 

totalité ni en partie, sauf avec l'approbation ou la permission du bailleur. L'article 787 de la loi 

émirienne sur les transactions civiles stipule : « Le locataire ne peut pas louer la chose louée, en tout 

ou en partie, à une autre personne, sauf permission ou autorisation du bailleur ». Le même principe a 

été adopté dans la loi sur le crédit-bail, en mettant l’accent sur la nécessité que l’approbation du 

bailleur soit faite par écrit et avant la cession attendue par le locataire du contrat de crédit-bail à un 

autre locataire. L’article 11 de la loi susmentionnée stipule explicitement que : « Le locataire peut 

cesser ses droits et obligations établis pour lui en vertu du contrat (le contrat de crédit-bail) à un autre 

locataire pour le remplacer, à condition que les conditions suivantes soient respectées : a- 

L'approbation écrite et préalable du bailleur à cela… ». Ce principe a été adopté par la plupart des 

législateurs nationaux, en particulier le législateur égyptien728 et le législateur saoudien729. 

La justification de l’exigence de l’approbation du bailleur à la cession faite par le locataire du 

contrat de crédit-bail à un autre locataire, réside dans le fait qu’un tel comportement viole la 

considération personnelle sur laquelle se fonde ce type de contrat, au moins de la part du locataire. Le 

bailleur n'accepterait de conclure un contrat de crédit-bail avec le locataire d'origine qu'après s'être 

assuré de sa solvabilité financière et de sa capacité à remplir ses obligations, notamment l'obligation 

de payer le loyer périodiquement et régulièrement730. La condition de l'approbation écrite préalable 

du bailleur à la cession faite par le locataire du contrat de crédit-bail à un autre locataire, venait à 

permettre au bailleur d'étudier la situation financière et de crédit du nouveau locataire, et de ne pas 

être contraint de traiter avec une autre personne qu'il n'avait pas choisie, et il n'était pas sûr de son 

aptitude et de sa capacité à mettre en œuvre les obligations du locataire d'origine731. Par conséquent, 

si le bailleur - c'est-à-dire l'institution de financement - trouve en la personne du nouveau locataire 

quelles garanties qu'il exercera ses droits financiers, il n'aura pas d'objection à autoriser le locataire à 

renoncer au contrat de crédit-bail à un autre locataire732. 

Empêcher le locataire de céder le contrat de crédit-bail à un autre locataire sans l'accord du 

bailleur implique également de l'empêcher de céder gratuitement ledit contrat à des tiers, et cette 

interdiction s'applique même si elle n'est pas explicitement mentionnée dans le contrat de crédit-bail. 

En d'autres termes, la condition d'empêcher le locataire de céder le crédit-bail doit être comprise sauf 

avec le consentement du bailleur au sens large, car elle comprend l'empêcher de céder le crédit-bail 

même si cette cession porte sur une partie de ce contrat, ou si le but de la cession est de le remplacer 

par une autre personne gratuitement. En revanche, si une condition est mentionnée dans le contrat de 

crédit-bail qui accorde au locataire le droit de céder ce contrat avec l'autorisation ou la permission du 

bailleur, alors dans ce cas, le bailleur - à notre avis - n'a pas le droit de refuser au preneur de cession 

du contrat de crédit-bail sans justification légitime. 

Il est supposé que la cession faite par le locataire du contrat de crédit-bail soit opposable au 

bailleur à compter de la date de sa conclusion, car cette cession ne peut être opposée au bailleur que 

si le locataire obtient l’approbation écrit du bailleur sur la cession avant de la réaliser. Néanmoins, 

nous constatons que l'article 11/2 de la loi sur le crédit-bail stipule explicitement que le remplacement 

du locataire d'origine par le nouveau locataire en ce qui concerne tous les droits et obligations 
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découlant du contrat de crédit-bail ne peut être rempli qu'à partir de la date de la cession, comme il le 

stipule : « Le nouveau locataire se substitue à la place du locataire d’origine à compter de la date de 

gratification de la cession dans le registre ». En d’autres termes, la cession faite par le locataire du 

contrat de crédit-bail à un deuxième locataire ne sera opposable vis-à-vis du bailleur et des tiers qu'à 

compter de la date de gratifier la cession dans le registre. Il semble que cette position du législateur 

émirien se rapproche de la position du législateur saoudien733. Mais, elle est complètement différente 

de la position du législateur égyptien - à laquelle nous sommes enclins - qui imposait la gratification 

de la cession du contrat de crédit-bail, qu'elle soit intervenue de la part du locataire ou du bailleur, 

pour l’opposabilité de cette cession envers autrui uniquement734. Quant à l’opposabilité de la cession 

faite par le locataire du contrat de crédit-bail contre le bailleur, elle court à compter de la date de 

notification au nouveau locataire par le bailleur de son approbation écrit à la cession735. 

Dans l'hypothèse où le locataire cède le contrat de crédit-bail à un autre locataire sans avoir obtenu 

l'accord écrit du bailleur, cette cession est - de notre point de vue - valable et opposable entre les deux 

parties, sauf qu'elle n'est pas opposable au bailleur. L'obligation pour la société de crédit-bail 

d'accepter une telle cession est que le transfert prenne effet lors de sa confrontation, afin qu'elle n'ait 

pas à traiter avec un nouveau locataire qu'elle n'a pas choisi au départ, et elle ne lui a pas fait confiance 

lors de la conclusion du contrat736. Nous pensons que cela ne fait aucune différence si le bailleur donne 

son approbation écrite de la cession faite par le locataire du contrat de crédit-bail à un autre locataire 

avant ou après que cette cession soit convenue, en application du principe de « l’approbation ultérieure 

est égale à l’autorisation précédent ». La leçon est que le bailleur a donné sa permission par écrit 

jusqu’à ce que la cession prenne effet contre lui737. Si cette approbation écrite a été émise 

préalablement à l’accord sur la cession faite par le locataire du contrat de crédit-bail, la cession est 

réputée opposable vis-à-vis du bailleur à compter de la date de la conclusion de la cession entre le 

locataire initial et le nouveau locataire, mais si l’accord écrit du bailleur est émis après la conclusion 

de la cession, cette cession ne sera pas opposable au bailleur qu’à compter de la date de son 

approbation. La condition d’écrire l’approbation du bailleur à la cession faite par le locataire du 

contrat de crédit-bail à un autre locataire, a été posé par l’article 11 de la loi sur le crédit-bail parce 

qu’il s’agissait d’une approbation à une cession formelle du contrat de crédit-bail formel aussi, et donc 

une approbation verbale émise par le bailleur à une telle cession ne sera pas prise en compte, de notre 

point de vue, elle sera considérée comme nulle et nulle d’effet. 

ii – La notification du bailleur au locataire de sa cession du contrat pour faire valoir son 

droit 

Selon les règles générales du contrat de bail, le bailleur peut céder le bail sans l’approbation du 

locataire. Cela se fait quand le bailleur cède la propriété du bien loué à un autre bailleur avec le contrat 

de bail, à condition que la vente ne soit opposable au preneur qu'à compter de la date de son 

approbation de la vente. Confirmant cela, il était indiqué à l'article 795 de la loi émirienne sur les 

transactions civiles : «1 - Si la chose louée est vendue sans l'autorisation du locataire, la vente est 

opposable entre le vendeur et l'acheteur, et cela n'affecte pas le droit du locataire. 2- Si le locataire a 

autorisé ou approuvé la vente, celle-ci sera opposable envers lui et il s’engage à remettre la chose 

louée… ». Suivant à ces dispositions, on constate que le législateur émirien a approuvé dans l'article 

14 de la loi sur le crédit-bail le principe selon lequel le bailleur peut céder un contrat de crédit-bail à 

un autre bailleur sans exiger l'approbation écrite et préalable du preneur de cette cession, comme il l'a 

fait pour le cas contraire, à savoir la cession faite par le preneur du contrat de crédit-bail. Cependant, 

il imposait au bailleur une obligation de notifier par écrit au locataire sa cession du contrat après sa 
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conclusion, afin que la cession soit opposable au locataire, comme il était indiqué dans l'article précité 

: « Le bailleur peut transférer la propriété du bien loué à un autre bailleur, sous réserve de la 

notification écrite du locataire… ». Cette position du législateur émirien était conforme aux positions 

de la plupart des législateurs nationaux, en particulier les législateurs égyptien738 et saoudien739. 

Ainsi, le bailleur peut, pendant la durée du contrat de crédit-bail, céder l’objet loué à un autre 

bailleur, sans qu'il soit nécessaire de prendre l’approbation du locataire, car la personnalité du loueur 

n'est pas prise en compte par le locataire, sauf si le contrat mentionné en dispose autrement740. La 

vente du bailleur du bien objet du contrat de crédit-bail à une entreprise ou à un autre établissement 

de financement est considérée comme l'un des moyens de négocier des opérations de crédit. Dans tous 

les cas, la cession du bailleur de la chose faisant l'objet du contrat de crédit-bail à un autre bailleur ne 

doit entraîner aucune violation des droits du locataire, car le second bailleur sera le successeur du 

premier bailleur, et ainsi il remplacera automatiquement la place du procédant dans tous ses droits et 

obligations découlant du contrat de crédit-bail741. 

Dans l'hypothèse où le bailleur cède le contrat de crédit-bail à un autre bailleur, il est tenu de 

notifier par écrit au locataire sa cession du contrat ou sa cession du bien loué. Mais, la cession du 

contrat de crédit-bail sera-t-elle valable à l'encontre du locataire à compter de la date de sa notification 

? En référence à l'article 14/1 de la loi sur le crédit-bail, nous constatons que cet article oblige le 

bailleur à notifier par écrit sa cession du contrat au locataire, comme il est dit : « Le bailleur peut 

céder la propriété du bien loué à un autre bailleur, sous réserve d'en informer le locataire par écrit ». 

Donc, la notification au locataire de la cession doit prendre effet à son encontre à compter de la date 

de cette notification, Au moins c'est ce que nous pensons. Cette position du législateur émirien est 

également proche de la position du législateur saoudien742, alors que le législateur égyptien a adopté 

une position différente puisqu’il a explicitement affirmé à l'article 23 de la loi égyptienne sur le crédit-

bail et l'affacturage que la cession du contrat de crédit-bail à un second bailleur sera opposable au 

locataire à compter de la date de sa notification de cette cession743. 

On se demande ici : que se passe-t-il si le bailleur tarde à notifier au locataire sa cession du contrat 

de crédit-bail jusqu'à ce que la cession ait été inscrite au registre spécial. Cette cession sera-t-elle 

opposable au locataire à compter de la date de la gratification ou de la date de la notification ? Nous 

estimons que le législateur émirien n'a pas imposé au bailleur d'obligation de notifier au locataire sa 

cession du bien loué, à l'exception de l’opposabilité de cette cession envers ce dernier à compter de la 

date de sa notification. Cela s'applique au cas où le locataire est avisé de la cession avant d'être gratifié 

dans le registre spécial. Mais, si la notification a eu lieu après la gratification de la cession ou si elle 

ne s'est pas produite du tout, alors nous pensons que dans ce cas la notification perd de son importance 

car la gratification entraîne son effet sur tous, y compris le locataire. 

Il ne fait aucun doute que l’objectif d’obliger le bailleur à notifier par écrit au locataire la cession 

du crédit-bail à un autre bailleur, est de s'assurer que le locataire est personnellement au courant de 

cette cession et de son opposabilité envers lui, contrairement aux règles générales du contrat de bail 

qui stipulaient l'autorisation ou l’approbation du locataire de vendre le bien loué pour l'opposabilité 

de cette vente contre lui et le transfert de ses droits et ses obligations envers le nouveau propriétaire744. 

                                                           
على أنه: "يجوز للمؤجر أن يتنازل عن العقد إلى مؤجر آخر، وال يسري هذا التنازل في حق  9048ويلي والتخصيم المصري لسنة من قانون التأجير التم 93تنص المادة  738

 المستأجر إال من تاريخ إخطاره به، وال يترتب على هذا التنازل أي إخالل بالحقوق والضمانات المقررة للمستأجر بموجب العقد.

 9هـ: "إذا باع المؤجر األصل المؤجر للغير، فإن ملكية األصل تنتقل محملة بالعقد. كما ورد في المادة 4933اإليجار التمويلي السعودي لسنة من نظام  41جاء في المادة  739

 ذلك...". فمن الالئحة التنفيذية للنظام المذكور: "للمؤجر التنازل عن حقوقه المترتبة على العقد دون موافقة المستأجر إال إذا نص العقد على خال

: "للمؤجر التنازل عن حقوقه المترتبة على العقد دون موافقة المستأجر 4933من الالئحة التنفيذية لنظام اإليجار التمويلي السعودي لسنة  9على سبيل المثال، جاء في المادة  740

 إال إذا نص العقد على خالف ذلك...".

 .99، ص 4229دار النهضة العربية للنشر والتوزيع،  ،حسام الدين عبد الغني الصغير، اإليجار التمويلي  741

 هـ.4933الالئحة التنفيذية لنظام اإليجار التمويلي السعودي لسنة  9و 3المادتين  742

 "....تنص المادة المذكورة: "يجوز للمؤجر أن يتنازل عن العقد إلى مؤجر آخر، وال يسري هذا التنازل في حق المستأجر إال من تاريخ إخطاره به 743

 قانون المعامالت المدنية اإلماراتي. 121المادة  744
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Certains juristes affirment que la cession par le bailleur du contrat de crédit-bail à un autre bailleur ne 

prend effet envers le locataire qu'à compter de la date de la notification, c'est-à-dire que cette cession 

n'est considérée comme opposable au locataire qu'à compter de la date de sa notification écrite de 

celle-ci745. Donc à partir de cette date, le locataire s'engage à remplir toutes ses obligations et jouit de 

tous ses droits face au nouveau bailleur qui a remplacé le bailleur d'origine. 

iii – La gratification de la cession du contrat faite par l'une des deux parties pour son 

opposabilité envers autrui 

Le législateur émirien a imposé l'obligation d'enregistrer les contrats de crédit-bail dans un 

registre spécial auprès de l'autorité administrative compétente. L'article 5/5 de la loi sur le crédit-bail 

stipule explicitement que les contrats de crédit-bail doivent être enregistrés et toute modification qui 

leur est apportée dans un registre spécial géré par l'autorité administrative compétente746, que : « Le 

bailleur est responsable de l'enregistrement ou de la gratification du contrat et de chaque modification 

qui y est apportée... ». Étant donné que la cession par le bailleur ou le locataire du contrat de crédit-

bail à des tiers nécessite de modifier les entrées de la page d'enregistrement dans laquelle le contrat a 

été conclu, il était donc nécessaire de gratifier la cession dudit contrat747. Cette obligation légale a été 

imposée au bailleur parce que l'enregistrement n'est décidé que pour protéger ses intérêts en tant que 

propriétaire du bien loué, comme le stipule l'article susmentionné : « Le bailleur a la responsabilité 

d'enregistrer le contrat (le contrat de crédit-bail) ou de la gratifier, ainsi que chaque modification y est 

apportée... ». 

La question qui se pose ici est : la gratification de la cession du contrat de crédit-bail par l'une de 

ses parties à un tiers est-elle une condition de la validité de cette cession ou de son opposabilité envers 

l'autre partie et d'autrui ? La loi émirienne sur le crédit-bail n'a pas répondu à cette question. Nous ne 

pensons pas que la stipulation de la loi susmentionnée pour gratifier la cession du contrat de crédit-

bail soit venue comme condition de sa validité, car si nous considérons que cette cession est un contrat 

formel comme le contrat de crédit-bail lui-même, cela signifie que les conditions de validité de la 

cession sont limitées à quatre points : le consentement, l’objet, la raison et l’écriture. Et comme la loi 

n'exige pas d'écriture officielle, l'écriture on papier ou électronique ordinaire suffit pour que cette 

cession soit valable. Quant à la gratification au registre des contrats de crédit-bail, le législateur 

émirien l'a imposé - de notre point de vue - pour atteindre deux objectifs. Le premier est de donner 

l'opportunité à la Banque centrale qui détient ce registre d'exercer un contrôle légal sur la légitimé des 

actes dont l'objet est le contrat de crédit-bail, et de remplir les conditions légales imposées par la loi 

sur le crédit-bail. Le second est la publicité, dans le sens de mettre les données sur les actes liées au 

crédit-bail à disposition pour l'information des tiers et pour les protester contre eux. 

Il est vrai que la loi émirienne sur le crédit-bail ne tient pas compte de la question des autrui et 

ne précise pas quand il est possible d'protester la cession du contrat de crédit-bail envers des tiers. 

Cependant, la plupart des lois nationales sur les contrats de crédit-bail, qui ont adopté l'obligation 

d'enregistrer ce type de contrat dans un registre spécial, ont adopté une règle générale selon laquelle 

il est permis de protester contre autrui la cession du contrat de crédit-bail à compter de la date de son 

inscription au registre spécial. Par exemple, l'article 25 de la loi égyptienne sur le crédit-bail et 

l'affacturage prévoit que : « ... et il n'est pas permis de protester contre autrui la cession, sauf à partir 

de la date de registration ». Et il était également indiqué à l'article 19/3 de la loi saoudienne du crédit-

bail : « Il n'est pas permis de protester contre autrui au sujet de la modification des termes du contrat 

ou du changement de ses parties, sauf à partir de la date à laquelle il est gratifié sur son compte rendu 

de cela. Cela nous appelle à inciter le législateur émirien à remédier à cette lacune, et à rédiger un 

                                                           
 .913مرجع سابق، ص آدم نوح علي القضاة وموسى مصطفى القضاة،   745

 قوالتالذي تقّرر بموجبه إنشاء سجل خاص بعقود التأجير التمويلي التي ترد على من 9042لسنة  15استناداً إلى نصوص القانون المذكور صدر قرار مجلس الوزراء رقم  746

 دون العقارات، وباعتقادنا هذا القرار لم يشمل العقارات ألنها تخضع أصالً للتسجيل في السجل العقاري.

 .359نجوى إبراهيم البدالي، مرجع سابق، ص 747
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texte juridique déclarant qu'il est interdit de protester la cession du locataire ou du bailleur du contrat 

de crédit-bail envers des tiers qui n'en sont pas partie, ni dans le contrat de crédit-bail lui-même ni 

dans sa cession, sauf à partir de la date à laquelle cette cession est gratifiée dans le registre des contrats 

de crédit-bail. 

Par conséquent, l'enregistrement des contrats de crédit-bail et la gratification de toute 

modification qui leur arrive dans le registre des contrats de crédit-bail ont un effet juridique important. 

Toutes les données et les entrées dans ce registre sont considérées opposables envers tous, car il s'agit 

d'un registre officiel créé pour que chacun puisse les voir et les protester avec tout ce qu'il contient, 

d’ailleurs comme le registre du commerce, le registre cadastral et d'autres registres officiels. En 

conséquence, le bailleur ou le locataire ne peut, par exemple, invoquer la cession devant ses 

créanciers, sauf à compter de la date à laquelle la cession a été inscrite au registre spécial. De plus, 

les données et les restrictions enregistrées dans le registre des contrats de crédit-bail ont un pouvoir 

de preuve absolu vis-à-vis d'autrui, ce qui signifie que la preuve du contraire n'est acceptée que par la 

contrefaçon748. Cela dit que le bien loué faisant l'objet du contrat de crédit-bail ne fait pas faillite sauf 

pour le bailleur car il est propriétaire du bien selon les restrictions du registre mentionné. 

La question qui se pose ici : que se passe-t-il si l'une des parties - le preneur ou le bailleur - ne 

gratifie pas la cession du contrat de crédit-bail à un tiers dans le registre des contrats de crédit-bail ? 

Contrairement à ce qu'il implique le texte de l'article 3 de la loi sur le crédit-bail, qui a décidé d'annuler 

le contrat de crédit-bail dans le cas où le contrat n'était pas écrit et enregistré ou gratifié au registre, 

nous croyons que le non-gratification de la cession du contrat de crédit-bail n'en fait pas une cession 

nulle, mais plutôt une cession valable et productive de tous ses effets juridiques entre ses parties, mais 

elle ne peut être protestée contre des tiers, car le but de l'inscription de la cession dans le registre 

spécial est de faire connaître et d'informer les autres de cette cession et de la substitution du tiers à la 

place de l'une des parties au contrat749. 

II - les effets de la cession du contrat de crédit-bail 

Un désaccord est survenu dans la doctrine concernant la qualification du contrat de cession pour 

le crédit-bail, qu'elle soit intervenue de la part du locataire ou du bailleur, car certains considéraient 

cette cession comme un transfert de droit et un transfert de créance. Il s'agit pour eux d'un transfert de 

droit car le cédant transfère ses droits dans le contrat de crédit-bail à un nouvel entrepreneur par sa 

cession de ce contrat, et d’une cession de dette parce qu'il transfère en meme temps ses obligations 

avec ses droits à cet entrepreneur750. Sur la base de cet avis, les dispositions spéciales de cession 

mentionnées dans la loi sur le crédit-bail doivent être appliquées, et en l'absence de texte, nous 

renvoyons aux règles générales de cession de droits et de cession de dette. Cependant, cet avis a été 

critiqué car il n'est pas possible de séparer les droits et les obligations dans un contrat et de lui 

appliquer des dispositions différentes. La cession d’un contrat signifie de cesser le lien contractuel 

dans son intégralité, et en tant qu'unité unique. Par conséquent, d'autres ont vu que la cession d'un 

contrat n'est rien d'autre qu'une cession d’un un lien contractuel existé précédemment, avec tous les 

droits et les obligations qu'il contient en une seule unité indivisible751. 

Quoi qu’il en soit, la cession du contrat de crédit-bail faite par le locataire signifie l’accord par 

lequel le locataire est tenu de transférer tous ses droits et ses obligations découlant du contrat à une 

personne autre que le bailleur. Les deux parties de cette cession sont : le cédant, qui est le locataire 

initial ou le premier locataire, et le cessionnaire, qui est le nouveau locataire ou le deuxième locataire. 

Quant à la cession faite par le bailleur du contrat de crédit-bail, il s'agit d'un accord par lequel le 

                                                           
 .9001، بيروت، حزيران 990نادر عبد العزيز الشافي، عمليات االيجار التمويلي تقنية حديثة، مجلة نحن والقانون، العدد  748

 .142انظر بهذا المعنى: سمير نصار، مرجع سابق، ص 749

 .991، ص9044محمد عايد الشوابكة، عقد التأجير التمويلي، دار الثقافة، عمان،  750

 .491، ص9009نبيل إبراهيم سعد، التنازل عن العقد، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  751
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bailleur est tenu de transférer tous ses droits et ses obligations résultant du contrat à une personne 

autre que le locataire, et les deux parties à cette cession sont : le cédant, qui est le bailleur initial ou le 

premier bailleur, et le cessionnaire, qui est le nouveau bailleur ou le deuxième bailleur. Nous 

présenterons ci-dessous : les effets de la cession faite par le locataire du contrat de crédit-bail (A) et 

puis les effets de la cession conclue par le bailleur de même contrat (B). 

A - les effets de la cession faite par le preneur du contrat de crédit-bail 

Si le locataire cède le contrat de crédit-bail à un deuxième locataire après avoir obtenu 

l'approbation écrite du bailleur, cette cession sera réputée valable à l'encontre de ce dernier à compter 

de la date de sa conclusion dans le cas où son accord écrit à la cession a été émis avant sa conclusion. 

Mais, s'il a été émis son approbation après sa conclusion, la cession prend effet à compter de la date 

de cette approbation car « l’approbation ultérieure est égale à l’autorisation précédent ». Concernant 

cette cession, on distingue trois relations : la relation du premier locataire avec le deuxième locataire 

(i), et sa relation avec le bailleur (ii), ajoutant la relation du deuxième locataire avec le bailleur (iii). 

i - La relation du premier locataire avec le deuxième locataire 

La cession du crédit-bail faite par le locataire à un tiers doit porter sur l'ensemble des droits et des 

obligations résultant du contrat, sans en exclure aucun droit ou obligation752. Une fois que la cession 

a été convenue entre le locataire d'origine et le nouveau locataire, et que toutes les conditions légales 

requises pour sa validité et son opposabilité ont été remplies, le deuxième locataire a remplacé le 

premier locataire dans tous les droits et les obligations découlant dudit contrat. Confirmant cela, 

l'article 11/2 de la loi sur le crédit-bail stipule que : « Le nouveau locataire partie de la cession du 

contrat de crédit-bail, remplacera le locataire d'origine dans tous les droits et les obligations découlant 

de ce contrat, à compter de la date de gratifier la cession dans le registre ». Un texte similaire a été 

mentionné dans la loi égyptienne sur le crédit-bail et l'affacturage753, alors que le système saoudien 

de crédit-bail et son règlement d'exécution n’ait pas prévue un tel texte. 

Il ressort du texte précité qu’à la suite de la cession du premier locataire du contrat de crédit-bail 

à un second locataire, le premier s’engage vis-à-vis du second à remettre le bien loué avec copie du 

contrat de crédit-bail et tous les documents qui y sont associés et nécessaires pour prouver ce contrat, 

sa validité et son opposabilité envers des tiers, et l’exercice de tous les droits qui en découlent. Et le 

premier locataire est responsable de toute différence dans les droits qu'il avait en vertu du contrat de 

crédit-bail et transférés au deuxième locataire, sur ce qui était convenu dans le contrat de cession du 

contrat. 

Une fois qu'il est convenu de cesser le contrat de crédit-bail entre le locataire d'origine et le 

nouveau locataire, le premier locataire est tenu envers ce dernier de s'assurer de l'existence et de la 

validité du ledit contrat. A l'origine, le premier locataire ne garantit pas l'exécution du bailleur de ses 

obligations découlant du contrat de crédit-bail envers le second locataire, sauf si le premier locataire 

en convient avec le second locataire conformément à ce que l'on appelle la garantie collatérale. 

ii - La relation du premier locataire avec le bailleur 

La cession du premier locataire du contrat de crédit-bail à un second locataire signifie sa sortie 

de cette relation contractuelle et le remplacement de ce dernier à sa place dans tous les droits et les 

obligations résultant du contrat mentionné. En conséquence, le bailleur ne peut pas recourir au premier 

locataire en cas de non-exécution par le second locataire d'une quelconque obligation découlant du 

contrat de crédit-bail. Il n’est pas permis - par exemple - de lui demander de payer le loyer retardé, ni 

                                                           
752 Jean Charles Mareau Consultants, Le crédit-bail immobilier, ASF (Association Français des Sociétés Financières), 2011, p. 12. 

(https://www.asf-france.com/wp-content/uploads/2020/03/Le-credit-bail-immobilier.pdf) 
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de conserver le bien loué. En revanche, le premier locataire perd le droit de réclamer au bailleur la 

garantie du bien loué et de son entretien, ainsi que les autres obligations que le contrat de crédit-bail 

imposées au bailleur, car il a perdu sa qualité de locataire et l'a remplacé par le second locataire. 

Concernant le premier locataire garantissant la mise en œuvre par le deuxième locataire de ses 

obligations envers le bailleur, nous notons que la loi égyptienne sur le crédit-bail et l'affacturage 

stipulait explicitement qu'il est permis de convenir de l'engagement du premier locataire de s'assurer 

que le deuxième locataire remplit les obligations découlant du contrat de crédit-bail envers le bailleur, 

comme il est dit à l'article 24 de celle-ci : « Le locataire peut après obtenir l'approbation écrite du 

bailleur, céder le contrat de crédit-bail à un autre locataire, et il en découle : 1- Il est permis de convenir 

que le locataire d'origine sera garant du cessionnaire dans l'exécution de ses obligations découlant du 

contrat... ». D'autre part, nous constatons que la loi émirienne sur le crédit-bail, ainsi que le système 

saoudien de crédit-bail et autres, ont gardé le silence sur la stipulation selon laquelle le premier 

locataire garantit l’exécution du deuxième locataire des obligations découlant du contrat de crédit-

bail, ce qui signifie qu'ils ont laissé cette question aux règles générales. On sait que les dispositions 

du contrat de location ordinaire dispensent le premier locataire de la garantie du second locataire dans 

l'hypothèse où le bailleur autorisait la cession du contrat de location754. 

Sur la base de ce qui précède, nous voyons que le premier locataire ne garantit pas - dans l’original 

- l’exécution des obligations découlant du contrat de crédit-bail par le second locataire, ce qui signifie 

que sa responsabilité est déchargée de toute obligation dans le contrat mentionné à compter de la date 

de l’approbation écrite de la cession émise par le bailleur. Cependant, rien n'empêche l'accord entre 

le premier locataire et le bailleur que le premier locataire soit le garant du second locataire dans 

l'exécution de ses obligations découlant du contrat de crédit-bail, qui est connu en droit commun sous 

le nom de garantie conventionnelle755. Dans l'hypothèse de l’existence d'une telle convention, le 

bailleur aura le droit de recourir au premier locataire si le second locataire manque à ses obligations 

envers lui, notamment le non-paiement du loyer dû au contrat de crédit-bail. Autrement dit, s'il existe 

un accord entre le bailleur et le premier locataire pour s'assurer que le second locataire exécutera ses 

obligations, le bailleur doit revenir au second locataire d'abord pour exécuter ses obligations résultant 

du contrat de crédit-bail, et s'il ne met pas en œuvre tout ou partie d'entre elles, il peut revenir au 

premier locataire en tant qu’un garant du deuxième locataire756. 

iii - La relation du deuxième locataire avec le bailleur 

La cession du contrat de crédit-bail à un second locataire par le premier locataire entraîne le 

transfert de toutes les obligations et les droits du premier locataire découlant du contrat précité au 

deuxième locataire, à compter de la date de l'approbation écrite de la cession émise par le bailleur. À 

compter de cette date, le premier locataire perd sa qualité de locataire dans le contrat de crédit-bail 

qu'il a cédé, et devient un tiers par rapport à ce contrat après la mise en œuvre de tous les termes du 

contrat de cession, et la qualité du locataire dans le contrat de crédit-bail se transfère au deuxième 

locataire. C'est ce qu'exprimait l'article 11/2 de la loi émirienne sur le crédit-bail : « Le nouveau 

locataire à qui le contrat a été cédé remplace le locataire d'origine dans tous les droits et les obligations 

découlant du contrat... ». La cession susmentionnée donne au deuxième locataire le droit d'utiliser le 

bien loué selon sa finalité spécifiée dans le contrat ou selon à quoi il a été préparé, ou encore selon la 

coutume757, et l'option de posséder le bien loué à la fin du contrat de crédit-bail lui est également 

transférée. 
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Bien que le législateur émirien n’ait pas proposé de texte spécial pour préciser la date de début 

de l’engagement du deuxième locataire à payer le loyer au bailleur, nous pensons que ce dernier doit 

payer le loyer dû au bailleur à compter de la date de son approbation écrite de la cession et non à 

compter de la date de la gratification de la cession dans le registre spécial. Comme c'est le cas dans 

certaines législations nationales, en particulier la loi égyptienne sur le crédit-bail et l'affacturage, dont 

l'article 24/2 stipule : « Le nouveau locataire doit payer le loyer directement au bailleur conformément 

aux termes du contrat de crédit-bail et du contrat de cession, à compter de la date à laquelle le bailleur 

est notifié de son approbation à la cession ». Il en résulte que le deuxième locataire ne peut pas 

protester au bailleur de ce qu'il a payé au premier locataire pendant une période postérieure à la date 

de l’opposabilité de la cession envers du bailleur, qui est la date à laquelle le bailleur notifie le 

deuxième locataire de son accord à la cession. Dans ce cas, le deuxième locataire doit à nouveau payer 

le loyer au bailleur, puis le restituer au premier locataire, car ce dernier l'aurait obtenu illégalement758. 

En revanche, le second locataire ne sera pas responsabe du retard du payement de loyer dû on premier 

locataire avant la cession et l'approbation du bailleur par écrit. Et si le deuxième locataire le paye en 

son nom, il a le droit de recours contre le premier locataire conformément aux dispositions de la 

théorie du paiement de l'indu, à moins que le premier locataire n'ait été préalablement convenu avec 

le deuxième locataire de payer le loyer que le premier locataire ne paie pas au bailleur759. 

Outre l'obligation principale du nouveux locataire de payer le loyer au bailleur, le deuxième 

locataire qui a remplacé le premier locataire doit respecter le reste des obligations précédemment 

engagées par son prédécesseur, et les exécuter à l’intérêt du bailleur, car elles font partie de ses droits 

stipulés dans l'article précité, y compris l'obligation du second locataire pendant la période de location 

d’utiliser le bien loué selon les finalités à quoi il a été préparées, et dans les limites de son usage 

habituel. Il est également responsable de la réalisation des travaux de maintenance opérationnelle à 

ses frais selon les principes techniques suivis. Toutefois, le preneur ne peut apporter aucune 

modification ou changement au bien loué sauf après avoir obtenu une approbation écrite du bailleur 

précisant la nature du changement ou de la modification, son étendue et la personne responsable de 

son coût760. 

Parmi les autres obligations du deuxième locataire qui devient à sa charge, l’interdiction de 

vendre ou d'hypothéquer le bien loué objet du contrat, car il ne se transforme pas comme propriétaire 

du bien loué une fois que le contrat de crédit-bail lui a été cédé par le premier locataire, et il n'a pas 

le droit de prêter le bien loué à des tiers sauf après avoir observé les conditions prévues par la loi. Le 

second locataire est également tenu de remettre le bien loué dans l'état où il l'a reçu à l'expiration du 

bail, sauf s'il a été perdu ou endommagé par le locataire. L'engagement de l’entreprise bénéficiaire - 

qu'il s'agisse du premier locataire ou du deuxième locataire - de restituer les actifs est l'une des options 

dont il dispose à la fin de la durée du contrat de crédit-bail, et sa réticence à acheter les actifs faisant 

l'objet du contrat ou à prolonger le contrat pour une autre période761. 

En contrepartie, le bailleur est tenu envers le second locataire de tout ce qu'il était obligé envers 

le premier locataire, notamment la garantie et l'entretien du bien loué. Le bailleur a également le droit 

d'intenter une action en justice directement contre le deuxième locataire en cas de défaut de paiement 

du loyer ou de toute autre obligation découlant du contrat de crédit-bail, car il est le successeur du 

premier locataire. Le deuxième locataire peut également intenter une action directe contre le bailleur 

pour exiger qu'il exécute ses obligations résultant du contrat précité, telles que la garantie et l'entretien 

du bien loué, pour la même raison précitée. 
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B - Les effets de la cession conclue par le bailleur du contrat de crédit-bail 

Dans le cas où le bailleur cède le contrat de crédit-bail à un second bailleur, le bailleur d'origine 

est tenu de notifier au locataire la cession sans qu'il ait besoin de son approbation à la cession. Et cette 

cession n'est opposable au preneur qu'à compter de la date de sa notification, ou à compter de la date 

de la cession au cas où il n'aurait pas été notifiée avant cela. Cette cession se traduit par trois relations 

: la relation du premier bailleur avec le deuxième bailleur (i), et sa relation avec le bailleur (ii), ajoutant 

la relation du deuxième bailleur avec le locataire (iii). 

i - La relation du premier bailleur avec le deuxième bailleur 

La cession du contrat de crédit-bail à un second bailleur à titre onéreux est généralement qualifiée 

comme une vente, et pour cette raison le premier bailleur (le vendeur) est obligé de transférer la 

propriété du bien loué au second bailleur (l'acheteur), en échange de l'engagement de ce dernier à 

payer le prix762. De plus, la propriété du bien loué est transférée du premier bailleur au deuxième 

bailleur, "chargé du contrat de crédit-bail"763, c'est-à-dire de tous les droits et obligations découlant 

de ce contrat qui étaient à l'origine de la responsabilité du premier bailleur envers le locataire. 

En conséquence, tous les droits du premier bailleur, notamment la perception du loyer, et toutes 

ses obligations dès la livraison du bien, son entretien, ses garanties, etc., seront transférés au second 

bailleur. Le premier bailleur est également tenu de remettre une copie du contrat de crédit-bail et tous 

les documents relatifs au contrat et nécessaires pour le prouver et exercer les droits qui en découlent764. 

Il est responsable en cas d'absence de droits dévolus au second bailleur, alors que ce dernier ne garantit 

pas la solvabilité du locataire, ni son engagement sur l'ensemble des termes du contrat sauf convention 

contraire, ce qui signifie qu'il est permis de s'engager à garantir au premier bailleur d'exécuter ses 

obligations envers le second bailleur765. 

ii - La relation du premier bailleur avec le locataire 

Si le premier bailleur cède le contrat de crédit-bail à un second bailleur, ce dernier remplace le 

premier, et il devient obligé d'exécuter toutes les obligations découlant du contrat de crédit-bail envers 

le preneur, tandis que le premier bailleur se décharge de ces obligations. En d'autres termes, après 

avoir notifié par écrit au locataire la cession du contrat de crédit-bail au second bailleur, le premier 

bailleur est libéré de toutes les obligations stipulées dans le contrat. Il ne sera pas responsable de la 

garantie du bien loué ni de son entretien, et il ne peut réclamer au locataire le loyer dû. Toutes les 

obligations du locataire envers le premier bailleur sont transférées envers deuxième bailleur, et une 

relation directe s'établit entre ledit locataire et le deuxième bailleur, étant donné que ce dernier devient 

le successeur du premier bailleur. 

iii - La relation du deuxième bailleur avec le locataire 

Sans préjudice des droits et des garanties du preneur, la cession par le premier bailleur du contrat 

de crédit-bail à un second bailleur n'entraîne pas une violation des droits et garanties établis pour le 

preneur en vertu du contrat conclu entre eux, le preneur conservant tous ses droits et garanties 

découlant du contrat de crédit-bail vis-à-vis du deuxième bailleur766. Le législateur émirien a 

explicitement adopté ce principe dans l'article 14/1 de la loi sur le crédit-bail, dans lequel il stipule : 

« Le bailleur peut transférer la propriété du bien loué à un autre bailleur ... et cela n'entraîne aucune 
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diminution des droits du locataire ni ne lui impose de nouvelles obligations... ». Le même principe a 

été adopté par les législateurs égyptien767 et saoudien768. 

Il est supposé que la cession du premier bailleur du contrat de crédit-bail au second bailleur 

transfère les droits et obligations du locataire envers le premier bailleur au deuxième bailleur, mais ce 

transfère prend-il effet à partir de la date de conclusion du contrat de cession, ou de la date de 

notification écrite de la cession au locataire, ou de la date de la gratification de la cession dans le 

registre ? Tant que le législateur émirien a exigé du premier bailleur de notifier par écrit le locataire 

de la cession, il est supposé que le but de cette notification soit d'informer le locataire de la cession, 

et de reprendre l'exécution de ses mêmes obligations envers le deuxième bailleur qui a remplacé le 

premier bailleur dans le cadre de cette cession, à compter de la date de notification de la cession. En 

effet, cette position du législateur émirien ne se diffère rien des positions des législateurs égyptien769 

et saoudien770. C'est pourquoi nous sommes surpris que le législateur émirien ait imposé l'obligation 

de gratifier la cession conclue par le bailleur dans le registre à l'article 14/2 de la loi sur le crédit-bail, 

sans préciser le but de cette gratification, que la cession de cette cession soit opposable envers autrui, 

y compris le preneur ! 

Ainsi, une fois que le locataire est notifié par écrit de la cession du contrat de crédit-bail par le 

premier bailleur au deuxième bailleur, ce dernier devient - à notre avis - obligé d'exécuter toutes les 

obligations que le premier bailleur avait engagées envers le locataire dans le contrat précité, 

notamment en s'assurant que le bien loué est exempt de vices caché, n’a pas de droit de mérite, bien 

entretenu, etc. En contrepartie, le locataire est tenu de faire face au second bailleur avec les mêmes 

obligations auxquelles il s'était engagé envers le premier bailleur, et stipulées dans le contrat de crédit-

bail dont la plus importante est le paiement du loyer et la conservation du bien loué. Le locataire 

bénéficie également des mêmes droits que le contrat lui accordait vis-à-vis du second bailleur. 

En cas de non-exécution par le preneur de ses obligations découlant du contrat de crédit-bail ou 

de retard dans leur exécution, le deuxième bailleur a le droit de le saisir directement pour solliciter 

l'exécution de ces obligations. Le locataire a également le droit d'intenter une action directe contre le 

deuxième bailleur pour réclamer l'exécution des obligations résultant du contrat de crédit-bail si ce 

dernier ne l'exécute pas. Si le locataire choisit de devenir propriétaire du bien loué à la fin de la durée 

du contrat de crédit-bail, le deuxième bailleur est tenu de transférer la propriété au locataire au 

moment du paiement du dernier loyer qui lui est dû771. 

Conclusion 

Suivant les articles 11 et 14 de la loi n ° de 2018 sur le crédit-bail financier, le législateur émirien 

a autorisé les deux parties du contrat de crédit-bail, à savoir le locataire et le bailleur, de cesser ce 

contrat dans des conditions spécifiques. Il a exigé une approbation écrite et préalable du bailleur pour 

que la cession du locataire au contrat prenne effet face à lui, et non pour la validité de cette cession. 

En revanche, il a imposé au bailleur l’obligation de notifier la cession au locataire pour que sa cession 

du contrat à second bailleur prenne effet vis-à-vis du locataire. Quant à la validité des deux formes de 

cession mentionnées à l'égard des tiers, elles ne se produit d’effet qu'à la date de gratifier la cession 

dans le registre. 

Les deux articles indiqués ci-dessus mentionnaient également les effets de la cession du contrat 

de crédit-bail. Si la cession avait lieu de la part du locataire, le nouveau locataire le remplacerait dans 
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tous ses droits et ses obligations vis-à-vis du bailleur à compter de la date de conclure la cession s'il 

obtenait l’approbation écrite du bailleur avant la cession, ou à compter de la date de l'approbation 

mentionnée si celle-ci à été émise après cession, à condition que le locataire d'origine ne garantisse 

pas le nouveau locataire dans l'exécution de ses obligations contractuelles, sauf accord avec le 

bailleur. Si la cession est intervenue de la part du bailleur, le nouveau bailleur le remplace dans tous 

ses droits et se obligations à compter de la notification de la cession au locataire. Et le bailleur 

d'origine ne garantit pas l’exécution du nouveau bailleur de ses obligations envers le locataire, sauf 

accord contraire. 

Ci-dessous, nous montrons les constatations et recommandations les plus importantes auxquelles 

le chercheur a abouti. 

- Les constatations 

1. Le contrat de crédit-bail est considéré comme une forme spéciale du contrat de location 

ordinaire en ce qui concerne la plupart des obligations qu'il impose au locataire et au bailleur. Par 

conséquent, il était nécessaire de se référer d'abord aux règles générales du contrat de location 

ordinaire, puis à la théorie générale du contrat dans la loi émirienne sur les transactions civiles en cas 

d’absence de texte applicable dans la loi émirienne sur le crédit-bail. 

2. Dans l'article 2/2 de la loi sur le crédit-bail, le législateur émirien a décidé d'annuler le contrat 

de crédit-bail conclu avec un bailleur qui n'est pas autorisé à exercer l'activité de crédit-bail, mais il a 

négligé de prévoir également l’annulation de la cession du bailleur du contrat de crédit-bail à un autre 

bailleur qui n'est pas autorisé à exercer cette activité. 

3. Le texte de l'article 3 de la loi sur le crédit-bail est incomplet en raison de son exigence d’écrire 

le contrat de crédit-bail, et de l'enregistrer ou de le gratifier au registre des contrats de crédit-bail pour 

qu’il soit valide, sans que cela inclue tout accord dont l'objet est de modifier ou de cesser ledit contrat. 

4. Dans l'article 11/1 de la loi sur le crédit-bail, le législateur émirien a stipulé l'approbation écrite 

et préalable du bailleur sur la cession faite par le preneur du contrat de crédit-bail, alors que le locataire 

devrait être informé après avoir cessé le même contrat par le bailleur, ce qui signifie que le contrat de 

crédit-bail en droit émirien est fondé sur la considération personnelle du bailleur envers le locataire 

uniquement. 

5. La cession conclue par le locataire du contrat de crédit-bail à un autre locataire prend effet face 

au bailleur à compter de la date de l’accord sur la cession dans le cas où le bailleur accepte par écrit 

le contrat de cession avant de le conclure, alors que s’il donne son accord écrit après la cession, cette 

cession n’est opposable à lui qu’à la date de son approbation. En conséquence, et contrairement à ce 

que suggère l'article 11/2 de la loi émirienne sur le crédit-bail, cette cession ne sera opposable au 

bailleur qu'à la date à laquelle elle sera gratifié dans le registre. 

6. Contrairement aux règles générales du contrat de location qui exigent l’autorisation ou 

l’approbation du locataire à la vente de la chose louée pour sa validité de plein droit, la cession du 

bailleur du contrat de crédit-bail et sa vente du bien loué à un autre bailleur sont opposables au 

locataire à compter de la date de sa notification écrite de cette cession, et non à compter de la date de 

gratifier la cession dans le registre. 

7. Bien que le législateur émirien ait explicitement stipulé aux articles 11/1 et 14/2 de la loi sur 

le crédit-bail de gratifier la cession du contrat de crédit-bail conclu par le locataire ou le bailleur, il 

n'a pas expliqué les implications juridiques de cette gratification, qui n'est pas supposée être une 

condition de la validité de cette cession, mais plutôt une exigence de validité de la cession envers des 

tiers qui ne sont pas partie, ni de la cession précitée ni du contrat de crédit-bail lui-même, comme 

l’indiqué à l'article 5/4 de ladite loi. 
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8. Certains juristes voient de qualifier la cession du contrat de crédit-bail, qu'elle soit intervenue 

de la part du locataire ou du bailleur, comme un transfert de droit et de dette car l'objet de la cession 

est un certain nombre de droits et d'obligations résultant du contrat. Mais l'opinion la plus déterminée 

est celle qui considère la cession susmentionnée comme une renonciation à un lien contractuel avec 

tous les droits et les obligations qu'il contient en une unité indivisible. 

9. En cas de cession du contrat de crédit-bail à un tiers par le locataire, le nouveau locataire le 

remplace dans tous ses droits et obligations envers le bailleur à compter de la date de l'approbation 

écrite de la cession par ce dernier. Mais le premier locataire ne garantit pas l'exécution du bailleur de 

ses obligations envers le nouveau locataire sauf accord contraire, puisque l’approbation du la cession 

par le bailleur lui donne la possibilité d'étudier le statut de crédit du locataire qui a remplacé son client 

d'origine. 

10. Dans le cas où le bailleur cède le contrat de crédit-bail à un tiers, le nouveau bailleur le 

remplace dans tous ses droits et obligations envers le locataire à compter de la date de sa notification 

de la cession. Le premier bailleur ne garantit pas l'exécution du nouveau bailleur de ses obligations 

envers le locataire sauf convention contraire, étant donné que le contrat ne repose pas sur la 

considération personnelle du locataire vis-à-vis du bailleur. 

- Les recommandations 

1. Nous recommandons de modifier l'article 2/2 de la loi émirienne sur le crédit-bail soit amendé 

afin que tout contrat de crédit-bail soit déclaré nul, ainsi que toute cession dans laquelle le bailleur est 

une personne non autorisée à exercer une activité de crédit-bail par la Banque Centrale des EAU. 

2. Nous proposons de reformuler l'article 3 de la loi émirienne sur le crédit-bail, de sorte que la 

condition écrite soit requise pour la validité de la conclusion du contrat de crédit-bail et de tout accord 

dont l'objet est de modifier ou de renoncer à ce contrat, que cela soit fait par le locataire ou le bailleur. 

3. Le texte de l'article 11 de la loi émirienne sur le crédit-bail doit être réexaminé, en y incluant 

une aliéna exigeant l’opposabilité de la cession faite par le locataire du contrat de crédit-bail envers 

le bailleur à compter de la date de son approbation écrite de la cession, à moins que cette approbation 

n'ait été émise par lui avant la conclusion du contrat de cession. Dans ce dernier cas, la cession sera 

opposable à lui à compter de la date de sa signature par les deux parties le locataire d'origine et le 

nouveau locataire. 

4. Nous proposons de reformuler l'article 5/4 de la loi sur le crédit-bail, afin qu'il stipule 

explicitement qu'il n'est pas permis de protester contre des tiers le contrat de crédit-bail et tout ce qui 

peut lui arriver en termes de modification de ses termes ou de changement de ses parties, sauf à partir 

de la date de son enregistrement ou de sa gratification dans le registre. 

5. Nous recommandons que le premier locataire soit dégagé de toute responsabilité envers le 

bailleur une fois que ce dernier a accepté de céder le contrat de crédit-bail à un second locataire, sauf 

accord contraire, étant donné que le bailleur n'aurait pas accepté la cession s'il n'avait pas constaté que 

le second locataire a la capacité financière et la solvabilité de remplir les obligations contractuelles 

Issu du contrat. 

6. Nous recommandons également que le premier bailleur soit libéré de ses obligations envers du 

locataire à compter de la date de sa notification de la cession du contrat de crédit-bail au second 

bailleur, à moins qu'il n'ait convenu avec le locataire de s'assurer que le nouveau bailleur remplit ses 

obligations envers lui. 

7. Il est nécessaire d'ajouter un article dans la loi émirienne sur le crédit-bail qui donne au cédant, 

qu'il s'agisse du locataire ou du bailleur, le droit d'intenter une action en justice directement contre le 
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cédant, c'est-à-dire le nouveau bailleur ou le nouveau locataire en cas de non-exécution des obligations 

qui incombaient au cédant du contrat de crédit-bail, en tant que successeur de ce dernier. 
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Les Actions de Priorité en Droit Marocain 

Priority Actions in Moroccan Law 
    

Dr . Zineb Fassi Fihri
USMBA-FSJESF 

 

Résumé : 

Les Actions de Priorité au Maroc ou de Préférence en France sont inspirées des « preferred 

shares » du Droit américain, les actions de priorité visent à répondre aux besoins du monde 

des affaires et particulièrement des opérations de - capital investissement-, Les actions de 

préférence-priorité   peuvent être émises dans des sociétés par actions telles que les SA ou les 

SAS mais pas dans les SARL. 

 

  Abstract : 

Priority Shares in Morocco or Preference Shares in France are inspired by “preferred 

shares” under American law, priority shares aim to meet the needs of the business world and 

in particular “private equity” operations. can be issued in joint stock companies such as 

anonimous society , simplified anonymous company but not limited liability company. 

 

Les Actions de Priorité au Maroc ou de Préférence en France sont inspirées des « preferred 

shares » du Droit américain, les actions de priorité visent à répondre aux besoins du monde des affaires 

et particulièrement des opérations de « capital investissement » (772). 

On prend l’article 262 de la loi 17-95 modifiée et complétée par la loi 20-05 et 78-12 et 20-19 : 

il peut être crée des actions de priorité jouissant d’avantages par rapport à toutes autres actions en 

parallèle, on trouve article L. 228-11 du code de commerce français (ordonnance du 24 juin 2004  

modifiée et complétée par l’ordonnance du  31 juillet 2014 ) : il peut être crée des actions de préférence 

avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature à titre temporaire ou 

permanent. 

Les actions de priorités confèrent à son titulaire des avantages particuliers par rapport à une action 

ordinaire773. 

Ces actions sont émises par les sociétés qui ont du mal à trouver des capitaux et offrent des titres avec 

des privilèges et un dividende payable dès lors qu'il y a bénéfice distribuable, pour rassurer et 

compenser le risque supplémentaire couru par le souscripteur. 

Ces titres sont plutôt émis dans le cadre de montage774 financiers particuliers.775. 

                                                           
772Bruno pichard, quels droits pour les actionnaires de préférences, droit des sociétés, les petites affiches .21 juin 2005, n° 15, pp10.  

773 - Elles peuvent bénéficier d'un pourcentage de bénéfice supérieur, à capital égal. 

- Elles peuvent garantir un dividende fixe au-dessus du dividende normalement distribué mais ne peut garantir un intérêt complètement 

fixe. 

- Elles peuvent bénéficier d'un dividende préciputaire, c'est à dire fixé et payé avant toute distribution au action ordinaire et même si 

ces dernières en sont privées. 

- Elles peuvent aussi bénéficier d'un dividende cumulatif, c'est à dire qui permet de réclamer, lors d'un exercice bénéficiaire, de toucher 

des dividendes préciputaires non distribués lors des précédents exercices déficitaires. 

- Elles peuvent aussi être attachées à un droit de vote double. 

774 Par exemple lors d'une fusion. 

775 http://www.comprendrelabourse.com/Marche_Action/Typologie/act_deprio.htm 
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Dans les groupes de sociétés, les actions de référence permettent d’offrir aux différents types 

d’actionnaires -groupe familial, investisseurs, minoritaires -des titres adaptés à leurs attentes. Elles 

peuvent aussi conférer des droits dans la société mère ou la filiale de la société émettrice. 

En pratique, les droits attachés aux actions de préférence sont complétés et précisés dans un pacte 

d'actionnaires, ce qui permet de garantir la confidentialité et l'efficacité des opérations. Cela permet 

en outre de créer différentes catégories d'actionnaires et de mettre en place certains mécanismes 

avantageux, notamment dans le cadre d'une levée de fonds.  

Les actions de préférence-priorité   peuvent être émises dans des sociétés par actions telles que 

les SA ou les SAS mais pas dans les SARL. 

Globalement il s’agit d’actions « avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de 

toute nature, à titre temporaire. Leur existence est publique et mentionnée dans les Statuts de la 

société.  

 

I- Faut-il introduire les actions de préférence en Droit Marocain ? 

1- Les Caractéristiques communes 

Les Droits privilégiés sont : 

Droits financiers-Ils peuvent consister notamment : 

Un droit à un dividende préciputaire ou prioritaire, versé par préférence aux actions ordinaires ; 

ce dividende peut également être cumulatif une part du boni de liquidation majorée ou payée en 

priorité sur les autres actionnaires (776). 

Droits politiques-Ils peuvent consister notamment en : un droit d’information renforcé ; un droit 

de demander une mission particulière ; la soumission de la réalisation de certaines opérations 

déterminées à la consultation préalable des porteurs de ces actions. 

  -Le respect des dispositions relatives au droit de vote : 

La création des actions de priorité ou de préférence ne doit pas faire échec aux principes selon 

lesquels : -le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la qualité du capital qu’elles 

représentent, chaque action donne droit à une voix au moins et à deux voix au plus777. 

 -La protection des droits des porteurs : 

La décision d'une assemblée générale de modifier les droits relatifs aux actions de priorité ou de 

préférence n'est définitive qu'après approbation par l'assemblée spéciale des actionnaires de cette 

catégorie. 

2 -Intérêt des actions de préférences 

Les actions de préférence peuvent présenter divers avantages, qu’on peut les énumérer de la 

sorte : 

-Des droits particuliers plus étendus : 

Les droits particuliers peuvent également être constitutifs d’obligations et de restriction ; les 

droits ne sont pas nécessairement « des avantages » et les droits particuliers peuvent être exercés dans 

la société émettrice elle-même ou dans une autre société du groupe, la contrôlant à plus de 50% ou 

                                                           
776 -Couret et H.le nabasque. Valeurs mobilières N° 524. 

777 UGCC,ARTEMIS,Les Valeurs Mobilières , 2006. 
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qui sont contrôlées par elle a plus de 50 %, dès lors que l’émission de ces actions aura été autorisée 

par les assemblées d’actionnaires des sociétés intéressées (778). 

-Un droit de vote aménageable : 

Le droit de vote peut être aménagé ou suspendu pour une durée déterminée ou déterminable ou 

supprimé. 

Mais les sociétés ne peuvent, à peine de nullité de l’émission, émettre des actions de préférence 

sans droit de vote au-delà du ¼ du capital social pour les sociétés cotées et de la 1 /2 du capital social 

pour les sociétés non cotées (779). 

-Une protection des porteurs d’actions renforcée : 

Les porteurs d’actions de préférences, constitués en assemblée spéciale, ont la possibilité de 

désigner un commissaire aux comptes pour vérifier le respect des droits particuliers attachés à ces 

acteurs. Il établit un rapport spécial qui est diffusé aux porteurs à l’occasion d’une assemblée spéciale 

(780.) 

Il peut y avoir une protection renforcée dans l’hypothèse de certaines opérations. 

En Cas de modification ou d’amortissement du capital : l’assemblée générale extraordinaire 

détermine les incidences de ces opérations sur les droits des porteurs des actions de préférence. Ces 

incidences peuvent également être constatée dans les statuts. 

  En Cas des fusions et du scission : les actions de préférence peuvent être échangées contre des 

actions de sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine comportant des droits particuliers 

équivalents, ou selon une parité d’échange spécifique en tenant compte des droits particuliers 

abandonnés. 

En l’absence d’échange contre des actions conférant des droits particuliers équivalents, la fusion 

ou la scission est soumise à l’approbation de l’assemblée spéciale. 

Lorsque les actions de préférence sont inscrites aux négociations sur un marché réglementé, elles 

peuvent rachetées ou remboursées, à l’initiative de la société ou du porteur, si le marché n’est pas 

liquide, dans les conditions prévues par les statuts. 

Il convient de rappeler que les titulaires d'actions de préférence doivent par la suite faire partie 

d'une assemblée spéciale. Cette assemblée permet de protéger les porteurs de ce type d'actions car 

toute modification des actions de préférence doit, en principe, être validée par cette assemblée spéciale 

des porteurs d'actions de préférence781. 

Leur mise en place – au stade la création de la société ou à l’occasion d’une levée de fonds 

ultérieure doit respecter un formalisme particulier, par exemple : « L’assemblée générale 

extraordinaire des actionnaires est seule compétente pour décider l’émission » des actions de 

préférence. 

Il semble que les actions de préférences, une fois introduites au Maroc vont susciter une 

polémique, les sociétés marocaines ne sont pas habituées à octroyer à leurs actionnaires de telles 

privilèges et de dividendes. 

                                                           
778Op.cit. bruno pichard, Quels droits pour les actionnaires de références, droit des sociétés, les petites affiches,21juin 2005n 15,p18 

779-Defoucaud, Actions de préférence : vers un renforcement du régime des valeurs mobilières, les Echos, 8 oct, 2001.   

780 - ordonnance 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières modifiée et complétée en 2014. 

781 https://www.reclex-avocats.com/fr/fiches-pratiques/cat-1-societe/14-quels-sont-les-avantages-des-actions-de-preference. 
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En aurait vivement apprécié, que l’arsenal juridique marocain avec cette loi qui a modifiée et 

complétée la loi 17-95 sur les valeurs mobilières aurait pu introduire dans ces nouvelles dispositions 

les avantages des actions de préférences qui auraient pu constituer une grande modernisation pour le 

traitement des valeurs mobilières ; une telle option va octroyer une grande protection aux actionnaires 

marocaines et des privilèges en leur faveur et surtout l’attraction des investisseurs. 

II - Quels sont ces droits attachés aux actions de préférence ? 

La création des actions de préférence suppose donc l’existence dans les statuts d’une clause 

précisant quels droits spécifiques peuvent être attachés à ces actions782 .  

A -La Nature des droits attachés aux actions de préférence 

Peuvent être créées des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits 

particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. Il s’agit des droits de vote, des droits 

particuliers, exercice des droits dans une société que l’émettrice. 

1-Des droits de vote  

La formule selon laquelle le droit de vote peut être aménagé semble laisser une grande liberté, 

plusieurs règles réduisent ces facultés d’aménagement, le droit de vote doit être optionnel à la quotité 

de capital que les actions représentent, chaque action donnant droit à une voix au moins, le nombre 

de voix ne peut être limité que si la limitation est imposée à toutes les catégories d’actions. Il ne parait 

pas possible d’accorder des droits de vote sans lien avec la quotité de capital que les actions de 

préférence représentent ni de plafonner le droit de vote, sauf à plafonner aussi celui des actions 

ordinaires. 

Il ne semble pas non plus possible d’accorder un droit de veto compte tenu notamment du principe 

de souveraineté des assemblées générales et du caractère d’ordre public des dispositions relatives aux 

majorités dans ces assemblées. 

En Droit marocain, il est en revanche possible d’accorder aux actions de préférence un droit de 

vote double mais multiple puisque l’article 252 L 17-95 modifiée et complétée par L 20-05, L 78-

12,20-19, semble visait que le vote double. Rien n’est stipulé davantage.  En droit français, la nécessité 

d’accorder les actions de préférence -dans le respect de l’article L 225-123 du code de commerce 

n’implique pas l’interdiction d’accorder un droit de vote double aux seules actions de préférence783. 

On trouve des actions de préférence à un vote double puisque l’article L 225-123 du code de 

commerce ne vise que le vote double. Il convient alors de respecter les conditions générales posées 

par cet article, actions entièrement libérées dont le propriétaire justifie d’une inscription nominative 

depuis au moins deux ans. Il en résulte qu’en cas d’émission de telles actions, le droit de vote double 

ne pourra pas être exercé avant deux ans. En cas de conversions d’actions existantes, le délai de 

détention déjà couru doit pouvoir être pris en compte par analogie avec les règles prévues en cas de 

fusion ou de scission de la société784. 

2-Des droits particuliers  

                                                           
782 Le droit de vote des actions de préférence peut être organisée de manière souple, il peut être aménagé pour un délai déterminé ou 

déterminable, suspendu pour une durée déterminée ou déterminable ou supprimé. En outre la nature des droits des droits vote n’est pas 

imposée. 

783 Sur la limitation du nombre d’actions de préférence sans droit de vote. 

Des lors que les dispositions ci-dessus sont respectées, la loi autorise, l’aménagement du droit de vote, ainsi il est possible par exemple 

de limiter le droit de vote des titulaires d’actions de préférences à certains types de décisions seulement, d’exiger d’eux la possession 

des actions pendant une durée déterminée avant de leur accorder le droit de vote. 

784 Francis Lefevre, les groupes de sociétés .2014, juridique, Fiscal, social, réf 1262, pp 132. 
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Parmi ces droits figurent, les droits pécuniaires que la pratique avait développés pour les actions 

de priorité, dividende prioritaire ou préciputaire par rapport aux actions ordinaires, dividende 

cumulatif785,dividende progressif ou dégressif, suivant les résultats de la société786. 

Le dividende versé aux titulaires d’actions de préférence peut être payé en titres de capital, selon 

les modalités fixées par l’assemblée générale extraordinaire ou par les statuts. Compte tenu des termes 

ainsi employés, il ne nous parait pas interdit d’attribuer comme dividende soit des actions ordinaires, 

soit des actions de préférence. En revanche, il demeure interdit de prévoir l’octroi d’un intérêt fixe en 

l’absence de bénéfice. 

Il n’est pas non plus de prévoir que les actions de préférence donneront droit, en cas 

d’augmentation de capital par incorporation de réserves l’attribution gratuite d’un nombre d’actions 

supérieurs à celui résultant du prorata de leurs droits dans le capital ancien. 

La pratique avait développée, essentiellement en faveur des sociétés de capital -risque titulaires 

d’actions privilégiées, l’octroi des droits non-pécuniaires qui peuvent désormais être accordées aux 

titulaires d’actions de préférence, information financière renforcée, droit de faire procéder 

périodiquement à un audit, attribution de sièges dans les organes de gestion ou de contrôle. 

Le droit de préférence peut aussi porter sur la limitation des clauses d’agrément à certaines actions 

seulement, ou sur l’octroi d’un droit de préemption réservée à un ou quelques actionnaires, ou encore 

sur la possibilité d’obtenir le rachat des actions787. 

Compte tenu du caractère très général de la formule -droits particuliers de toute nature, les 

sociétés devraient pouvoir accorder  aux titulaires d’actions de préférence bien d’autres droits ,tels 

qu’ avantages en nature ,conditions préférentielles de vente, l’imagination risque toutefois d’être 

bridée par le nécessaire respect de l’ensemble des règlementations en vigueur et ,notamment ,du droit 

économique et du droit social, ainsi bien entendu que par l’obligation de ne pas porter atteinte à 

l’intérêt social de l’émettrice et de se conformer à son objet social. 

Les statuts peuvent aussi sortir les actions de préférence d’obligations particulières -agrément et 

préemption en cas de cession-. 

3-Exercice des droits dans une autre société que l’émettrice  

Sur autorisation de l’assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés concernées, les 

droits particuliers peuvent exercées dans la société qui possède directement ou indirectement plus de 

la moitié du capital de l’émettrice ou dans la société dont l’émettrice possède directement ou 

indirectement plus de la moitié du capital788. 

Cette disposition parait imposer que la condition de lien majoritaire qu’elle prévoit soit respectée 

pendant toute la durée de vie des actions en cause et il a été affirmée qu’en cas de disparition de ce 

                                                           
785 C’est à dire prélevé sur les bénéfices ultérieurs lorsque les bénéfices d’une année ne permettent pas de le servir. 

786 Francis Lefèvre, les groupe de sociétés ,2006, pp133. 

787Précisions, comme en matière de pactes d’actionnaires, la fourniture de renseignements visés -situation comptable trimestrielle, 

états financiers prévisionnels, projet de budget, plan d’investissement, rapport écrit trimestriel sur l’exécution des prévisions budgétaires 

et d’investissement, doit être mise à la charge des dirigeants sociaux. Elle ne serait imposée aux commissaires aux comptes qui ne 

disposent pratiquement d’aucune liberté pour informer les actionnaires en dehors des prescriptions légales puisque la loi leur impose le 

secret professionnel sur les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance a raison de leurs fonctions.c.com.art.L 

822-15,Memonto sociétés commerciales n 77910-.Pour les mêmes raisons ,il convient de confier à un expert autre que le commissaire 

aux comptes les missions de contrôle comptable que les titulaires d’actions de préférence seraient autorisées a faire pratiquer. 

Dans les SA, la faculté de prévoir une majorité renforcée au conseil d’administration, par exemple, majorité nécessitant l’accord du 

titulaire d’actions de préférence -parait conforme a la loi puisque les décisions de cet organe sont prises -a la majorité des membres 

présents ou représentés, à moins que les statuts ne prévient une majorité plus forte-. 

788 C.com,art.L 228-13,al 1.droit francais  
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lien la faculté d’exercer des droits dans la société autre que l’émettrice des actions de préférence 

devienne caduque. 

Les sociétés émettrices peuvent même accorder aux titulaires d’actions de préférence des droits 

extra-pécuniaires variées dans d’autres sociétés contrôlées à  50 %,droit d’information ,droit de 

consultation lors de certaines décisions .Rien ne semble empêcher que des actions de préférence 

confèrent certains droits dans une société ,et d’autres dans une autre 789.Il est donc opportun que les 

statuts ,lorsqu’ ils définissent la nature des droits conférés par les actions de préférence, précisent 

expressément quels droits s’exercent dans quelles sociétés. 

En revanche, le droit de vote aux assemblées des actionnaires d’une société autre que la société 

émettrice ne nous parait pas pouvoir être conférée aux titulaires des actions de préférence. 

B-Emission des actions de priorité  

Les actions de préférence peuvent être émises lors de la constitution de la société ou en cours 

d’existence790. 

Sur les modalités de protection des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital en cas 

de création d’actions de préférence entrainant une modification de règles de répartition des bénéfices 

ou un amortissement du capital 791. 

Sur la nécessité de réunir une assemblée spéciale si l’émission des actions de préférences entraine 

une modification des droits attachés à une catégorie d’actions792. 

Que ce soit de la constitution de la société ou en cours d’existence, si les actions sont émises au 

profit d’un ou plusieurs actionnaires nommément désignées, leur création donne lieu à l’application 

des dispositions relatives aux avantages particuliers. Toutefois, lorsque l’émission porte sur des 

actions de préférence relevant d’une catégorie déjà créée l’évaluation des avantages particuliers qui 

en résultent est faite dans le rapport spécial établi par les commissaires aux comptes. 

-Limitation du nombre d’actions de préférence sans droit de vote  

Les actions de préférences sans droit de vote ne peuvent pas représenter : 

-Plus du quart du capital social des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un 

marché règlementé. 

-Plus que la moitié du capital social des autres sociétés. 

Pour le calcul de ces quotités, il est tenu compte des actions à dividende prioritaire sans droit de 

vote et des certificats d’investissements existants. Toutefois, l’application de cette disposition ne fait 

pas obstacle au maintien des droits titulaires de titres existants. 

-Décision d’émission en cours de vie sociale  

Le capital social peut être augmenté par émission d’actions de préférence. 

L’AGE des actionnaires 793 est seule compétente pour décider l’émission des actions de 

préférence au vu d’un rapport spécial des commissaires aux comptes. Elle peut toutefois déléguer son 

pouvoir de décision ou celui de fixer les modalités de l’émission. 

                                                           
789 Par exemple, Droit à une information financière renforcée dans la société émettrice et dividendes de la filiale. 

790Op.cit., Francis Lefèvre, les groupe de sociétés ,2006, pp 135. 

791 Memento sociétés commerciales n 74360 s et 74520 s. 

792 Memento sociétés commerciales n 48710. 

793 Ou le cas échéant, la collectivité des associés dans les SAS. 
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Dans son rapport spécial, le commissaire aux comptes doit donner son avis sur l’augmentation 

de capital envisagé, les caractéristiques des actions émises et l’incidence de l’opération sur la situation 

des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital. 

S’il y a une augmentation de capital, l’émission des actions de préférence doit aussi faire l’objet 

d’un rapport des organes de gestion. Ce rapport doit indiquer les caractéristiques des actions émises 

et préciser l’incidence de l’opération sur la situation des titulaires des titres de capital et des valeurs 

mobilières donnant accès au capital794. 

En cas d’émission d’actions de préférence conférant des droits particuliers dans une société autre 

que la société émettrice, l’émission doit être autorisée par la collectivité des associés ou l’AGE de la 

société appelée à émettre des actions de préférence et par celle de la société au sein de laquelle les 

droits sont exercés. Les commissaires aux comptes des sociétés intéressées doivent établir un rapport 

spécial. 

Le rapport des organes de gestion de la société émettrice des actions de préférence doit, nous 

semble-t -il expliciter la justification pour la société en cause des droits conférés par les actions de 

préférence dans une  tierce société .L’établissement d’un rapport des organes de gestion de la société 

dans laquelle les droits seront exercés ne soit pas expressément imposé ,il est opportun que ces organes 

de gestion donnent aux actionnaires des informations suffisantes pour ceux -ci puissent prendre leurs 

décisions au cours de l’AGE en pleine connaissance de cause.si l’émission est réalisé au profit des 

actionnaires nommément désignés ,la procédure des avantages particuliers doit en outre être 

respectée. 

L’émission d’actions de préférence est autorisée même lorsque la société a émis auparavant des 

valeurs mobilières donnant accès au capital. 

La création d’actions de préférence en cours de vie sociale peut aussi résulter de la conversion 

d’actions ordinaires. 

C-Conversation et rachat des actions de préférence  

Les actions de préférence peuvent être rachetées par la société ou converties en actions ordinaires 

ou en actions de préférence d’une autre catégorie. 

Lorsque la collectivité des associés ou l’assemblée générale extraordinaire se prononce sur 

l’inscription dans les statuts des modalités de conversion ou de rachat, ainsi que les modalités selon 

lesquelles les rapports du conseil d’administration 795et du commissaire aux comptes qui doit donner 

son avis sur ces modalités, sont mis à la disposition des associés et des actionnaires, l’ensemble de 

ces indications doit être portée dans les statuts. 

Les critères d’appréciation de l’absence de liquidité de marché des actions de préférence admises 

aux négociations sur un marché règlementé justifiant leur rachat ou leur remboursement. 

II- Comment mettre en place les actions de priorité dans les sociétés commerciales ? 

Les actions de priorité peuvent être utilisées uniquement dans les sociétés par actions, c’est-à-

dire les SAS (Sociétés par Actions Simplifiées), les SA (Sociétés Anonymes) et les SCA (Sociétés en 

Commandite par Actions). 

Il est impossible de mettre en place ce type de titres en SARL, dont le capital est obligatoirement 

réparti en parts sociales de même catégorie. 

                                                           
794 Ibid., Francis Lefèvre, les groupe de sociétés ,2006, pp137. 

795 Ou du directoire ou des dirigeants. 
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Comme nous le verrons ci-dessous, l’éventail de possibilité au niveau du droit de vote est plus 

large lorsque les actions de préférence sont utilisées dans une SAS. 

Comment peuvent être utilisées les actions de priorité -préférence ? 

Les actions de préférence796 peuvent être utilisées à la fois pour attribuer des avantages 

patrimoniaux et extra-patrimoniaux. 

Il est tout d’abord possible de créer des actions de préférence auxquelles on attribue un droit de 

vote modifié. Il peut s’agir d’actions : 

 Sans droit de vote, à condition que ces titres ne représentant pas plus de la moitié du capital 

social pour les sociétés non cotées, 

 Ou avec un droit de vote supérieur à celui attaché aux actions ordinaires, comme un droit de 

vote double, voire multiple uniquement dans les SAS. 

Le droit de vote attaché aux actions de préférence peut être supprimé de manière temporaire ou 

définitive. 

Ensuite, les actions de préférence peuvent bénéficier de droits financiers privilégiés, notamment 

en matière de droit aux bénéfices. Il peut s’agir d’actions797 . 

Comment mettre en place les actions de préférence ? 

Dès lors que les actions de préférence sont émises au profit d’un ou de plusieurs actionnaires 

désignés, il faut obligatoirement respecter la procédure dite des avantages particuliers798 . 

                                                           
796Les actions de préférence sont des titres qui se distinguent des actions ordinaires par les prérogatives qui y sont attachées. 

Ces actions peuvent conférer à leurs détenteurs des droits particuliers à plusieurs niveaux, notamment en matière de droit de vote 

(suppression du droit de vote, droit de vote double, voire droit de vote multiple en SAS) et de droit au bénéfice (quote-part supérieure 

de dividende, dividende prioritaire, superdividende…). 

 797 Avec un droit à un dividende prioritaire, ces actions auront ainsi le droit de prélever en premier un dividende. 

Les autres actions auront droit à un dividende uniquement sur le solde du bénéfice distribuable après imputation du dividende 

prioritaire ; 

 Avec un droit à un dividende d’un montant supérieur à celui attribué aux autres actions ; 

 Avec un droit correspondant à un pourcentage du résultat distribuable… 

Plusieurs possibilités sont imaginables, le tout étant de respecter ces limites : 

 L’interdiction des pactes léonins, qui consistent à priver un actionnaire de tout droit au bénéfice ; 

 L’interdiction de distribuer des dividendes en l’absence de bénéfice distribuable, 

 L’interdiction de prévoir un intérêt fixe sur le résultat (clauses d’intérêts fixes). 

Les avantages patrimoniaux peuvent également prendre d’autres formes, avec notamment : 

 Un droit privilégié au boni de liquidation, 

 Un droit de rachat prioritaire, 

 Un droit au remboursement prioritaire du montant nominal, 

 Ou encore un droit d’amortissement prioritaire en cas d’amortissement du capital social. 

Enfin, plusieurs autres avantages peuvent être attachés aux actions de préférence, comme par exemple : 

 Un droit d’information renforcé, 

 Un droit de communication particulier et privilégié sur certaines opérations, 

 Un droit de céder les actions en dehors de toute procédure d’agrément ou de préemption, 

 Un droit de représentation dans certains organes de la société, tel qu’un conseil d’administration par exemple. 

798 En cas d’émission d’actions de préférence dès la constitution, celles-ci doivent figurer dans les statuts. Les associés d’une SAS ne 

sont plus tenus, depuis le 21 juillet 2019, de faire évaluer les avantages particuliers conférés à certains d’entre eux. Dans les autres 

formes juridiques, l’intervention d’un commissaire aux apports est requise. 

En cas d’émission en cours de vie sociale, une décision des actionnaires, sous la forme extraordinaire en SA ou dans les conditions 

prévues statutairement en SAS, est nécessaire. Le ou les intéressés ne peuvent pas prendre part au vote. Un rapport du conseil 

d’administration ou du directoire dans les SA, ainsi qu’un rapport par un commissaire aux apports sur les avantages particuliers sont 

obligatoires. Les statuts doivent être mis à jour. 
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Les statuts de la société doivent indiquer l’identité des bénéficiaires d’avantages particuliers ainsi 

que la nature de ceux-ci. Un rapport spécial doit être établi par les commissaires aux comptes de la 

société, sauf si l’opération est effectuée lors de la constitution d’une SAS. 

Les détenteurs d’actions de préférence pourront demander au commissaire aux comptes de la 

société d’établir un rapport spécial sur le respect des droits particuliers attachés aux actions de 

préférence. 

Enfin, sur décision des associés et suivant les modalités prévues dans les statuts, les actions de 

préférence peuvent être ultérieurement transformées en actions ordinaires ou en actions d’une autre 

catégorie. 

Augmentation du capital social par la création des actions de préférences 

Le pouvoir stratégique des actions de préférences dans les sociétés par actions, la création d’une 

catégorie d’actions de préférence, c'est-à-dire l’inscription dans les statuts des droits particuliers 

attachés à cette catégorie d’actions de préférence, peut intervenir lors de la constitution de la société 

ou à tout moment au cours de son existence799. 

Au cours de la vie de la société, la création de telles actions de préférence, doivent suivre une 

certaine procédure 800. 

L’emploi des termes « droits particuliers » n’exclut pas que les actions de préférence soient 

également assorties d’obligations particulières et/ou qu’elles fassent l’objet de restrictions, telles que 

la suppression du droit de vote « Émission d'actions de préférence réservées à des actionnaires 

nommément désignés - Actions de préférence comportant moins de droits que les actions 

ordinaires801. 

Droit de vote double dans les SA et SCA les SAS : 

Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital social 

qu'elles représentent, peut être attribué, par les statuts, à toutes les actions entièrement libérées pour 

lesquelles il sera justifié d'une inscription nominative, depuis deux ans au moins,  au nom du même 

actionnaire. En revanche, dans les SA et SCA, il n’est pas possible de créer des actions à droit de vote 

multiple en dehors du droit de vote double, même en passant par le régime des actions de préférence. 

Droit de vote double/multiple dans les SAS : 

Dans les sociétés par action simplifiée, il est possible de créer des actions à droits de vote 

multiples, mais il ne s’agit pas d’actions de préférence802 

                                                           
799 https://www.khadiri.com/blog/21/augmentation-du-capital-social-par-la-creation-des-actions-de-preferences 

800 Décision du conseil d’administration, du directoire, ou du Président d’une SAS 

-   Rapport particulier du commissaire aux comptes, et/ou un commissaire aux avantages particuliers 

-   Approbation de l’assemblée générale extraordinaire. 

801 Exemple de droits particuliers rattachés à des actions de priorité : 

- limiter le droit de vote des actions de préférence à certains types de décisions (approbation des comptes, affectation des résultats, 

modification des statuts, etc.) 

- exiger des porteurs d’actions de préférence la détention de leurs actions pendant une certaine durée avant de leur accorder le droit de 

vote (clause de stage) 

- subordonner l’exercice du droit de vote à certaines conditions (réalisation, par la société, d’un chiffre d’affaires annuel supérieur à un 

certain montant, etc.). 

802 Voici encore des exemples des actions « traçantes », 

-         des actions qui donnent droit à un dividende en fonction des résultats d’une des branches d’activité du groupe 

-         dividende cumulatif, déterminé ou déterminable, progressif ou dégressif, certain ou conditionnel 

-         attribution prioritaire du boni de liquidation ou à une répartition inégalitaire de celui-ci 

-         attribution d’actions de préférence en cas d’émissions gratuites d’autres valeurs mobilières 

-         amortissement prioritaire des actions de préférence en cas d’amortissement du capital 
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Le choix de la création de telles actions dotées de pouvoirs pouvant, répondre à des choix 

stratégiques, à effet dilutif ou sans effet dilutif. Le commissaire aux comptes a un rôle majeur que la 

loi, lui confère, celui de veuillez à l'équité et l'égalité des actionnaires, à l'occasion des opérations 

d'augmentation du capital. Son intervention est requise dans la plupart des cas, afin d'émettre 

son rapport, en vue de l'approbation de telles opérations par l'AGE803. 

En France, La loi relative à la croissance et la transformation des entreprises du 22 mai 2019, dite 

« loi PACTE »804, a pour objectif de lever les freins à la création et à la croissance des entreprises tout 

en les sensibilisant aux enjeux sociétaux. Elle couvre quasiment la totalité des branches du Droit, et 

notamment le Droit des sociétés, le Droit des affaires et le Droit social. 

 Actions de préférence à droit de vote multiple 

La loi PACTE permet aux sociétés par actions non cotées de créer des actions de préférence à 

droit de vote multiple (double ou plus) sans exigence sur le délai de détention des actions. 

Auparavant, la possibilité d'accorder un droit de vote double n'était ouverte qu'aux actions 

libérées et inscrites au nominatif depuis au moins deux ans805. 

Le Rachat des actions de préférence 

En France, l’article 100 vient favoriser le développement des actions de préférence "rachetables". 

La loi vient permettre, pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché 

réglementé, le rachat des actions de préférence, non plus seulement à l’initiative exclusive de la 

société mais également à l'initiative conjointe de la société et de l’actionnaire détenteur des actions de 

préférence, voire seulement à l’initiative de ce dernier. 

Concernant les autres sociétés, dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un 

système multilatéral de négociation ou sur un marché réglementé, le rachat est possible s'il est prévu 

par les statuts de la société. Ces derniers devront prévoir, avant toute souscription, les modalités de 

rachat, s'il peut s'effectuer à l'initiative exclusive de la société, du détenteur ou par une initiative 

conjointe entre la société et le détenteur. 

Ce rachat n'était possible auparavant qu'à la seule initiative de la société. 

Les actions de préférence sont parfois utilisées au sein de sociétés cotées ou non-cotées. Elles 

présentent par nature des caractéristiques particulières, et ont un impact sur les rapports entre 

actionnaires806.  

Droits spécifiques liés aux actions de préférence 

                                                           
-         attribution prioritaire d’un actif 

-          l’institution d’un quorum spécial afin que l’organe compétent ne puisse délibérer valablement sans la présence de tout ou partie 

des membres représentant les porteurs d’actions de préférence ; 

-         l’attribution aux membres représentant les porteurs d’actions de préférence d’un droit de veto sur certaines décisions 

803  www.khadiri.com 

804 Une des mesures de la loi PACTE a modernisé et assoupli le régime juridique des actions de préférence. Les actions de préférence 

sont des catégories d'actions qui offrent des prérogatives distinctes des actions ordinaires à son titulaire, elles offrent ainsi un avantage 

pécuniaire (tel qu'un dividende majoré) au détenteur. Le texte vient modifier plusieurs articles du Code de commerce, concernant les 

actions de préférence. En résumé, l'article 100 de la loi prévoit un dispositif assoupli, pour les actions émises à compter de la loi. Les 

entreprises concernées par cet article sont les Sociétés Anonymes (SA) et les Sociétés en Commandite par Actions (SCA). La loi permet 

à ces sociétés, dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation ou sur un marché 

réglementé de pouvoir créer une action de préférence avec un droit multiple. 

805 https://www.myformality.com/fiches-conseils/127-la-loi-pacte-les-actions-de préférence 

806 Elles ont notamment été couramment utilisées dans le cadre des levées de fonds dites « ISF ». Focus sur les tenants et aboutissants 

de ces actions particulières. 
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Les actions de préférence accordent des droits spécifiques à leur détenteurs et dérogent ainsi au 

principe général de proportionnalité entre les actionnaires. Il existe de très nombreuses applications 

possibles mais ces droits sont globalement de plusieurs sortes : 

Droits de vote modifiés 

Les actions de préférence peuvent ainsi accorder des droits de vote augmentés807. 

Droits financiers privilégiés 

Par exemple concernant le droit aux bénéfices. On pourra ainsi envisager un droit à un dividende 

prioritaire, ou à un « super » dividende. On ne pourra cependant pas priver les actionnaires ordinaires 

de tout droit au bénéfice, ou décider d’une distribution en l’absence de bénéfice distribuables. Il peut 

également s’agir d’un droit privilégié au boni de liquidation ou d’un droit de rachat prioritaire. Ainsi 

en cas de cession de la société, les détenteurs d’actions de préférence pourront avoir un accès 

privilégié au solde disponible issu de la cession808 . 

-Autres Droits et avantages : 

Les modalités précises des droits attaché à chaque type d’action sont encadrées par les Statuts et 

le Pacte d’Actionnaires. 

Impact concret des actions de préférence 

Les actions de préférence peuvent être utilisées dans le cadre de levées de fonds afin de 

différencier les droits entre les actionnaires historiques et les nouveaux investisseurs. 

A titre non exhaustif, les actions de préférence peuvent accorder certains avantages en termes de 

gouvernance (droit à être représenté au Conseil d’Administration par exemple) ou droit de regard ou 

de véto sur certaines décisions. Elles peuvent également permettre à leur détenteur de s’affranchir de 

certaines contraintes en cas de cession (droit de préemption par exemple) ou bien de disposer d’un 

droit renforcé à l’information dans le cadre du « reporting » et de l’information délivrée aux 

actionnaires. 

Entrée de nouveaux investisseurs via des actions de préférence 

Ainsi les nouveaux investisseurs, qui démontrent par leur participation à une augmentation de 

capital un intérêt pour la société, et seront même prêts à la valoriser en payant une « prime 

d’émission » sur chaque action nouvellement émise, peuvent vouloir par ailleurs introduire certains 

mécanismes de protection. Ils espèrent certes profiter en tant qu’actionnaire d’un développement 

ultérieur et d’une valorisation de la société et réaliser une plus-value à la revente. Mais étant donné 

un prix par action parfois beaucoup plus élevé que celui des autres actionnaires, ils vont vouloir être 

prioritaire sur certains flux financier ou boni de liquidation, ou bien être en mesure de contrôler 

certaines décisions. 

 

 

 

 

                                                           
807 (Par exemple un droit de vote double par rapport aux actions ordinaires). 

808 (Calculé généralement après apurement des différentes dettes éventuelles de la société). 
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La question environnementale dans les programmes électoraux des partis politiques 2021 
The environmental issue in the electoral programs of political parties 2021 

 Salima Achahbar 

Etudiante chercheuse en cycle doctoral 

Université Abdelmalek Essaadi. FSJES de Tanger 

 

Résumé 

Le Maroc a consacré à la question environnementale une priorité nationale et une place primordiale 

dans ses politiques publiques. 

Depuis 2009, grâce à l’impulsion royale, le Maroc a  instauré une base de mise à niveau 

environnementale, notamment sur le plan réglementaire. 

Le nouveau modèle de développement constitue une nouvelle ère pour le Maroc dont la question 

environnementale figure parmi ses grands axes stratégiques.  

Il est évident que les élections communales et régionales du 08 septembre 2021 constituent une étape 

décisive pour concrétiser l’engagement du Maroc en faveur d’un développement durable. 

Alors est ce que les politiciens ont pris en considération l’enjeu de la question environnementale dans 

leurs programmes électoraux  lors de ce scrutin afin de réussir les réformes engagées par le Maroc? 

Autrement dit quelle place accorde-t-elle au volet environnemental dans les programmes électoraux 

des différents partis politiques ? 

L’objectif principal est de connaître vers quel niveau les principaux partis politiques ont respecté les 

principes relatifs à l’environnement et au développement durable dans leurs programmes électoraux. 

Les partis de la majorité gouvernementale ont insisté sur les énergies renouvelables pour le PAM, la 

décarbonisation pour le RNI et la gestion de l’eau pour l’IQ. 

Les partis politiques se sont référés aux recommandations du nouveau modèle de développement. 

Mots-clés : environnement-nouveau modèle de développement–élections 2021-développement 

durable 
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Abstract 

Morocco has made the environment a national priority and a key part of its public policies. 

Since 2009, thanks to the royal impetus, Morocco has established a basis for environmental upgrading, 

particularly in terms of regulations. 

The new development model represents a new era for Morocco, and the environmental issue is one 

of its major strategic axes.  

It is clear that the communal and regional elections of September 8, 2021 are a decisive step in 

realizing Morocco's commitment to sustainable development. 

So have the politicians taken into consideration the environmental issue in their electoral programs 

during this election in order to succeed the reforms undertaken by Morocco? 

In other words, what place does it give to the environmental component in the electoral programs of 

the various political parties? 

The main objective is to know to what level the main political parties have respected the principles 

related to the environment and sustainable development in their electoral programs. 

The parties of the governmental majority insisted on renewable energies for the PAM, 

decarbonization for the RNI and water management for the IQ. 

The political parties referred to the recommendations of the new development model. 

Keywords: environment-new development model-elections 2021-sustainable development 

 

 

Introduction         

Le Maroc a consacré à la question environnementale une priorité nationale et une place primordiale 

dans ses politiques publiques. 

Depuis 2009, grâce à l’impulsion royale, le Maroc a instauré une base de mise à niveau 

environnementale, notamment sur le plan constitutionnel, législatif et  réglementaire. 

Dans ce contexte la nouvelle constitution de 2011 a consacré le droit d’un environnement sain à 

chaque citoyen et citoyenne809 , et le législature a adopté une loi cadre n°99-12 portant sur la charte 

nationale de l’environnement et du développement durable(CNEDD) et le gouvernement a mis en 

place une stratégie nationale de développement durable(SNDD). 

En outre le nouveau modèle de développement constitue une nouvelle ère pour le Maroc dont la 

question environnementale figure parmi ses grands axes stratégiques.  

                                                           

809 Article 31 de la constitution de 2011, stipule que l’Etat et les collectivités territoriales œuvrent à la 

mobilisation de tous les moyens disponibles pour faciliter l’égal accès des citoyennes et des citoyens aux 
conditions leur permettent de jouir du droit :-à l’accès à l’eau et à un environnement sain 
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Il s’agit d’un nouveau modèle de développement durable qui garantit à la fois la protection de 

l’environnement, la gestion rationnelle des ressources naturelles, l’amélioration des conditions et du 

cadre de vie des citoyens et la promotion des activités économiques respectueuses de l’environnement 

Ce nouveau modèle constituerait un tournant décisif dans l’essor du Maroc ainsi qu’une preuve 

vigilante des engagements environnementaux internationaux du Maroc ainsi qu’un respect aux 

principes de la conférence de Rio sur l’environnement et le développement durable en 14 juin 1992. 

Il est évident que les élections communales et régionales du 08 septembre 2021 ont constitué une 

étape décisive pour concrétiser l’engagement du Maroc en faveur d’un développement durable. 

Alors est ce que les politiciens ont pris en considération l’enjeu de la question environnementale dans 

leurs programmes électoraux lors de ce scrutin afin de réussir les réformes engagées par le Maroc? 

Autrement dit quelle place accorde-t-elle au volet environnemental dans les programmes électoraux 

des différents partis politiques ? 

Afin de répondre à cette question nous allons procéder à une analyse documentaire des différents 

programmes électoraux, en se référant aux principaux textes réglementaires de la question 

environnementale et en s’appuyant sur les conventions internationales. 

1-la législation de la question environnementale au Maroc 

Le Maroc a accordé à la question environnementale une place primordiale dans ses politiques 

publiques, à cet effet il a constitutionnalisé pour la première fois le volet environnemental à travers 

notamment la constitutionnalisation du droit de  l’égal accès de chaque citoyen et citoyenne à un 

environnement sain et au développement durable810,ainsi que le renforcement du cadre institutionnel 

relatif à l’environnement à travers l’instauration d’un conseil économique, social et 

environnemental(CESE)811. 

Dans ce contexte  et conformément aux engagements internationaux pris par le Maroc dans le domaine 

environnemental à savoir le sommet de la terre de Rio de Janeiro en 1992 et de Johannesburg en 2002 

ainsi que des conventions pertinentes, le Maroc mis en place les fondements visant à instaurer le 

développement durable dans le pays à travers plusieurs réformes politiques, institutionnels, juridiques 

et socio-économiques. Ce processus a été renforcé par l'adoption de la Charte Nationale de 

l’Environnement et du Développement Durable couronné par l’élaboration de la loi cadre n°99-12 

portant sur la charte nationale de l’environnement et du développement durable(CNEDD), suivi par 

l’élaboration par le gouvernement de la stratégie nationale de développement durable (SNDD) et sa 

mise en œuvre à l’horizon de 2030dont l’objectif principal est  la concrétisation du développement 

durable, en plus que sa conformité avec les principes de la CNEDD812. 

2-La question environnementale dans les programmes électoraux législatifs des partis politiques 

2021 

 Pour le Rassemblement National des Indépendants (RNI) 

                                                           

810Voir l’article 31 de la nouvelle constitution de 2011 

811 Voir les articles : 151 et 152 de la nouvelle constitution de 2011 

812• Principe d’intégration ; • Principe de territorialité ; • Principe de solidarité ; • Principe de précaution ; • 

Principe de prévention ; • Principe de responsabilité ; • Principe de participation. (voir SNDD 2030 résumé 
exécutif, page :12) 
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Pour le RNI  le volet environnemental figure dans ses programmes électoraux lors de scrutin du 08 

septembre 2021en comparaison avec le programme des élections de 2015 et 2016 dans lesquels la 

dimension environnementale a restée très marginalisée. 

Lors de ce scrutin le RNI a consacré à la question environnementale une place primordiale dans son 

programme électoral , et cela figure dans la mesure 14813 qui est consacrée pour la transition 

énergétique laquelle est considérée par les indépendants comme priorité de plan de relance industrielle 

pour parvenir à une industrie décarbonée et de fairedu Maroc un pays leader en production à faible 

empreinte carbone ainsi que de poursuivre l’objectif du Maroc de porter la contribution des énergies 

renouvelables à 52 % de sa consommation nationale, à horizon 2030. 

 Programme électoral 2021 du Parti vert marocain (PVM) :  

À la veille du scrutin du 8 septembre, ce parti se concentre pleinement sur le volet 

environnemental, sous le slogan « l’environnement avant tout ». Les objectifs du programme 

électoral de ce parti vise essentiellement à : 

 Protéger l'équilibre écologique et préserver la durabilité des ressources naturelles ;  

 Lutter contre toutes les formes de pollution ; 

 Protéger le lien humain avec la nature, les droits et le patrimoine de la population nomade ainsi 

que les arbres rares ; 

 Intégrer la dimension écologique dans la construction d'options sociales, économiques et 

politiques, et orienter les investissements vers une économie verte inclusive ; 

 Le volet environnemental dans le programme électoral du parti authenticité et 

modernité(PAM) 

Pour le PAM a insisté sur  l’adoption d’une politique énergétique afin de lutter contre les enjeux 

environnementaux affrontés par le Maroc, raison pour laquelle il vise à développer le potentiel 

national des énergies renouvelables pour une réduction des coûts et pour assurer la sécurité 

énergétique du Maroc. Car La dépendance du Maroc vis-à-vis de l’extérieur pour son 

approvisionnement en énergie pèse lourdement sur l’économie nationale et affecte les indicateurs 

macroéconomiques (Balance commerciale, équilibre des finances publiques, etc.).  

Au-delà de la question de l’approvisionnement et du coût, le PAM trouve que les enjeux 

environnementaux sont, aussi, en constante évolution, ce qui oblige le Maroc à se doter d’une 

politique énergétique responsable et durable.  

Aussi, dans une dynamique de compétitivité et d’indépendance énergétique, le Maroc doit amorcer 

une réforme du secteur, à travers la mise en place d’une série de mesures pour assurer la sécurité 

énergétique de notre pays.  

Pour une transition énergétique fondée sur le développement du potentiel national des énergies 

renouvelables le PAM s’engage de : 

 • Lancer un plan national de vulgarisation de l’usage des énergies renouvelables.  

• Instaurer un système de primes d’appui à la transition énergétique pour encourager les industriels et 

les ménages à passer aux énergies renouvelables (solaire et éolienne).  

• Encourager les industriels, les agriculteurs et les particuliers, à installer des systèmes 

d’autoproduction énergétique et permettre de valoriser la réinjection des énergies autoproduites dans 

le réseau public de distribution.  

                                                           

813MESURE 14 : Inclure par l’emploi : forger l’industrie de demain, accélérer la transition énergétique 
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• Soutenir la production électrique à bas carbone pour les besoins de l’industrie, de l’habitat, du 

tourisme, du dessalement de l’eau de mer, du recyclage de l’eau, des administrations publiques. - Pour 

une gestion optimisée et régulée des hydrocarbures • Développer l’offre globale de carburants de 

remplacement : biocarburants, gaz naturel, gaz naturel liquéfié (GNL), gaz naturel comprimé (GNC), 

propane, hydrogène.  

• Appuyer le développement des réseaux de transport publics électriques (industrie automobile, 

transport urbain, …).  

• Créer une nouvelle autorité de règlementation des hydrocarbures en charge de la régulation des 

marges et lutter contre les situations de l’oligopole. 

 Le parti de l’Istiqlal (IQ) 

Quant au Parti de l’Istiqlal Leur programme national 2022-2026 a mis en évidence une volonté de 

mettre en œuvre un développement économique, humain et durable. 

La vision verte de l’Istiqlal se retrouve listée dans son programme national 2022-2026, au niveau du 

chapitre relatif au chantier d’amélioration de la gouvernance et de la qualité des services publics. Ce 

volet est intitulé « Gestion juste et responsable de la ressource « eau » et accélération de la 

transition environnementale ».  

Ainsi, le parti souligne sa volonté à « poursuivre le plan de développement des énergies 

renouvelables qui permettra à notre pays de produire 52% de ses besoins en électricité à 

l’horizon 2030 ». Il est également question d’accélérer le programme d’efficacité énergétique au 

niveau de l’industrie, des transports et du bâtiment. 

Le  parti  mis en évidence  la nécessité d’élaborer le Plan National de l’Eau dans des délais établis à 

l’avance. Il est également question de diversifier l’approvisionnement en eau potable et en eau 

d’irrigation. 

Avec l’objectif ultime d’œuvrer pour assurer la sécurité hydrique du pays, le programme national 

2022-2026 précise que la priorité sera de restructurer le système de gouvernance de l’eau afin 

d’améliorer l’efficacité et la cohésion entre les programmes et les acteurs dans la perspective de 

l’approvisionnement et la répartition équitable des ressources hydriques entre les régions. 

Concernant les autres secteurs, le Parti de l’Istiqlal estime prioritaire d’œuvrer pour l’élaboration de 

contrats-programmes régionaux« dans le but de promouvoir l’économie verte, préserver 

l’environnement, la diversité écologique, créer des opportunités d’emplois verts, développer une 

économie circulaire, avec une consommation responsable des ressources naturelles ». 

La problématique des changements climatiques figure également dans la perspective 

environnementale du parti de l’Istiqlal qui souligne l’importance de  définir les engagements Maroc 

au niveau territorial dans le domaine de la lutte contre les effets des changements climatiques.  

 

Pour le volet énergétique, le programme national 2022-2026 met l’accent sur la nécessité d’accélérer 

la légalisation et l’ouverture du champ de la production d’énergie renouvelable tout en permettant aux 

opérateurs économiques et aux familles d’en bénéficier ». 

Le programme national 2022-2026 de l’Istiqlal met également en exergue sa vision concernant 

l’implémentation de l’économie circulaire qui passe par la diffusion et le soutien d’une gestion 

responsable des déchets. La perspective du parti dans ce domaine implique de généraliser les filières 

de valorisation dans le plus grand nombre d’agglomérations du Royaume. 

 

Le programme du parti souligne en outre sa volonté de mettre en œuvre les mesures adéquates pour 

protéger l’environnement contre les différents types de pollution.  

 Parti de justice et de développement (PJD) 
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Selon le PJD l'adoption par le Maroc d'un nouveau modèle de développement est un thème 

incontournable dont se sont référés dans la préparation et l’élaboration de leur programme électoral. 

Pour le PJD la transition vers l’économie verte et celle bleue est un axe prioritaire dans leur 

programme électoral à travers notamment : 

-L’activation de la stratégie nationale de développement durable, en tenant compte de l'accélération 

de la mise en place de ses trois piliers (appui aux politiques, et en activant les outils de gouvernance, 

de préservation de l'environnement et de développement durable) à travers la mise en œuvre de 

programmes et de projets structurés pour traiter la problématique de la dégradation de 

l'environnement. 

-La prise en compte des déférentes politiques sectorielles des aspects environnementaux 

-Élaboration d’une stratégie de l'eau à l’horizon de l'année 2050 

▪ Accélération de la mise en œuvre de la stratégie de reboisement et de la lutte contre la désertification  

 Le parti politique de mouvement populaire (MP) 

Le programme électoral du MP a listé une série de mesures visant à intégrer la dimension 

environnementale dans le processus de développement qui devrait servir à atténuer les inégalités 

sociales et à instaurer un nouveau mode de gouvernance. Parmi ces mesures on cite notamment : 

Le renforcement de l’intégration de la dimension environnementale dans la planification et la gestion 

régionale et locale à travers des programmes destinés à la protection de l’environnement 

L’élaboration d’une feuille de route pour l’efficacité énergétique. 

L’élaboration du cadre juridique et institutionnel du développement du gaz naturel pour en faire un 

choix stratégique et économique. 

 Le parti politique de progrès et du socialisme (PPS) 

Le PPS a considéré le rapport de NMD814 et les perspectives qu’il ouvre comme prometteurs et adhère 

au pacte national pour le développement.  

Il est susceptible de provoquer l’élan nécessaire et le renouveau de la confiance dans le Maroc et sa 

constitution. Le volet environnemental est présenté dans leur programme électoral à travers 

notamment : 

L’approfondissement de la dimension écologique des politiques sectorielles dont l’objectif est 

d’intégrer pleinement la dimension écologique et le changement climatique dans les politiques 

sectorielles afin de préserver les ressources nationales et développer une économie alternative 

respectueuse de l’environnement afin de Renforcer la gouvernance de l’environnement à travers 

notamment : 

 La mise en place d’un grand ministère de l’environnement garant de l’élaboration 

participative et de la mise en œuvre d’une politique gouvernementale cohérente et de 

l’actualisation/adaptation des cadres législatifs, règlementaires et financiers 

 Accorder la priorité à la mise en œuvre de la loi sur les études d’impact environnemental 

· 

  Assurer l’exemplarité de l’Etat et les projets publics en renforçant la transparence et la 

communication sur les grands projets structurants et leur impact environnemental. 

Alors on touve que les principaux partis politique ont élaboré le volet environnemental dans leurs 

programmes électoraux confromément au NMD ains qu’aux engagements internationaux  pris par le 
                                                           

814 Nouveau Modèle de Développement durable 
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Maroc et en particulier la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement qui contient 27 

principes dont les principes 1,3 et 4815ont été  pris en considération. 

Le Nouveau Modèle de Développement(NMD) : cadre référence des partis politiques 

Le NMD est considéré comme un cadre de référence pour les partis politiques lors de l’élaboration 

de leurs programmes électoraux. 

Le Nouveau Modèle de Développement 2035 a ancré de manière institutionnalisée la durabilité et la 

protection de l’environnement comme des fondamentaux. Il a consacré l’axe stratégique numéro 4 

aux territoires résilients durables qui, par ailleurs, il s’avère utile de développer la mise en œuvre du 

NMD de sorte à « sécuriser cette intégration systémique de la durabilité dans les différents outils 

institutionnels et stratégies sectorielles et des territoires et notamment en ayant recours aux Objectifs 

de Développement Durable (ODD) comme un tableau de bord pour mesurer les performances de la 

durabilité intégrée afin de pouvoir mobiliser les forces vives de la Nation vers l’atteinte des objectifs 

escomptés816 ». 

À cet effet, il est nécessaire de « refondre la Stratégie Nationale de Développement Durable 

(SNDD) afin de l’aligner au NMD et à l’agenda 2030 de Développement Durable »817. 

Le NMD a consacré à la question environnementale une place primordiale et figure parmi ses axes 

stratégiques majeurs dont la préservation de l’environnement figure dans le quatrième et le cinquième 

choix stratégique. 

Ce choix est réservé à la préservation des ressources naturelles et au renforcement de la résilience des 

territoires au changement climatique 

Les partis politiques en vue d’aligner leurs programmes électoraux se sont référés  au  rapport de La 

Commission Spéciale sur le Modèle de Développement(CSMD). 

À l’occasion de l’ouverture de la première session de la première année législative de la 

11e législature, le roi Mohammed VI a adressé un discours au Parlement lequel s’est focalisé sur trois 

volets principaux dont le troisième est consacré à l’opérationnalisation de nouveau modèle de 

développement et au lancement d’une nouvelle génération de projets et de réformes intégrés. 

« En outre, “le Pacte national pour le Développement” représente un levier essentiel pour la mise 

en œuvre de ce modèle, en ce qu’il symbolise un engagement national souscrit envers Notre Majesté 

et à l’égard des Marocains »818. 

                                                           

815Déclaration de RIO sur l’environnement et le développement 

La conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement réunie à RIO du 3 au 14 juin 
1992. 
Principe 1 : Les êtrs humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable.Ils ont 
le droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature. 
Principe 3 : Le droit au développement durable doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les 
besoins relatifs au développement et à l’environnement des générations présentes et futures. 
Principe 4 : Pour parvenir à un développement durable, la protection de l’environnement doit faire partie 
intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément. 

816Hassan Agouzoul, expert en développement durable, 

817Idem 

818Extrait de discours royal le 08/10/2021, lors del’ouverture de la première session de la première année 

législative de la 11e législature 
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Le modèle de développement offre de vastes champs d’action tant pour le gouvernement que pour le 

Parlement, avec toutes ses composantes. 

Aussi, dans la perspective de la mise en œuvre du modèle de développement, le nouveau 

gouvernement doit définir les priorités et les projets à mettre en chantier au cours de son mandat et 

mobiliser les ressources nécessaires pour assurer leur financement. 

Le nouveau gouvernement s’engage de la mise en œuvre du contenu du NMD suite aux orientations 

royales ainsi que  le pacte national de développement qui sera un cadre de référence pour les politiques 

publiques. Alors l’environnement est présenté  dans le nouveau programme gouvernemental dans leur 

engagement de la mise en œuvre du contenu du NMD dont le volet environnemental constitue l’un 

de ses grands axes principaux. 

 

Analyse de l’examen documentaire 

Malheureusement on trouve une absence du volet environnemental dans les dix engagements du 

gouvernement pour le quinquennal 2021-2026819 

Après avoir consulté et analyser les programmes électoraux des principaux partis politiques formant 

la coalition gouvernementale on constate que le parti politique de l’IQ a donné tant d’importance à la 

question environnementale il a presque englobé les volets majeurs de l’environnement par contre on 

trouve que le RNI et le PAM se sont focalisés sur un sujet déterminé dont pour la transition 

énergétique pour les RNI et les énergies renouvelables pour le PAM. 

Après avoir formé le nouveau gouvernement le ministère de la transition énergétique et de 

développement durable a était cédé à un membre du RNI, malgré que le programme électoral le plus 

détaillé et enrichie en matière environnemental est celui du parti de l’Istiqlal, c’était préféré de mettre 

à la tête du ministre de l’environnement un membre de parti de l’IQ. 

 

 

 

                                                           
819Les principaux engagements du nouveau gouvernement : 
-Créer un million d’emplois nets au cours des cinq prochaines années. 
-Augmenter le taux d’activités des femmes à plus de 30% au lieu de 20% actuels 
-Activer la protection sociale globale 
-La protection de la classe moyenne et la mise en place de toutes les conditions économiques et sociales 
pour l’émergence d’une classe moyenne agricole dans le milieu rural 
-Mobiliser l’ensemble du système éducatif avec toutes ses composantes dans le but de classer le Maroc 
parmi les 60 premiers pays au monde 
-Mettre en œuvre le caractère officiel de la langue amazighe notamment en créant un fonds spécial et en y 
injectant un montant d’un milliard de dirhams d’ici 2025 
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Conclusion 

Les trois principaux partis formant la coalition gouvernementale se sont concentrés sur la mise en 

place du capital humain au centre de leur modèle de développement 

En grosso modo, on trouve que la majorité des partis politique ont pris en considération la question 

environnementale dans leurs programmes électoraux on respectant les grands axes du NMD. En 

particulier le parti IQ qui a englobé les enjeux environnementaux dans leur programme électoral. 

A cet égard, le nouveau gouvernement appelle à accélérer l’adoption du pacte  national de 

développement qui va émerger du nouveau modèle de développement, laquelle devra bénéficier de 

l’unanimité de tous les partenaires, et qui constituera un document de référence  et une feuille de route 

définissant les grands choix nationaux et encadrant les politiques publiques.  

Mais la question qui mérite d’être posée est de savoir ainsi que d’attendre l’effectivité de ces 

promesses électorales ainsi que leur crédibilité aux attentes des citoyens. 

Malheureusement on trouve une absence du volet environnemental dans les dix engagements du 

gouvernement pour le quinquennal 2021-2026 

Alors quelle valeur ajoutée apporterait ce nouveau gouvernement pour la question environnementale 

? surtout que le volet environnemental n’avait pas figuré parmi les grands axes du programme 

gouvernemental tel qu’il a était figuré dans les programmes électoraux de la majorité 

gouvernementale leur de scrutin de 08 septembre.  
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 تقرير حول الندوة العلمية تحث عنوان" صناعة القوانين"

 اعداد الباحثة رشيدة اوربير 

 ،عنوان "صناعة القوانين " نظم ماستر املقاولة و القانون  بشراكة مع  ماستر االستثمار و األعمال محاضرة علمية  تحت

بجامعة الحسن األول كلية العلوم القانونية و سياسية  شارك فيها عدد من الفاعلين السياسيين    2022ماي 28يوم 

 .والقانونيين  وثلة من أهل الفكر والقضاء

ركين قبل أن يذكر بأهداف وقد استهل هذا املحفل العلمي بكلمة األستاذ محمد حميدا، الذي رحب بالحضور وباملشا        

الندوة، وعلى رأسها  تقديم الشكر للدكتور عبد الخالق الدحماني مستشار قانوني باألمانة العامة للحكومة، و كذا  األستاذ 

عابد العمراني امليلودي مستشار برملاني سابق ورئيس فريق بالغرفة الثانية و عضو سابق بلجنة العدل و التشريع و تقديم الشكر 

 ملوصول لألستاذ طريق ملصدق أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية و السياسية بسطات  . ا

 :وقائع الجلسة 

ل عابد العمراني بتقدم هو الثاني الشكر لك بعد االنتهاء من تقديم املتداخلين من طرف األستاذ حميدا تفضل األستاذ     

عة التشريع باملغرب   باعتباره موضوع متداخل تساهم فيه مجموعة من األطراف  املتواجدين و اغتنم الفرصة للحديث عن صنا

 ومن أهمها : األمانة العامة للحكومة  التي هي املحور و الجهة هي التي تسهر على الصياغة النهائية للقواعد القانونية.

 لى التصميم بعض النصوص القانونية كالقانون و اعتبر األستاذ أن تهيئة القواعد القانونية هي بمثابة هندسة حيث بالرجوع إ

الجنائي فيما يتعلق باملبادئ العامة يظهر بالفعل انه ليس من السهل اعدد التصميم، خاصة في ما يخص وضع املبادئ وترتيبها  

 قانونية .عدة الووضع تبويب لها وبالتالي فانه عمل هندس ي الذي يقوم به هو الذي يعلم الكيفية واملراحل التي تمر منها القا

أما في ما يخص املراحل التي تمر منها القاعدة القانونية فهي جد شائكة قبل الوصول للصياغة النهائية والتي تصدر بالجريدة 

الرسمية ، و قبل  مخاض القاعدة القانونية تكون  في األول مجرد مشروع قانون الذي تتقدم به الحكومة أو مقترح قانون 

لنواب البرملانيين وتكون هناك  تجاذبات سياسية  كل يدافع عن مصالحه من خالل املشاورات الن أي قاعدة والذي يتقدم به ا

قانونية سواء كانت مشروع أو مقترح إال ويمر بمجموعة من املشاورات مع الفئات املعنية بها، مثال  على ذلك عند الحديث عن 

 .تدافع عن أفكارها و مبادئها و بالتالي  يلزم مراعاة مختلف الهيئاتمناهضة العنف ضد النساء هنا تكون جمعيات حقوقيه 

وفي معرض الحديث ، أشار األستاذ العمراني على أن القاعدة القانونية تتطور بتطور املجتمعات،  بمعنى أن القاعدة القانونية  

 ال تبقى جامدة وإنما تتبع التطور املجتمعات وانفتاح املجتمعات على بعضها.

بالتالي فالقاعدة القانونية بمختلف صورها سواء كانت على شكل قوانين أو ظهائر ملكية أو مراسيم حكومية هنا كل و   

هذه القوانين تحال على األمانة العامة للحكومة التي تظهر على تعمل على مراجعة تلك القواعد حتى ال تتعارض فيما بينها، 

 لتها على املحكمة الدستورية حتى ال تكون متعارضة مع الدستور.باإلضافة  إلى بعض القوانين التي يتم إحا

 .وبالتالي فجل القوانين ترجع لألمانة العامة للحكومة وهي هي التي تسهر على الصياغة النهائية لتلك القواعد القانونية 

صه اول الكلمة لرئيس الندوة في شخوبعد هذه الكلمات  السياقية والبيانية أنهى األستاذ عابد العمراني امليلودي مداخلته، ون

األستاذ محمد حميدا، و الذي قدم هو كذلك  الشكر لألستاذ  العمراني عن  مداخلته القيمة الذي استقض ى و أبحارنا فيها  ،  

 دليعبر هو األخر عن رأيه  في صناعة القوانين  بصفته باحتا وليس أستاذا حيت تحدث عن القاعدة القانونية من منطلق الجل

ومن منطلق االنتقاد  و اعتبار املشرع لم يكن موفقا و لم يحسن في هذا األمر باعتباره  قام فقط بنقل النصوص، وأضاف على 

ذلك  أن  عملية تشريع هي عملية معقدة جدا فيها الكثير من اإلرهاصات واإلكراهات التي تعترضها قبل خروجها للنور وبالتالي 

عرفة و التوضيح ،حيث انه اذا قلنا ان التشريع هو الصناعة فسؤالنا هو كيف تصنع القاعدة هذا اللقاء الهدف منه هو امل
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القانونية وما هي املراحل التي تمر منها قبل أن تصل هذه القاعدة القانونية الى النشر والذي يعد كأخر مرحلة من مراحل 

 التشريع.

يدا مداخلته تم ناول الكلمة بعد ذلك لألستاذ  عبد الخالق الدحماني بهاته األسئلة التي تستفز الذهن انهي االستاذ محمد حم

. 

الذي قدم الشكر لكل من الرئيس الندوة محمد حميدا مع االمتنان لكل الطلبة بالتوفيق والنجاح كذلك تم تقديم الشكر 

 .لألستاذ عابد العمراني

 والذي قسمها إلى محورين:بعد ذلك بدا األستاذ مداخلته التي تحت عنوان "صناعة القوانين" 

 .محور األول:خصصه لتقنيات صياغة النصوص القانونية 

 أما املحور الثاني: خصصه لكيفيات إعداد النصوص القانونية. 

حيت اعتبار األستاذ الفاضل أنعملية صياغة القوانين وإعدادها من املهام املعقدة والدقيقة وهي أداة لترجمة إرادة املشرع إلى 

ه قابله للتطبيق على ارض الواقع وتعد بمثابة العلم التطبيقي للتشريع،  وتستند هذه العملية على مجموعة شروط قواعد عملي

 :الواجب توفرها وهي كالالتي

أوال :يجب على محرر القاعدة القانونية أن تكون له معرفه لغويه باعتبار أن اللغة اداة لإلفصاح ووسيلة  -

 للتواصل والتبليغ.

 عليه أيضا االستعمال الصحيح للمفردات واملصطلحات واملعاني القانونيةثانيا: يجب  -

ثالثا: يجب على محرر القاعدة القانونية ان تكون له ثقافة قانونية واسعة حيث ال يجب أن يحصر نفسه  -

هو في زاوية ضيقة عندما يريد ان يعد النص حيث أن محرر القاعدة القانونية عند دراسته املشروعة واملسودة ف

ينطلق من أسس مختلفة وينطلقوا من االتفاقيات الدولية التي صادق عليها املغرب أو انضم إليها وكذا ينطلق من 

 التشريعات الجاري بها العمل وذلك لكي ال نقع في اشكال او مشكله التضخم التشريعي.

نونية هي فن من الفنون رابعا: يجب ان يتوفر محرر كذلك على منهجية دقيقة على اعتبار ان الصياغة القا -

القانونية يقوم على اساس املنهج العلمي واملنطق القانوني ففي غالب االحيان املحرر يعتمد املنهج االستنباطي واملنهج 

 .االستقرائي على حسب الطبيعة املوضوع وطبيعة النصوص القانونية

عكس الفعل السياس ي على اعتبار ان  خامسا :محرر القاعدة القانونية هو فاعل قانوني بالدرجة االولى على -

هذا االخير هو من يضع السياسات العمومية والسياسات العامة والسياسات القطاعية اما الفاعل القانوني هو 

كيفية تحويل وتنزيل تلك االستراتيجيات وتلك السياسات العمومية التي يتقدم بها الفاعل السياس ي اي انه يحاول 

 .ات املحددة سلفاوفق رؤيا سابقه من قبل السلطات الحكومية واألجهزة والفاعلين اآلخرينترجمة للتوجهات والسياس

سادسا:كذلك على محرر القاعدة القانونية أن يحيط بثقافة املجتمع وقيمه ومعرفة ملشاكل وقضاياه والتتبع  -

 الدائم ملسار السياسات العمومية وهذا بصفة عامة.

 صوص القانونيةاملحور األول: تقنيات صياغة الن

 أوال: القواعد األساسية في صياغة النصوص القانونية

الدقة والوضوح في صياغة مضامين القاعدة القانونية اي القاعدة القانونية يجب ان تكون دقيقه في  .8

 .صياغتها وذلك من اجل اخراج قاعدة قانونية تتسم بالتماسك بين مفرداتها ونصوصها

 9102ضمونها وفي هذا الشأن كان هناك قرار ملجلس الدولة الفرنس ي سنة كذلك يجب ان تكون واضحة في م .2

والذي الغي مقتض ى من املرسوم نظرا لعدم وضوحه ودقته وفي هذا الشأن اصدرت املحكمة الدستورية سنة 

بمناسبة نظرها في النظام الداخلي ملجلس املستشارين اصدرت قرارا تقول فيه بان رغم ان املحكمة  9102
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ورية ال تنظر في الشكل لكن وضوح القاعدة القانونية بالنسبة للمواطن يشكل مبدا قيمة دستورية على الدست

اعتبار أنه ال يعقل ان القاعدة العامةألنه ال يعذر احد بجهله للقانون والقاعدة غير واضحة وبالتالي هناك تناقض 

اضح كذلك على القاعدة القانونية ان تكون اي ال يمكن ان يكون هناك تكليف لشخص في ش يء غير مفهوم وغير و 

 .دالة من خالل الفاظها على املعاني القانونية الصحيحة اي ال تخرج عن صياغ الذي شرعت من اجله

 :كذلك يتعين على كل قاعدة قانونية تفرض القيام بعمل او االمتناع عن عمل مراعاة ما يلي

 توضيح كيفية ممارسه الحق -

 لتزامتحديد طريقة تنفيذ اال -

 النص على الشروط -

 تحديد اجال -

 اقرار مسؤوليات -

 منح امتيازات او اعطاء التحفيز -

 تعيين سلطة او النص على إحداث هيئة او لجنة او مؤسسة -

 االعفاء من الواجب -

 تحديد إجراءات ومهام واختصاصات -

  ة وبالتالي فان محرر القاعداي ان القاعدة القانونية إذا كانت تراعي هذه الجوانب التي اغلبها لها صفة الزامية

 القانونية لديه مسؤولية كبيرة ملراعاة مجموعة من النقط.

 ضبط معاني املصطلحات القانونية وذلك من خالل:

 استعمال مصطلحات قانونية دقيقة ومعرفة مسبقة بمعاني هذه املصطلحات وبدالالتها املختلفة. -

ظف مرشح.....( اال في بعض الخصوصيات كذلك استعمال مصطلحات تعبر عن الجنس )شخص أجير مو  -

 )كاإلرث(

 كذلك وجوب استعمال لغة الوجوب بدل النفي -

 استعمال ضمائر املخاطب -

 تجنب املواقف الشخصية واالنطباعات في التشريع -

 استعمال زمن املضارع الذي يقيد الزمن الحالي واملستقبل -

 وبعض املناصبتفادي استعمال العبارات املجاملة عند ذكر بعض املسؤولين  -

 تفادي االستعمال عبارات الختصار لكونها يجب ان تكون قاعدة قانونية واضحة ودقيقة -

 احترام املبادئ العامة للنظام القانوني  3.

حيث يجب اإليمان الصحيح باملبادئ العامة التي تؤطر النظام القانوني داخل الدولة من اجل مراعاة االنسجام والتناسق في 

اد سنها حيث يجب مراعاة ما يسمى بالتماسك النص ي حيث يجب ان تشمل القاعدة القانونية الفرض والحكم اي االحكام املر 

 الواقعة والتصرف والحكم املترتب عليها.

كذلك تفادي التضارب والتعارض بين األحكام سواء في القاعدة نفسها او في ارتباطها مع قاعدة اخرى كذلك على املحرر القاعدة 

ية ان يتجنب التأويل ألنه في إطار الصياغة القانونية نعلم ان هناك صياغة مرنة وصياغة جامدة امر ال نقاش فيه حيث القانون

ان القاض ي ليس له سلطة في التصرف على عكس الصياغة املرنة التي تسمح للقاض ي الذي لديه السلطة التقديرية في التأويل 

 .القاعدة القانونية وتفسيرها نظرا لصياغة

 .قواعد صياغة القانونية وتقنيات التحرير 8 
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باإلضافة على ما سبق يجب استعمال اسلوب مبسط واملفهوم لجعل القاعدة القانونية واضحة وسهلة الولوج من قبل 

املواطنات واملواطنين، كما أنه يجب الحرص على تضمين النص عدة مواد تشمل كل واحدة بدورها على قاعده قانونية واحدة 

 عددا محددا او 

 .االستعمال الصحيح لعالمات الترقيم 0  

استخدام عالمات الترقيم يساعد القارئ على فهم املعاني املراد التعبير عنه بطريقةأسرع والبناء الحكم للمادة القانونية باألمن 

 القانوني والقضائي

 .معيارية القاعدة القانونية او الحمولة التشريعية 1

تنطوي على مضمون معياري واضح التعبير كذلك تعبر عن فكرة تمكن من الفصل بين النوايا والفعل وبين القاعدة القانونية 

املمكن واملبتغى وبين التابع واألصلي وبين الشكل والجوهري وبين املشروع وال مشروع ولذلك هناك مسؤولية كبيره على محرر 

للحكومة نظرا ملهامها الجسم وكذا أمر التنسيق ما بين العمل التنظيمي  القاعدة القانونية وان صح التعبير على االمانة العامة

والتشريعي مع جميع القطاعات كذلك مراعاة هل هذا النص موافقا لدستور اململكة واالتفاقيات الدولية امللتزمة بها اململكة 

 .باإلضافة الى التشريعات الجري بها العمل

 التشريعية أو املعيارية؟والسؤال الذي يطرح هل مسألة الحمولة 

 نقول بان هناك استثناءات كالقوانين التنظيمية التي تأتي مباشرة بعد الدستور وبعدها القوانين العادية.

 .الوثائق التحضيرية املتعلقة بأعداد النصوص القانونية وصياغتها 7

طابع السياس ي وتوجيهي وهناك وثائق ذا هذه الوثائق هي أساس االنطالق في إعداد أي مشروع القانون فهناك وثائق ذات 

 الطابع قانوني وأيضا وثائق ذا الطابع تقني.

 بالنسبة للوثائق ذات طابع السياس ي نتحدث عن الخطب والتوجيهات امللكية، توجيهات رئيس الحكومة، والبرنامج الحكومي.

مية تفاقيات الدولية، النصوص التشريعية والتنظياما الوثائق ذات الطابع للقانوني نحن نتحدث عن املقتضيات الدستورية، اال

 الجاري بها العمل، والتشريعات املقارنة.

وبخصوص الوثائق ذات الطابع التقني نحن نتحدث عن الدراسات واألبحاث تقارير املعطيات اإلحصائية وأعمال الخبرة وهذه 

علق بدراسة األثر وقد صدر مرسوم في هذا الشأن النقطة هي مرتبطة بنقطة اخرى والتي تحسب للمشرع املغربي وهي ما يت

وهذه الدراسة اراد بها املشرع املغربي تجويد املنظومة القانونية من خالل الذكاء القانوني واليقظة القانونية حيث ان دراسة 

 من النصوص االثر تعالج مجموعه من النقط واملعيقات التي تعرفها مجموعه من النصوص القانونية حيث ان هناك مجموعه

 التي تمت املصادقة عليها في البرملان ونشرت في الجريدة الرسمية ولكن لم تجد سبيال للتطبيق.

 و طرح األستاذ سؤال في ما يخص دراسة اآلثار و حول اإلجابة عليه  على شكل التالي :  

 هل تم تطبيق دراسة األثر على مستوى النصوص القانونية والنصوص التشريعية؟

الل القراءة فان دراسة جاءت لتطبيق فقط على بعض النصوص القانونية وتم استثناء مجموعه من النصوص من خ  

 القانونية كالقوانين التنظيمية والقوانين املتعلقة باملجال العسكري.

يال ية سبودراسة األثر هي دراسة ترفع بمشروع القانون والهدف منها محاربة التضخم التشريعي وايجاد النصوص القانون

للتطبيق ومثال نجد في فرنسا جعلت من دراسة االثر مبدا دستوري ودراسة االثار املرتبطة من مجموعة من الجوانب السياسية 

 واالقتصادية واالجتماعية.

 . مرحلة التشخيص في التحليل وتحديد االختيارات 1
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يات املتوفرة يقوم بمرحلة التشخيص وجمع املعطيات، هنا القطاع الحكومي املعني باي نص قانوني يقوم بناء على تلك املعط

بعد ذلك تأتي مرحلة التحليل والتركيب واملالحظة حيث انه بعد ما تم التشخيص الحالة وجب التحديث تلك املعطيات وتركيبها 

 وصياغتها في نص القانوني وبعد ذلك تأتي مرحلة املراجعة والتنقيح ووضع الصياغة النهائية.

 ناء الهيكلي للنص والتقنيات التبويبثانيا: الب

 ينبغي التمييز في هذا الشأن بين:

 األحكام العامة واملشتركة -

 األحكام التفصيلية -

 األحكام االنتقالية -

 أحكام الختامية -

 تبويب النص -

 - 8 احكام النص القانون 

 ضمن تعاريف مع تحديد نطاقبخصوص األحكام العامة واملشاركة تكون دائما في إطار املادة األولى والثانية حيث تت 

 التطبيق وذلك لكي تحصر القانون كذلك يتم التضمين في اطار االحكام العامة واملشتركة املبادئ العامة.

  اما االحكام التفسيرية فتتضمن املهام والصالحيات واالختصاصات وكذا تصنيف وتحديد مجاالت النشاط املراد

اإلطار ويقيد وهناك ايضا منظومة الحقوق وااللتزامات يعني بالنسبة الي هيئة تقنينه اي محرر القاعدة القانونية يضع 

او مؤسسة نحدد لها ما لها وما عليها وكذلك مبادئ التدبير املالي واإلداري باإلضافة الى الفاعلون واألجهزة واملؤسسات وكذا 

 ا قواعد التداول التخاذ القرارات.العالقات مع السلطات الوصية او مع السلطات الحكومية املعنية وهناك أيض

  بالنسبة لألحكام االنتقالية فتتضمن ما يلي تحديد اجل خاصة للمخاطبين امللزمين بتطبيق أحكام القانون من اجل

 اتخاذ اإلجراءات الالزمة ملطابقة وضعيتهم مع هذه االحكام.

 اقرار االستمرار في تطبيق تشريع القديم ملدة انتقالية محددة. -

 م االطراف معنية بالنص بضرورة تصريح بوضعيتهم.التزا -

  اما فيما يتعلق باألحكام املتفرقة فهي تضمن جملة من املقتضيات املتفرقة التي ال تجمع بينهم وحده املوضوع

 من اجل ادراج في باب واحد

  وبخصوص االحكام الختامية فهي تحتوي على النصوص التي تم نسخها وتعويضها بالنص مقترح وكذا

املقتضيات التي يجب ان تبقى سارية املفعول االستثناء من النصوص املنسوخة إقرار اجل القانوني محدد لدخول 

 القانون حيز التنفيذ في حاالت معينة.

 تبويب النص2

 تبويب النص يكون على حسب كل نص على حده فهناك املواد و الفرع والفصل والباب والجزء والقسم والكتاب.

املحور األول إلى  تقنيات صياغة النصوص القانونية عرج األستاذ عبد الخالق الدحماني في  بعد ما تطرق  -

إلى شرح املحور الثاني الذي كان بعنوان كيفية إعداد النصوص القانونية  ونطرق األستاذ إلى مجموعة من نقاط 

 أبرازها ما يلي: 

  

 املحور الثاني:كيفية إعداد النصوص القانونية 

 شرع في إعداد النصوص القانونية على املقاربات التالية:يعتمد امل
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إصدار تشريعات جديدة من اجل سد الفراغ القانوني الحاصل في عدد من املجالت تحيين تشريعات القائمة من اجل ضمان  

عباره  لية هيمواكبتها ومسيرتها للمستجدات املراجعة الجزئية والقائمة حسب كل حالة لبعض التشريعات القائمة هذه العم

لكونه اعطى مجموعة من االختصاصات لرئيس  9100عن ثالث نقط تم االعتماد عليها اسنادا على دستور اململكة لسنه 

الحكومة التي كانت عند املؤسسة امللكية كذلك تم احداث مؤسسات جديدة باإلضافة إلى االرتقاء بمؤسسات عاديه الى 

 إداري.مؤسسات الدستورية ذات استقالل مالي و 

 أوال: مرحلة إعداد مشروع أو مقترح القانون 

 مرحلة إعداد مشروع القانون  -0

 املرحلة الحكومية

املتعلق  17.02ومقتضيات قانون التنظيمي رقم  9100تستمد هذه املرحلة أثارها الدستوري والقانوني من أحكام الدستور 

 .91و02و01و07و 02سيما من املواد بتنظيم وتسيير اشغال الحكومة والوضع القانوني ألعضائها ال 

 إعداد مشاريع القوانين-

إحالة مشاريع القوانين على األمانة العامة للحكومة لدراستها وإبداء الرأي في شانها وكذا التحقق من مدى مطبقتها للدستور 

اثر  تتضمن مقتضيات ذاتوعدم مخالفة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وعرض املشاريع القوانين التي 

 .مالي على السلطة الحكومية املكلفة باملالية إلبداء الرأي بشأنها

بعد ذلك يتم عرض مشاريع القوانين التي لها عالقة باملوظفي الدولة على السلطة الحكومية املكلفة بالوظيفة العمومية إلبداء 

من القانون التنظيمي  02كذلك يتم دراسة االثر تطبيقا للمادة الرأي في شانها مع امكانيه استشاره مؤسسات او هيئات اخرى 

 .17.02رقم 

وكذا يتم نشر مسودات مشاريع باملواقع الرسمي لألمانة العامة للحكومة قصد تلقي أراء الهيئات والفاعلين واملواطنات 

حسب الحالة بنشر موقف القطاع واملواطنين قبل عرضها على املسطرة املصادقة بعد ذلك تقوم األمانة العامة للحكومة 

 .الحكومي املعني في شان املالحظات املشاريع النصوص املعروضة للتعليق باملوقع الرسمي

في نهاية االعداد الصيغة النهائية ملشاريع القوانين في افق عرضها على مسطره املصادقة يتم توزيع املشاريع القوانين على اعضاء 

بتوزيع مشاريع  17.02ام للحكومة تطبيقا للمادة الثالثة عشر من القانون التنظيمي رقم الحكومة حيث يقوم األمين الع

النصوص التشريعية والتنظيمية واملعاهدات واالتفاقيات الدولية املعروضة على مسطرة ملصادقه او االنضمام اليها على اعضاء 

حكومي. وقد تم مؤخرا بتحديد اجل عشره ايام البدا الحكومة من اجل ابداء مالحظاتهم بشأنها قبل عرضها على املجلس ال

 .اعضاء الحكومة رايهم حول مشروع القانون 

 ملرحلة البرملانيةا 

يقوم رئيس الحكومة بإعداد رسالة إذاع مرفقه بمشروع قانون وتقرير دراسة اثر ان وجدت واذاعيه بمكتب احد مجلس ي 

للقوانين التنظيمية برمجة النص من قبل مكتب احد مجلس ي البرملان حسب  البرملان التقيد باجل االداء قبل الدراسة بالنسبة

الترتيب واألولوية التي تحددها الحكومة وكذلك احالة النص الدراسة على اللجنة البرملانية املختصة لتقديم التعديالت وبعد 

ها النص على الجلسةالعامة لدى مجلس انتهاء الدراسة واملناقشة وفق الجدول الزمني الذي يحددها مكتب اللجنة ويتم عرض

النواب من اجل التصويت على الصيغة النهائية للنص ولدى مجلس املستشارين في حاالت محدده لنفس ي الغاية بعد ذلك يتم 

 احاله النص على املجلس األخر وتطبيق نفس املسطرة املشار اليها سابقا.

عادة النص الى املجلس األول لدراسة التعديالت املدخل عليه والبث فيها في حاله إدخال تعديالت من قبل املجلس األخر يتم إ

إذا تعلق االمر بمواد جديدة وتبقى الكلمة األخيرة ملجلس النواب طبق للمسطرة املقررة في الدستور والنظامين الداخلين 

 للمجلسين.
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  مرحلة إعداد مقترح القانون 

لتقدم باقتراح القوانين لدى احد مكتبي مجلس النواب او مجلس املستشارين من الدستور "يحق ألعضاء البرملان ا 23الفصل 

 حسب الحالة وقد خصص الدستور مجموعة من االليات لتفعيل دور املبادرة التشريعية ألعضاء البرملان.

نها تلك من الدستور ينص على انه "يخصص يوم واحد على االقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين ومن بي 39الفصل 

 املقدمة من قبل املعارضة".

واملتعلق بتنظيم وتسيير اشغال الحكومة والوضع القانوني ألعضائها تنص على انه  17.02من القانون التنظيمي رقم  92املادة 

عارضة مل"تخصص الحكومة كل شهر على االقل اجتماع لدراسة املقترحات القوانين التي يتقدم بها اعضاء البرملان من األغلبية وا

 وتحديد موقف الحكومة في شانها.

بموجبه لجنة تقنية لتتبع املبادرات التشريعية ألعضاء  9102يونيو  93بتاريخ  9102/12وهناك منشور لرئيس الحكومة رقم 

 البرملان.

 ثانيا: وسائل تنفيذ القانون 

 يتم االحالة من قبل رئيس املجلس الذي عرض بعد املوافقة من قبل البرملان على مشاريع ومقترحات القوانين بكيفية نهائيا

عليه النص للمرة األخيرة على رئيس الحكومة من اجل عرضها على الطابع املالكي قصد اصدار االمر بتنفيذها طبقا ألحكام 

 من الدستور ونشرها بالجريدة الرسمية واتخاذ اإلجراءات الالزمة بتنفيذها. 71الفصل 

 0 القوانين اصدار ظهائر األمر بتنفيذ: 

 كيفيه إصدار الظهائر األمر بتنفيذ القانون. *

يتم اصدار امللك األمر بتنفيذ القانون خالل الثالثين يوما التالية إلحالته الى الحكومة بعد تمام املوافقة عليه طبقا ملقتضيات 

 من الدستور. 71الفصل 

دستورية النص بكامله حال ذلك دون اصداره وان قضت وكذا تصريح املحكمة الدستورية بموافقتها في املوضوع قضت بعدم 

يوما تحتسب ابتداء من تاريخ احالة القانون على الحكومة من  21بدستوريته تم اصداره واجل اإلصدار حدده الدستور في 

 من الدستور. 029قبل البرملان طبق املقتضيات الفصل 

 بل جالله امللك من اجل االعالن عن إصدار األمر بتنفيذيهبعد ذلك يتم وضع الطابع الشريف على النص القانوني من ق

 الجهة املختصة ب عداد ظهائر الشريفة*

يتم اعداد مشاريع الظهائر الشريفة من قبل األمانة العامة للحكومة بعد ذلك يتم عرضها على امللك ليضع خاتمه الشريف 

 عليها.

 2النشر بالجريدة الرسمية 

إجراء مهمه ال يمكن االستغناء عنه من اجل توثيق كل نص من النصوص التي تتكون منها منظومة  يعد النشر بالجريدة الرسمية

القانونية وكذا من اجل ترتيب االثار القانونية ويعتبر اجراء النشر النصوص التشريعية بعد إصدار االمر بتنفيذها اجراء الزما 

من الدستور  71ون الى علم العموم طبقا ملقتضيات الفصل من اجل تطبيق والهدف من النشر هو وتبليغ مضامين كل قان

 ويكتس ي هذا األجراء حجية قانونية في التطبيق أمام القضاء.

 

وفي األخير خلص األستاذ إلى ان منظومتنا القانونية الوطنية وتطويرها وتجويدها ورقي بها أصبحت ضرورة السيما وان الطلب 

تزايد مستمر وتوفير منتوج قانوني ذي جودة أضحى مطلبا ملحا ملختلف الفاعلين االقتصاديين العمومي على املعلومة القانونية في 

 واالجتماعيين كما ان ضمان األمن القانوني للمنظومة التشريعية بات اليوم من مقومات التخطيط لكل مشروع تنموي.
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 ي حول فيها إحاطة باملوضوع من وبهاته الكلمات انهي  لدكتور عبد الخالق الدحماني مداخلته  القيمة، الت

كل الجوانب و عطى فكرة عامة وشرحا مبسط ودقيق على كيفية صناعة التشريع باملغرب  و ال يسعنى القول إال 

 وانه قد كفى ووفى  جزاه هللا خير الجزاء.

 لتي استفدنا منها وذلكبعد مداخلة األستاذ الدحماني ناول الكلمة لرئيس الجلسة محمد حميدا والذي فتح باب املناقشة وا

من  خالل طرح مجموعة من األسئلة التي حاول  األستاذ الدحماني اإلجابة عنها،  ومن أهم النقاط املطروحة كانت على شكل 

 التالي:

 املناقشة 

 _مدى تأثر الصناعة التشريعية وجودتها بتغليب املصلحة السياسية؟

شريعية وفي إعداد املخطط التشريعي للحكومة، وبالتالي فأي حزب لديه الفاعل السياس ي عنصر مؤثر في العملية التيعتبر 

ومخطط معين، وبالتالي فالفاعل السياس ي سيحاول ترجمة تلك البرنامج الحكومي الذي على أساسه تم تنصيبه، وبالتالي 

 فاملصلحة السياسية تكون حاضرة بشكل كبير.

 ره عن الخصوصية الوطنية؟_القانون املغربي ومسألة التقارب القانوني وتأثي

_هناك فعال مجموعة من القوانين تراعي الخصوصيات الوطنية كمدونة األسرة وكذلك بعض النصوص القانونية األخرى كتلك 

املتعلقة بالجماعات الساللية، فمسألة التقارب القانوني للتشريع املغربي وبعض التشريعات املقارنة تتجلى بالخصوص في 

ي، أما النصوص القانونية املرتبطة بالهوية الثقافية الوطنية املنصوص عليها في ديباجة دستور اململكة فال الجانب االقتصاد

 يمكن مقارنة تشريعنا مع تشريعات االتحاد األوروبي على حساب هويتنا الوطنية وخصوصية البالد.

 _ملاذا نالحظ هيمنة للحكومة في إصدار النصوص القانونية؟

ة تنفيذية تقوم بوظائفها واملشرع الدستوري أوكل لها مجموعة من االختصاصات وعلى مستوى مناقشة الحكومة هي سلط

مشاريع ومقترحات القوانين على مستوى البرملان يعطي األولوية ملشاريع القوانين، ألن البرملان هو الذي نصب الحكومة ووافق 

ه إلى مشاريع القوانين حيث يتم إعدادها من طرف الحكومة لكونها على البرنامج الحكومي، وهذا األخير هو الذي سيتم تحويل

صاحبة املبادرة التشريعية بدرجة أولى، كما من حق البرملان أيضا أخذ املبادرة التشريعية بإصدار مقترحات القوانين، وبالتالي 

 لة في األول واألخير.ليست هناك هيمنة بقدر ما هناك اختصاصات وصالحيات دستورية للحكومة ألنها هي املسؤو 

 _إشكالية الزخم النص ي أو كمرة النصوص وأثره على جودة النص القانوني؟

إلى اآلن ال يمكن الحديث عن كثرة النصوص،  9100_نتحدث عن كثرة النصوص حينما تكون في موضوع واحد، فمنذ دستور 

قيام را تقنية اإلحاالت لتفادي التكرار في انتظار الألنه ليس هناك تكرار على مستوى النصوص القانونية، فحاليا تستعمل كثي

 بعملية توحيد وتحين النصوص القانونية.

 ملاذا ال يتم تعديل شامل قانون االلتزامات والعقود املغربي؟

املتعلق بخدمات  22.91عبر نصوص قانونية متفرقة كقانون  _فقانون االلتزامات والعقود فعال عرف مجموعة من التعديالت

قة بشأن املعامالت االلكترونية وغيره من القوانين، فاملشرع املغربي يعتمد في تحديث النظرية العامة لاللتزام على سياسة الث

 القوانين الخاصة ومسألة اإلحاالت، أما مسألة تعديل شامل يبقى مسألة صعبة في الوقت.

مانة ى تتمثل في كيفية ادراج هذه التغييرات في النص فاأل كما تطرح التعديالت والنسخ والتعويض في هذه القوانين إشكالية أخر 

العامة حاليا تشتغل على هذه النقطة املهمة، وكذا إشكالية تدوين النصوص القانونية، فهناك من يعتبر أن التدوين هو فقط 

برملان، شريعي من التجميع النصوص القانونية في مدونة واحدة فهو خطأ ألن تدوين النصوص القانونية يحتاج إلى تفويض ت

فالنص القانوني هو نص صادق عليه املشرع وتم نشره في الجريدة الرسمية وعندما تريد الحكومة أن تجمع هذه النصوص 

 وتحينها في مدونة واحدة، فليس لها الحق في ذلك حتى تعود إلى املشرع وتحصل على تفويض منه من أجل القيام بهذه العملية.
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 ورها في التشريع؟_املؤسسة امللكية ود

_املشرع الدستوري أورد بابا خاصا باملؤسسة امللكية، فهناك اختصاصات مكفولة للحكومة والبرملان وهناك اختصاصات 

من الدستور ليس جزءا في العملية التشريعية وإنما هو الحكم األسمى بين جميع  29مكفولة للملك، فامللك بحسب الفصل 

 قضائية، تشريعية أو حتى املؤسسات والهيئات الدستورية. املؤسسات سواء كانت تنفيذية،

كما أن امللك هو أمير املؤمنين حامي امللة والدين وضامن حرية ممارسة الشؤون الدينية، وهو الذي يترأس املجلس العلمي 

 األعلى ويترأس مجموعة من املؤسسات كاملجلس األعلى للسلطة القضائية.

 _كيف يتم إعداد الظهائر؟

هائر تصدر إما مباشرة من امللك ويتم إعدادها من طرف األمانة العامة للحكومة، وهناك ظهائر أخرى توقع بالعطف من الظ

 من الدستور. 29قبل رئيس الحكومة وفق الفقرة األخيرة من الفصل 

 

 ة؟سلطة التشريعي_الصياغة املعيبة واألخطاء في الصياغة هل هناك تطاول لألمانة العامة للحكومة على اختصاصات ال

_هذا األمر يسمى باملفهوم القانوني استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية، فمثال لو صدر قانون من طرف البرملان كسلطة 

تشريعية وعند عملية النشر تكتشف األمانة العامة للحكومة أن هناك خطأ )كأن تسقط مادة سهوا(، فهنا ال للحكومة وال 

وال أيا كان من حقه أن يضيف ولو نقطة او فاصلة لذاك القانون، ألننا نتحدث عن قانون صدر عن لألمانة العامة للحكومة 

السلطة التشريعية يتعين بموجب ذلك احترام مبدأ فصل السلطة واحترام اختصاصات كل جهة، وبالتالي فأي خطأ وقع في 

 صلي ويتم استذراك هذا الخطأ.قانون لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية فإنه يتم الرجوع إلى النص األ 

 _هل الصياغة املرنة تعد عيبا في الصياغة القانونية؟

 _الصياغة املرنة ليست عيبا وإنما استعمال ضمائر املبني للمجهول واملبني للمعلوم لها اعتبارات يبقى املشرع هو األدرى بها.

 _إلى أي حد تستجيب صناعة التشريع ملعايير الجودة؟

القانونية يتم مراعاة جميع املعايير املتعلقة بالجودة، ولو تكون هناك نقائص إلى ان هذه النقائص يجب أال تصل _في القاعدة 

 إلى التنقيص من قيمة النص القانوني.

صلي أم املترجم؟
ّ

 _إشكالية الترجمة ومسألة التعارض بين النصين النص األ

"تظل العربية اللغة الرسمية للدولة"، فاللغة العربية هي لغة القوانين من الدستور نجده ينص على أنه  7_بالرجوع إلى الفصل 

واملراسالت اإلدارية وجميع املعامالت اإلدارية بصفة عامة، وبالتالي فال نظن أن هناك أي تعارض أو اختالف بين النصين، وحتى 

 وإن كان هناك اختالف فيبقى النص باللغة العربية هو النص الذي يطبق.

 الهدف الحقيقي من تقنين نظام خاص باملقاول الذاتي؟_ما هو 

_نعتقد أنه لو أراد املشرع إخضاع هذه الفئة وتنظيمها في إطار القوانين األخرى لفعل ذلك، لكن مراعاة منه للوضعية الخاصة 

 الضرائب والتغطية للمقاول الذاتي كما سماه املشرع املغربي، عمد إلى إخضاع هذه الفئة إلى نظام خاص بها، وحتى مسألة

الصحية، فقد أورد املشرع في املادة الثانية من هذا القانون مسألة النظام الضريبي الذي يخضع له ونظام التغطية الصحية.، 

 حماية ومساعدة فئة معينة . -002.02-فاملشرع ابتغى من هذا القانون 

بي سوف لن يستفيد منها عند إخضاعه لنظام آخر، كما منح أيضا املشرع لهذه الفئة امتيازات تتعلق بالنظام الضري 

 وذلك ملساعدة هذه الفئة االجتماعية الهشة والذي لها رقم معامالت ضعيف.

وملاذا لم يتم تطبيقها بالنسبة  010.88من القانون التنظيمي  83هل دراسة األثر ملزمة للحكومة بمقتض ى املادة _

 للمقترحات القانونية؟

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


    

338 

  ISSN:2509-0291  2022 غشت/شتنبر  41 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –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 :  

فإنه ال يتحدث عن اإللزامية، فحاليا ليست هناك إلزامية، فهي مسألة تجريبية في  117.02ن التنظيمي _بالرجوع إلى القانو 

انتظار ما سيؤول إليه مستقبال، أما بالنسبة ملسألة تطبيق دراسة األثر على مقترحات القوانين فإننا نتحدث عن مبدأ الفصل 

لتنظيمية وبالتالي فال يحق لها أن تدرج مقتض ى يتعلق بالسلطة بين السلط، ألن هذا النص التنظيمي صادر عن السلطة ا

 التشريعية في إطار كما قلنا مبدأ الفصل بين السلط.

 

 _اعتماد تقنية دراسة األثر هل هي وسيلة أم غاية؟

وطن من لى ال_هي وسيلة وغاية في نفس الوقت، وسيلة من أجل الرقي واالرتقاء بالتشريع في بالدنا، وغاية ينشدها كل غيور ع

أجل مواجهة العراقيل والصعوبات التي يعرفها البالد، فاملغرب يعرف مجموعة من التحديات سواء على املستوى السياس ي أو 

االقتصادي فاملغرب ال يوجد في منأى عن الصراعات والتحوالت التي تعرفها مختلف دول العالم، نتحدث عن الدولة ككيان 

الدولة تشتغل على مجموعة من األجندة والجبهات من أجل توفير االستقرار للبالد والرقي باإلنتاج بغض النظر عن قانون معين، ف

 التشريعي، فدائما هناك يقضة قانونية يتم االشتغال عليها فيما بين الحكومة والبرملان.

 _ما مدى إمكانية إشراك الصحافة في إعداد النصوص القانونية؟

جانب دور الحكومة في صناعة التشريع عن طريق تقديم مشاريع القوانين وكذا البرملان من خالل _أشرنا قبل ذلك إلى أنه إلى 

وضع مقترحات القوانين، فاملشرع يعطي هذه االمكانية أيضا لجمعيات املجتمع املدني من خالل تقديم ملتمسات في مجال 

ستور، والصحافة هي بمثابة السلطة الرابعة تقوم من الد 07التشريع بموجب القانون التنظيمي املنصوص عليه في املادة 

بمهامها وتم التنصيص على العديد من املقتضيات املتعلقة بها من قبيل حرية الصحافة مضمونة، والدولة دائما ما تسهر على 

 احترام السلطات العمومية لهذا القطاع وفق أسس 

والقوانين املنظمة لقطاع الصحافة والنشر توضح بدرجة اكثر  ديمقراطية وتضع القواعد القانونية املنظم لقطاع الصحافة،

األدوار املنوطة به، ليس اقتراح القوانين وإنما التعريف والتوضيح والتحسيس كما هو الشأن بالنسبة لهيئات املجمع املدني 

 وإيصال املعلومة إلى املواطن بصفة عامة.

 : وفي الختام  

لــنــدوات الـعـلـمـيـة مــبــادرة اسـتـثـنـائـيـة ، نــظــرا إلى ما بنات  عـلـيـه مــن اسـتـعـداد مـلـتـزم لـمـخـتـلـف تـبـقـى مـثـل هــذه ا           

غـبـتـهـم فـي ر رفـيـيـن، و الـمـشـتـغـلـيـن فــي حـقـل الـعـلـوم السياسية و القانونية  فـي سـبـيـل تـجـديـد الــحــوار بـيـن هـذيـن الـحـقـلـيـن الـمـعـ

ال أساسيا  الــخــروج مـن مـنـطـق االنغالقية و األفكار الـضـيـقـة، عـبـر نـقـاشـات عـمـيـقـة تـجـعـل مــن  إشــكــال صياغة القوانين  مدخ

املواطنين  انتظارات لتغير املجتمعات، ولـفـهـم عـوائــق الـتـنـمـيـة املغربية من اجل وضع حلول والرقي بصياغة التشريع ليتالءم مع

 ويحل مشاكلهم و يحقق أهدافهم  . 

ونة آل وال بــد مــن اإلشارة إلــى تـزامـن أسـاسـي وقـائـع الــنــدوة مـع األحداث التي يعيشها  املغرب و  الذي يعرف أزمة تشريعية في ا

  .ة لــهــذا الــحــدث فــي مـخـتـلـف الـنـقـاشـات املوازية للندوةاألخيرة  وهـــو مــا جــعــل الـمـنـظـمـيـن يــولــون أهــمــيــة خــاصــ
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 تقرير حول القاء العلمي التدريبي تحت عنوان: منهجيات صياغة أوراق السياسات العمومية

 اعداد الباحث : نورالدين ادعمر

 مقدمة التقرير:
عا  أعت ملنل، اكلا  اصعلنم اصاسانننا  تاالقشيسادع  تاالجشمسا ،سات ر ااصياساة  اصاسانننا  تقاياسا  اصشريع  اساملري"ااملنظم     

+، ااساع  اإلجشمساعسا  صاساء علمي قدرعيب اعينان: 0اشنقات ةيعيشش  00:11على اصسساع   0100دجيرب  01عنم اجلمع  
اةنجي دا، من إعداد األتشساذ: عبد اإلصه تطي، تمن قيساق امليسق اصباميهجاسا  صاساة  أتراق اصساساتسا  اصعمنما ا

سام. صلمسات ر: حممد ُهم

 أوال: الكلمات االفتتاحية:

  كلمة لألستاذ محمد ُهمام المنسق البيداغوجي للماستر الصياغة
القانونية وتقنيات التشريع بالمغرب، ونائب عميد كلية العلوم القانونية 

 واالقتصادية واالجتماعية أيت ملول.
سام اصلاساء اصعلمي    ساحلضنر اساصشمهاد صلمنضنع تاساص رحاب ا افششح األتشساذ حممد ُهم

ق اإلنسسان هنع  حلان اجلتخساص  حبضنر األتشساذ حسني ععانيب اصذي ععد من جلي  
اكلا  اصلرسا  تاصفينن تاصعلنم اإلنسسانا ، تمت اث اصلاساء اصعلمي عرب قايا  زتم يف صفحشسان اصيمساشسان صلمسات ر تاصكلا  عرب 

 اصفساتبنك.

  سطي أستاذ في قانون العام، بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية أيت كلمة لألستاذ عبد اإلله
 ملول. 

سام اصكلم  ألتشساذ عبد اإلصه تطي تاصذي رحب ادتره اساحلضنر،      تأعطى حممد ُهم
مث ادأ اشيباه إىل فيق اني صاساة  اصساساتسا  اصعمنما  تاني صاساة  أتراق اصساساتسا  

ال إىل ننع أت جيس من اصكشسااسا  اصعلما  يف حتلال اصساساتاصعمنما ، فهذا األخري  ي، ُيم
هبدف حتلال تقااام اصساساتسا  اصعمنما  من حاث قيكابهسا تقرخايهسا تتض  ادائل 
تقنصاسا  ارأهنسا، تأعضسا من اصرساعسا  هذا اجليس من اصكشسااسا  تاصذي عشمش  
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يف  تمشمازة عن جيس من اصكشسااسا  تناءتصكن ختشلف  –صاس جذرعسا  –تخبيسائص تمعساعري تضنااط خساص  ختشلف 
 اصدراتسا  اصشحلالا  األكسادميا  أت اصكشسااسا  اصيحفا .

ساا  هن ة هذا ننع من اصكشرأ؛ مبعىن أن ةساع  نتهذا اجليس من اصكشسااسا  عكنن منجهسا إىل درج  كربى إىل صسان  اصايار   
ما  صعسام، هلذا فهن عهشم فاط جبسانب اصساساتسا  اصعمن قياف  أمسام صيساع اصايار أمسام من عداي أت عسهي على قداري اصرأن ا

تاصساساتسا  اصعسام ، تناء كسانت تاساتسا  صحا ، ثاسافا ، قعلاما ... إىل ةري ذصك من األصيساف اصيت قدخل يف إطسار اقداري 
دان، تهي ااصرأن اصعساما؛ مبعىن أن اصدتص  يف املادان، فأتراق اصساساتسا  اصعمنما  قسساءل دتر اصدتص  تهي قرشرل يف امل

 قداي هبسا شأنيسا تناء قعلمي أت االقشيسادي أت اصثاسايف.... إخل. قياغ تاساتسا  اصعمنما  

 (Think-Tankتمن اصكشسااسا  أعضسا، ظهي حدعثسا يف أتاخي اصاين اخلمسايسا  من اصاين املساضي، عسمى اان  اخلربة   
سا أت أهدافهسا تهذا األخري صكي عيل رأعهسا أت ةاساهت (؛ تهي مياكز قفكري اصيت كسانت يف أةلبهسا عرشرل م  مجساعسا  اصضسااط ،

إىل صيساع اصايار، كسانت قسشعني ابان  اخلربة صكي قياغ أتراق اصساساتسا ، قض  قنصاسا  تادائل صلساساتسا  اصيت قيهجهسا 
، تاضبط  اصنالعسا  املشحدة األميعكا  يف شىت اجملساال ، تاشسايل فأصنل اصشسارخيا  هلذا اجليس من اصكشسااسا  صه أصنل ةياا

 اصنالعسا  املشحدة األميعكا ، م  مياكز اصبحنث مسا عسمى مبياكز اصشفكري. 

أمسا يف املري" أت يف جمسال اإلقلامي تناء من مشسال أفيعااسا تشيق األتتط مل قربز هذا ننع من اصكشسااسا  إال اعد احلياك    
يص يف هذا ننع من اصكشسااسا ، تكسان م؛ حباث ايز  جممنع  من مياكز قفكري اصيت قشخ0100اإلجشمساعي اعد تي  

 قادمي تاساتسا  ادعل  ملسا قيهجه أت ملسا قداي أت اركل اصذي قسهي قدايه احلكنم .  –اطباع  احلسال -ةيضهسا 

ماساال  حتلالا  قسعى إىل تصف هلذا، فإذا أردنسا أن نعيف أت نعطي خيسائص أت أهداف أتراق اصساساتسا : فهي     
تهي صعمنما ، مبعىن هدفهسا تةساعشهسا هن حتلال تقااام اصساساتسا  اقب  عن اصساساتسا  اصعمنما ؛ تحتلال قضساعسا تاملرساكل امل ر 

يف شأن اصشفكري  قدخل أعضسا –رمبسا  –ال قيساقش أفكسار تاساتا  تال نظيعسا  تاساتا  تال قيررل جبدصاسا  أت نظيعسا  اصيت 
دائل تقنصاسا  قادمي ايف جمسال معني، تصكن  ، تمازة هذه األتراق اصساساتسا  اصعمنما  صاس فاط حتلال تاساتياصساساتي

ضمن أتراق حتلال  ال ميكييسا أن نييفهساتأن اصنرق  اصيت ال قشضمن هذه اصبدائل تاصشنصاسا   يف مسا عشعلق اشلك اصساساتسا ،
 .اصساساتسا 

تسا  اصعمنما ، تذصك ساتاشسايل فساملاسارا  اصشساصا  تشماز طباع  اصدراتسا  اصساساتا  األكسادميا  تاني طباع  أتراق حتلال اصسا   
 على مسا عأيت ااسانه:
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 :التمييز بين طبيعة الدراسات األكاديمية وطبيعة أوراق السياسات العمومية 
 

 

 

 

 

 

 
 طبيعة الدراسات األكاديمية

 
 طبيعة تحليل أوراق السياسات العمومية

أتال: خلفا  اصيظيع 
  قشماز اذصك اصعمق اصيظيي؛ مبعىن أن

 هذا تيفاداعشهسا تخلفاشهسا قكنن نظيع  
اإلطسار نعطي مثساال: انطالق من نظيع  

ث اصريعا  يف حساص  مساكس فارب من حا
 تاساتي.  ناساش يف شأن

 أتال: خلفا  اصيظيع 
  ا  يظيعسا ، تةري مطلن اصال عشم إعشمساد على

 من اصبساحث أن عكنن مشربعساال عسشحب 
ذه اصيظيعسا ، تصكن أال عنظفهسا يف حتلال هب

 اصساساتسا  اصعمنما .

 املنضنع ثساناسا:
 تاساتي أت فكيي أت  هساعكنن منضنع

نظيعسا  أت مؤتسسايت تذا  أاعساد نظيع  
 ميهج اجلديل أت :تقسارخيا  تميهجا  مثل

 اصنظافي... إخل.

 ثساناسا: املنضنع
  .عشم قرااب هذه امليساهج 

 ثساصثسا: األتلن"
   خلفا  إعشمساد على صر  مشخيي  ذا

 ...اصريعا  : نظيع  مثل

 ثساصثسا: األتلن"

 سشعمل هذه املفيدا  أت امليطلحسا  ال ع
ن ألن اهلدف ه ملساذا؟ذا  اصلر  املشخيي  

 قياف  هبسا أمسام صسان  اصايار صكي عفهمهسا.
 راعسا: مجهنر املسشهدف

 اصبساحثنن،  :هلسا مجهنر مشخيص مثل
 أتساقذة، اخلرباء، قايانن...اخل. 

 راعسا: مجهنر املسشهدف
  مجهنرهسا صيساع اصايار قد ال عكنن

 هؤالء: مشخيص تمن
 اصربملسان .0
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 اسات العمومية:مراحل التي تقطعها أوراق السي 
 متي أتراق اصساساتسا  اصعمنما  مبجمنع  من املياحل تاصضنااط، تذصك على مسا عأيت ااسانه:  

 :لعموميةر موضوع أوراق السياسات اأوال: مرحلة إختيا
 يف هذه امليحل  الاد من اصبساحث أن عطيح هذه اصشسساؤال  اآلقا  يف إعداد أتراق اصساساتسا  اصعمنما :   

 ملساذا أكشب يف هذا املنضنع؟ (0
 ملساذا اخ ر  هذا املنضنع؟ (0
 مسا هن اجلمهنر املسشهدف من خالصه؟ (3
 مسا هي اصيتساص  أت اصاضا  األتساتا  صلنرق ؟ (4
 ُيدثه اصكشساا  يف املنضنع؟مسا هن األثي اصذي ميكن أن  (5

 احلكنم  .0
 مجعاسا  .3
 االحزا"... .4

ياءة ق ؤهعاي مبجيد أن  اصايار صيساع على تجيب  
 أن عفهمهسا الر  اساط . األتىل 

 خسامسسا: اصشنصاسا 
   ةري مطساصب هبسا يف خشم اصدراتسا

 األكسادميا . 

 خسامسسا: اصشنصاسا 
  أتراق اصساساتسا  اصعمنما  اصيت ال قشضمن

  .ااصشنصاسا  قعشرب معاب  تصحف
 تسادتسا: اصشسنعق

  ال علزم قسنعق اصدراتسا  األكسادميا  )قيك
 اصاياء يف إخشاسار مسا ميكيه أن عايأه(

 تسادتسا: اصشسنعق
  يدتا  اصعلزم قسنعق من خالل عاد

تاصلاساءا  ارأهنسا، هبدف قنضاح أفكسارهسا 
تقنصاساقه أت الاساءا  مبساشية م  صيساع 

 اصايار.
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 :مميزات أوراق تحليل السياسات العمومية -أ
 ان عكنن ميهنن مبسا جييي من مسشجدا  اصيت جتيي حنصه يف جمسال اصشداتيل. (0
 اإلطالع على مسشجدا  حنل اصساساتسا  اصطسارئ  يف اصبالد. (0
كل  مسأص  إىل كنن حتدعد املر م  اصشيباهإخشاسار مركل  من هذه اصاضساعسا اصيت قد قثري ناساشسا  أت رأي اصعسام،  (3

أتساتا  يف عملا  كشساا  أتراق اصساساتسا  اصعمنما ؛ فساملركل  املياد ميهسا هي أن قكنن معساجلشهسا ألتضساع راهي ، تجتم  
 اصياهي ، اجلدع ، اصزميا .خيسائص اصشساصا : 

راق ل  مسا صاضا  يف أت ان عكنن املنضنع حمددا تدقااسا تال عكنن عسامسا؛ فحايمسا انساقش أت اخشسار منضنعسا أت مرك (4
 اصساساتسا  اصعمنما ، جيب أن قكنن املركل  دقاا  تةري فضفساض .

هذه  حساص  خلن أتراق اصساساتسا  اصعمنما  من عيد حتدعد املركل ، الاد قادمي ادائل تقنصاسا  يف شأهنسا، تيف (5
 اصشنصاسا  فهي معاب  تةري فعساص .

 منضنعسا مسشهلكسا.أن قشسم منضنع اصنرق  اساألصساص  تاإلاداع فال عكنن  (0
 مرحلة تحديد الجمهور: -"

نطساق املنضنع اصذي عياد معساجلشه صألتراق اصساساتسا  اصعمنما  أن عكنن حمددا، تدقااسا، حباث عكنن من اصسهل حتدعد   
مجهنره أت اجله  اصيت قسشهدفه، تاشسايل فساجلمهنر هم أصحسا" امليلح  ابدائل املياد طيحهسا، تيف هذا اإلطسار نعطي مثساال: 

 .هم املشعلمنن ذا قعلات اصساساتسا  اساصشعلام فجمهنرهإ
 :الرسالة )أو األحجية( - 

كاف عشم قفكاك أحجا  ذصك املركل اصذي مت اخشاساره؟ تكاف عشم قانميهسا؟ تعن ةساعساهتسا حىت  أتئل  متهادع :      
 عسهل حتلالهسا؟

مرزاهسا،  خيتج اساتشيشساجسا  قنض  فبدتن قفكاك هذه اصساساتسا  تعدم اتشاعسا" ةساعساهتسا اصكربى فال ميكن       
ملساذا؟؛ الاد من خلفا  حتلال اصساساتسا  حباث هيساك نظيعسا  يف حتلال اصساساتسا ، تهيساك أعضسا مسادة مشخيي  داخل 

 اجلسامعسا  تاصكلاسا  ميهسا على تبال املثسال: حتلال اإلخشاسار اصعاالين، تحتلال املؤتسسايت...اخل. 

 صساساتسا  اصعمنما  أن عسشنعب هذه اصيظيعسا  يف عملا  اصشحلال.على أن من عكشب أتراق ام  قيباه،    

م قاساس األثي أن عش، فابل صاساة  أتراق اصساساتسا  اصعمنما  جيب أن قكنن األحجا  دقاا تمتساشاسا م  مسا مت ذكيه،    
 .اصذي قد ع رقب عن هذه اصنرق 

 :ثانيا: مرحلة تجميع وتصنيف المعطيات
 جممنع  من اصضنااط اصشساصا : أن عشم مياعساةسا  قلك اصساساتسا  أثيساء ميحل  جتما  املعطا   
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اصااسام اساصعيف اصذهين: اصذي ميكن يف جتما  تقيقاب كل مسا كشب يف املنضنع املياد معساجلشه م  اتشاعسا" مضمنهنسا،  (0
 تناء ذا  قام  أت ادتن قام . مث قأيت ميحل :

 اق اصساساتسا  اصعمنما  تقدعامهسا اساحلجج. جتما  األدص : قشمثل يف أخذ اساحلجج اصيت هتم منضنع أتر  (0
قَاان من املعطاسا : قشمثل يف إثبسا  صح  املعطاسا  اصيت أقى هبسا اصبساحث )أت اصكساقب( صألتراق اصساساتسا   (3

 اصعمنما ، تناء كسانت أرقسامسا أت معلنمسا .
 امليسادر: قشمثل هذه امليسادر فامسا علي: (4

 اتشحبسا" اقيسال م  صيساع اصايار.  -أ
 ةسا  من املؤتسسا . اصايارا  تاصبال -"
 اصشاسارعي تاصباسانسا  اصيمسا .  - 
 قاسارعي ميظمسا  ةري حكنما  تناء دتصا  أت حملا .  -ث
م  مياعساة خبينص طباع  أتراق اصساساتسا  اصعمنما  اصيت فيليسا األحبساث تاصدراتسا  األكسادميا .  -ج

 . فاهسا تساااسا
 اتشطالع اصيأي. -ح

 ثالثا: مرحلة الصياغة والكتابة:
 ق اصساساتسا  اصعمنما  الاد من قااد اساصضنااط اآلقا :صياساة  أترا    

 ضنااط عمنمسا: (1
 متسك اياساة  مشمساتك  تتهل  اصفهم تاصاياءة.  -أ
 ااشعساد عن إتشخدام عبسارا  فضفساض  تذا  معساين خمشلف .  -"
إعشمساد على ايساء املشنازي اني عيساصي اصنرق  املشمثل  يف املادم ، تملخص اصشيفاذي تاصعيض، تاخلالصسا   - 
 صشنصاسا . تا
 آالف كلم . 4حجم ترقسا  اصساساتسا  اصعمنما  أال قشجساتز  -ث
 ضنااط اصعينان: (2

 قشمثل فامسا عأيت ااسانه:   

 إعشمساد على عبسارا  قيرية تةري ميكب . -أ
 كلمسا .   8أال قشجساتز  -"
 أن عكنن داال تتاضح صلمنضنع من خالل اصعينان. - 
 أن ععيف أحجا  املنضنع اركل ميكز تتاضح. -ث
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 را  ةسامض .ااشعساد عن عبسا -ج
 ضنااط ملخص اصشيفاذي: (3

 قشمثل فامسا علي:  

 .قدرة إقيساع صيساع اصايار خالل ثالثني ثسانا  مبنضنع أتراق اصساساتسا  اصعمنما  -أ
 كلم .  051أال قشجساتز  -"
 ضنااط املادم :  (4

 هذه اصضنااط قشمثل فامسا عأيت ااسانه:  

 ا . ان قكنن مشمساتك  تمشضمي  اأهم مسا جساء يف ترق  اصساساتسا  اصعمنم -أ
 دخنل يف املادم  مبساشية دتن خلفا  قسارخيا .  -"
 طيح مركل اركل مبساشي.  - 
 إاياز حاسائق تاتشيشساجسا  اصيت مت اصشنصل إصاهسا.  -ث
 اف راض يف املادم  اإلجساا  عن اصشسساؤال  يف حدتث املركل .  -ج
 قادمي األحجا  تاإلشكساال  اصيت قعساجلهسا اصنرق .  -ح
 خمشضي.  قزتعد اصاسارئ اأفكسار حنل املنضنع اركل -خ
 قعيعف اساصفساعلني اصيئاساني يف صاساة  اصساساتسا .  -د
 جتيب اصعبسارا  مثل: قسعى هذه اصنرق ، حتساتل هذه اصنرق ... اخل.  -ذ

 ضنااط اصعيض:  (5

 قشمثل هذه اصضنااط فامسا علي:

 قيقاب األدص  تاحلجج تأن قكنن مشنافا  م  اصشنصاسا .  -أ
 قيكاز على اصفساعلني.  -"
 ننا . جتيب ذكي فينل أت مناد قسان - 
 عيض مناقف اصفساعلني اصيئاساني ترهسانساهتم.  -ث
 جتيب اصشكيار تاتشخدام عبسارا  فضفساض  تحسن اصشخلص.  -ج
 أي فكية عسشدل معهسا اساحملساجج .  -ح

 ضنااط اخلسامت :  (0

 ، تذصك يف إطسار قااد مبجمنع  من اصضنااط املشمثل  فامسا عأيت ااسانه:فشح أفق صلمسشابلاخلسامت  هي 
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صلساساتسا   تهذا هن األهم إلخياج اصشخبطسا ، أت اتشرياف املسشابل، أت أن قشضمن قنصاسا  قيشهي اخلسامت  اسؤال -أ
 . املياد حتلالهسا

 انسجسام اصشنصاسا  م  احلجج.  -"
 ميطاا  تتاقعا  اصشنصاسا  تاتشيشساجسا  تقسادرة على اص راف  هبسا أمسام صيساع اصايار. - 

تممسا  ا ااميهجاسا  صاساة  أتراق اصساساتسا  اصعمنم يف قادمي:تخشسامسا، إنشهى األتشساذ عبد اإلصه تطي اصدرس اصباداةنجي   
سام يف إجنساز أحبساث أكسادميا  إلاياز إمكساناسا  يف كشساا  أتراق اصساساتسا  اصعمنما  يف  جتدر اإلشسارة إصاه، اق رح أتشساذ حممد ُهم

 قادعي منقف مثال.

 مسا علي:خلني احلساضيعن، تميكن حييهسا فاتاعدهسا مت فشح الئح  امليساقر  تاصيت قشكنن من أتئل  عن خمشلف املشد  

هل جلي  اصششب  تاصشااام اصساساتسا  اصعمنما  اصيت أحدثهسا جملس اصنطين حلانق اإلنسسان اأكسادعي هي نفس اصريء  (0
يف صاساة  أتراق اصساساتسا  اصعمنما ؟ تهل قااام اصساساتسا  اصعمنما  تصاساة  أتراق اصساساتسا  اصعمنما  ُيمالن نفس 

 ساك فيق اني اصساساتسا  اصعمنما  تاصساساتسا  اصعسام ؟ املعىن؟ تهل هي
 من عانم اششب  تقااام اصساساتسا  اصعمنما ؟ تاطساره اصاساننين؟  (0
 كاف تأعن عشم احلينل على املعلنم ؟ (3
 من اصذي عانم مبياقب  جنساع  هذه األتراق؟  (4
 مساهي مآل هذه اصشنصاسا  صألتراق اصساساتسا  اصعمنما ؟  (5
 ما  قأثري على صسان  اصايار؟ أم هي قيحيي يف جسانب اإلتشئيساس؟هل صألتراق اصساساتسا  اصعمن  (0
 هل ميكن قادمي مرساكل آنا  أم ممكن أن قادم حمشمل  اصنقنع؟  (7
 هل ميكن قادمي أتراق اصساساتسا  اصعمنما  من اني املاساراسا  اصدمينقياطا  اصشرساركا ؟  (8
 اصعمنما ؟  مسا صح  قأثري األعدعنصنجاسا  يف معد صياساة  هذه األتراق اصساساتسا  (9

هل عيح اصشحال اصساساتي يف إعداد صاساة  أتراق اصساساتسا  اصعمنما ؟ تكاف عشم حتدعد املركل  (01
 اصساساتي ملنضنع اصنرق  اصساساتسا  اصعمنما ؟ 

 هل ميكن إجيساد حلنل من خالل أتراق اصساساتسا  اصعمنما ؟  (00
ي عانم اصساساتسا  اصعمنما  اصذمسا عالق  اني أتراق اصساساتسا  اصعمنما  اصذي ععده اصبساحث تاني قااام  (00

من اصنثاا  اصدتشنرع ؟ تمسا مدى فساعلا  جلي  املنضنعسا  تقااام اصساساتسا  اصعمنما  اني  7اه اصربملسان حسب اصفيل 
 املريع تاصبساحث املعد صألتراق اصساساتسا  اصعمنما ؟ 

  أتراق صاساة كاف عشم حتدعد اصعينان ماشييا تجذااسا تتاضحسا؟ تهل ميكن إدخسال ذاقا  اصبساحث يف (03
 اصساساتسا  اصعمنما ؟ 
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مسا فيق اني اصساساتسا  اصشريععا  تاصساساتسا  اصعمنما ؟ تهل اصساساتسا  اصعمنما  قسري على صاساة  اصيص  (04
 اصاساننين أت صاساة  اصشريع  ايف  عسام ؟ 

 هل اجملشم  املدين صه دتر يف صاساة  أتراق اصساساتسا  اصعمنما ؟  (05
صعمنما  اعد إعدادهسا؟ تمساهي ضمسانسا  قأثري هذه األتراق على كاف عشم قعسامل م  أتراق اصساساتسا  ا (00

 صيساع اصايار؟ 
  كاف عشم احلينل على منساذج أتراق اصساساتسا  اصعمنما ؟  (07

 ،دقسائق، أشساد هبذا اصشفساعل م  اصدرس اصباداةنجي 01قبل أن جياب أتشساذ عبد اإلصه تطي عن هذه األتئل  خالل      
 مسا عأيت ااسانه: مث قيساتل هذه األتئل  من خالل

ألن إعداد صاساة  أتراق اصساساتسا  اصعمنما  هي حيف ،  ،هذه األتئل  راجع  اساألتساس إىل ةاسا" شق اصشطبااي        
تمهي ، تقدرة على اصطاساد اإلشكساصا  من املركل، تقبل صاساة  هذه األتراق اصساساتسا  اصعمنما  عشم ميساقرشهسا داخل ميكز 

 اياساةشهسا اصيهسائا .قفكري من أجل جتنعد اصنرق  

 تكاف نضبط تضمسان فعساصاشهسا فهي ميقبط  مبسأص  اصشسنعق يف قفساعلهسا م  صيساع اصايار أت عاد اصلاساءا  معهم.    

تفيق اني حتلال اصساساتسا  اصعمنما  تأتراق اصساساتسا  اصعمنما ؛ فإن هذا األخري هي نشاج  حتلال اصساسات  اصعمنما     
صعمنما  صه مياحل: اداع  من املركل  إىل اصشحلال، مث إعطساء ادائل يف حل هذه املركل  حاث أن اصشحلال اصساساتسا  ا

تاصبحث عن اصدعم هلسا، مث عشم تضعهسا يف حمل اصشيفاذ، تأخريا قأيت ميحل  اصشااام؛ حباث كل قطساع أت تزارة ان قفعل قااام 
اصساساتسا  اصعمنما ، تيف حساص  عدم فعساصاشهسا عشم اصساساتسا  اصعمنما  داخل كل قطساع أت تزارة من أجل مدى فساعلا  هذه 

 إق راح ادائل أخيى.

 أمسا اصساساتسا  اصعسام  فهي اخشاسارا  تات راقاجاسا  كربى يف قطساع معني، يف حني أن اصساساتسا  اصعمنما  هي إجياءا .    

شم  املدين. ز اصبحنث تاجملتكاف عشم مياقب  اصساساتسا  اصعمنما  عكنن إمسا مؤتسساقاسا تاخيى مؤتسسا  ةري رمسا  كمياك   
 تأن اصساساتسا  اصشريععا  قدخل ضمن اصساساتسا  اصعمنما .

سام اصلاساء اصعلمي قعذر     ساصشنصاسا  ااألتشساذ اإلجساا  عن األتئل  املشباا  اسبب إنشهساء املدة املخيي  هلسا، هلذا خشم حممد ُهم
 اصشساصا :
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 تقرير حول : التأسيس الدستوري لفرضية الشغور الرئاس ي في األنظمة املغاربية، قراءة في مظاهر التطابق والتمايز

  الطالب الباحث بسلك الدكتوراه: عبدالرحيم شنكاواعداد 

 املغاربية، قراءة في مظاهر التطابق والتمايز عنوان اللقاء: التأسيس الدستوري لفرضية الشغور الرئاس ي في األنظمة

 عبد الجليل الشيخ القاض يلألستاذ الدكتور: 

 وتقديم الدكتور: مصطفى الفوركي.

 

بـــ"التأسيس الدستوري لفرضية الشغور الرئاس ي في األنظمة املغاربية، قراءة في مظاهر التطابق  انطلق اللقاء املعنون 

ى الفوركي، والذي رحب بالضيف الكريم واملتتبعين، كما أشاد بالدور الذي تلعبه كل من الدكتور مصطف بكلمة والتمايز"

مجلة القانون واألعمال الدولية، ومجلة الرائدة في العلوم القانونية سواء على املستوى الوطني أو الدولي، خصوصا بعد 

 اعتمادهما من قبل مجموعة من املؤسسات املعنية بتصنيف املجالت. 

التأسيس الدستوري لفرضية الشغور الرئاس ي في اصل  الدكتور الفوركي كلمته من خالل تأكيده على أهمية موضوع وقد و 

ة بشغور حساسيته املتعلق ، بالنظر ملا يثيره من إشكاالت مهمة، بحكم األنظمة املغاربية، قراءة في مظاهر التطابق والتمايز

الدولة، نتيجة ظرف من الظروف املنصوص عليها في الدساتير الدولية، حيث أعلى منصب في الدولة، والذي يتجسد في رئيس 

 يطرح إشكاال مهما، يتجلى في من سيحل مكانه؟ وكيف ذلك؟ وإلى متى ؟

وقد تناول الكلمة بعد ذلك الدكتور عبد الجليل الشيخ القاض ي، الذي عبر عن اعتزازه بأن لشارك في هذا اللقاء، كما توجه    

املنظمين على استضافته، لينتقل بعد ذلك لتقديم موضوعه، منطلقا من كرونولوجيا التعديالت التي عرفتها بالشكر لكل 

الدساتير املغاربية، سواء اململكة املغربية، الجزائر،تونس، موريتانيا، وليبيا، وقد اعتبر أن الوضعية الخاصة التي تعرفها وتمر 

 ودستوري غير مستقر. بها ليبيا حاليا، والتي تتسم  بوضع سياس ي

وقد عالج األستاذ املحاضر املوضوع عبر تقسيمه إلى محورين رئيسين: األول يتعلق بمختلف املقتضيات القانونية/الدستورية 

التي عالجت موضوع شغور املنصب الرئاس ي، والثاني يهم أهم نقاط التطابق والتمايز داخل املقتصيات الدستورية املنظمة 

 رئاس ي.  لشغور املنصب ال
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 املحور األول : املقتضيات الدستورية املتعلقة بقضية الشغور الرئاس ي

ركز املتدخل الجزء املخصص للمقتضيات الدستورية الناظمة لشغور املنصب الرئاس ي على ثالث دول فقط هي الجزائر،    

ية، أما ضعيتها السياسية والدستورية الحالتونس، موريتانيا، مستثنيا كل من ليبيا واملغرب. فأما استثناء ليبيا فيعود إلى و 

 22بالنسبة لسبب استثناء للملكة املغربية من قضية الشغور الرئاس ي فيعود لكونها ال تثير إشكاال في هذا املوضوع ألن الفصل 

م ذات النظاقد فصل في األمور املتعلقة بانتقال العرش، عكس ما هو عليه األمر في باقي الدول املغاربية  9100من دستور 

 الجمهوري.

من  20و 21أما بالنسبة للدستور املوريتاني فقد تطرق حسب املتدخل  إلى قضية الشغور الرئاس ي في كل من الفصلين    

وحدد من خاللهما شروط وكيفية معالجة هذه القضية، حيث اعتبر أنه في حالة شغور أو مانع اعتبره املجلس  0210دستور 

ى رئيس مجلس الشيوخ نيابة رئيس الجمهورية لتسيير الشؤون الجارية، على أن يتم إجراء انتخابات الدستوري نهائيا، يتول

الختيار رئيس الجمهورية خالل ثالثة أشهر ابتداء من إقرار شغور املنصب أو املانع النهائي.  أما الدستور التونس ي، فقد عالج 

حيث أكد على أنه لرئيس الجمهورية في حالة إذا تعذر عليه القيام ، 9102من دستور  32و 32هذا املوضوع من خالل الفصلين 

بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطانه إلى رئيس الحكومة ملدة ال تزيد عن ثالثين يوما قابلة للتجديد مرة واحدة، وفي الحالة 

هورية هو من يتولى مهام رئيس الجم التي يتم التأكيد على الشغور النهائي من طرف املحكمة الدستورية فإن رئيس مجلس النواب

من الدستور الجزائري على كيفية وشروط ملء الشغور  012بصفة مؤقتة خالل تسعين يوما كحد أقص ى. في حين نص الفصل 

الذي يترتب عن عدم تمكن الرئيس من مواصلة القيام بمهامه سواء لعذر مؤقت أو دائم، حيث نص على أنهال يمكن أن تقال 

كومة القائمة إبان حصول املانع لرئيس الجمهورية، أو وفاته، أو استقالته، حتى يشرع الرئيس الجديد في ممارسة أو تعدل الح

 مهامه.

 املحور الثاني: نقاط التطابق والتمايز في املقتضيات الدستورية الناظمة ملسألة الشغور الرئاس ي

، ف في األمور املتعلقة بشغور منصب الرئيس في هذه الدول الثالثحيث تطرق الدكتور في املحور الثاني، ألوجه التطابق واالختال 

سواء من حيث الجهة التي ستسند إليها هذه املهمة، أو في حالة تعذر ذلك، أو من ناحية مدة النيابة، والتي تتفق جل هذه 

على الرئيس املؤقت والتي تتفق يوما كحد أقص ى، باإلضافة إلى اإلشارة إلى االختصاصات املحظورة  21الدول على تحديدها في 

 الدول املغاربية على تحديدها، ومن ذلك: 

 القيام بمراجعة أو تعديل الدستور.  -

 حل البرملان. -

 اللجوء إلى الشعب من أجل  القيام باالستفتاء. -

املنطقة .  ة من دول قام الدكتور الفوركي بالتذكير بأهمية املوضوع و راهنيته، نظرا للظرفية التي مرت بها مجموعوفي الختام 

 ثم قام بشكر الضيف واملتتبعين.
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 تقرير عن الحلقة الثالثة  من سلسلة شذرات فكرية رمضانية

 املوسم الثالث

 ابتداء من الساعة العاشرة ليال 1/08/2022حلقة يوم االربعاء 

 عموما واملغرب خصوصا  التداعيات الجيو سياسية واالقتصادية للحرب الروسية االوكرانية على العلماملوضوع : 

 الدكتور صالح الدين العمري استاذ زائر بالعديد من الجامعات االوروبية والكندية  إلقاء

 لألستاذة الدكتورة: أمينة رضوان رئيسة مجلة الرائدة في العلوم القانونية تقديم: 

 اوجدو احمداعداد الباحث : 

 باحث بسلك الدكتوراه

 مختبر الديناميات االمنية

معة الحسن االول بسطاتجا  

 
 

بعد تقديمه من طرف االستاذة امينة رضوان التي اعطت نبذة عامة عن تداعيات هذه الحرب وانعكاساتها على االقتصاد 

 الوطني على غرار بلدن العالم 

ى الفوركي وقد مداخلته بكلمة شكر فيها االستاذة امينة رضوان وكذا االستاذ مصطف افتتح األستاذ صالح الدين العمري    

 شكل ، بحيث.حينها العالم في القوى  توازن  وبمرحلة سابقا، السوفياتي االتحاد بوضعية بالتذكير خص االستاذ هذه املداخلة 

 حلف وكندا األمريكية املتحدة والواليات األوروبي االتحاد ذلك في بما الغرب دول  شكلت بينما وارسو حلف السوفياتي االتحاد
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 حيث كبير في تغير إلى سيؤدي برلين جدار انهيار لكن .العامليين والسلم األمن على الحفاظ في كبير دور  له كان لتوازن ا وهذا الناتو،

 .األوروبي االتحاد والى الناتو خلف إلى عنه انفصلت التي أول  من مجموعة انضمام مع السوفياتي االتحاد سيتفكك

 ويشكل شكل ما وهو الناتو، لحلف انضمت السوفياتي لالتحاد الفقري  عمودال تشكل كانت التي السابقة الجمهوريات فجل   

 كانت حيث .السوفياتي لالتحاد النووية الترسانة من باملائة 60 تضم كانت التي أوكرانيا خصوصا كبيرا، قلقا االتحادية لروسيا

 .أوكرانيا في توجد كانت األخرى  هي النووية غواصاتال قواعد أن كما .أوكرانيا في توجد والنووية للقارات العابرة الصواريخ قواعد

 يوضح كله هذاو  .العالم دول  ملختلف تصدره الذي القمح إنتاج في خصوصا مهمة اقتصادية قوة األخيرة هذه أن إلى باإلضافة

 .ألوكرانيا املهمة االستراتيجية الوضعية

 أوال: مبعث الحرب الروسية األوكرانية

 تقع ألنها روسيا تقبله لم ما وهو الناتو، ولحلف األوروبي لالتحاد االنضمام في رغبتها عن أوكرانيا عبرت منذ املشكل لقد انطلق  

 روسيا السوفياتي، قامت االتحاد تفكك فبعد.قوتها رغم االتحادية روسيا انعزال ظل في خصوصا الروسية، الحدود على مباشرة

 .االتحادية روسيا إلى ونقلت أوكرانيا من النووية األسلحة كل بنزع الغربي املعسكر ومع األمريكية املتحدة الواليات مع اتفاق وفي

 خالله من تم فبراير، 16 في الروس ي للبرملان ملتمس بتقديم الروس ي الرئيس قام األوروبي لالتحاد االنضمام في أوكرانيا رغبة فأمام  

 قواته كل يحشد جعله منا الداخلي، املستوى  على قانونية شرعية هأعطا ملتمس وهو .أوكرانيا عن دولتين باستقاللية االعتراف

 جيشا تملك االنفصالية الحركات هذه وان خاصة بالسالح، وقام بدعمهما املنطقتين هاتين احتل حيث .أوكرانيا على الحرب وأعلن

 .اوكرانيا على الحرب وشن بوتين فالديمير أطره كبيرا

 وكرانية على العالمثانيا: تداعيات الحرب الروسية األ 

 تهديدا شكل كنا والعسكرية، والسياسية واالجتماعية االقتصادية املشاكل من مجموعة إلى ألوكرانيا الروس ي الغزو  أدى لقد  

 بحيث للغرب مباشرا وتهديدا واضحا تصريحه وكان النووي السالح باستعمال هدد بوتين الرئيس إن حيث العالمي، والسالم للسلم

التأهب.  حالة من الرفع إلى ودعاه الحربية الهيئة أركان رئيس استدعى وقد .قاسيا الرد سيكون  الصراع في ستتدخل لةدو  كل إن

 إلى األمر بنا يعود وقد العالم بكل تودي قد ثالثة عاملية حربا أن يدركون  الغربي واملعسكر األمريكية املتحدة الواليات ذلك أن

 على ومالية اقتصادية عقوبات فرض خالل من التدخل كان بل .الحرب في مباشرة بصفة دخلون يت ال جعلهم مما الحجري، العصر

 .الروسية الرموز  بعض وعلى روسيا

 هذه تداعيات نرى  شهور  عدة تمر أن يجب ألنه اآلن نستوعبها أن أو اآلن نقدرها نأيمكن  ال روسيا على االقتصادية فالتداعيات

 العالم، في للقمح مصدر اكبر هي روسيا ، ألنالعالم في كبيرة اقتصادية أزمة خلقت الحرب هذهف .االتحادية روسيا على العقوبات

 بوادر أن نرى  إننا حيث العالم، دول  كل على حقيقيا عبئا الحرب هذه من يجعل مما بالغاز، ألوروبا الرسميين املزودين من أنها كما

 .مسبوق  غير بشكل ارتفعت التي املحروقات وأسعار األولية املواد أسعار ارتفعت حيث املغرب، على حتى تؤثر بدأت الحرب هذه

 ثالثا: املوقف القانوني من  شرعية الحرب الروسية األوكرانية

 مصالح تتهدد فحينما .العالم في العظمى للقوى  يخضع القانون  فهذا األحوال، كل في عادال ليس والذي الدولي القانوني املنظور  من 

 تسن التي القوانين فقط وليس واألخالقي اإلنساني البعد الدولي القانون  يرى  أن عليه واملعول  .الدولي للقانون  تلجأ هيف الدول  هذه
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 الغزو  اعتبرت املتحدة األمم ومنظمة الدولية العفو منظمة منها دولية، ومنظمات هيئات فعدة .ولصالحها الكبرى  الدول  طرف من

 حقوق  صعيد على كبيرة أزمة اندالع في النزاع هذا تسبب حيث الدولي، القانون  مقتضيات وفق حرب جريمة بمثابة ألوكرانيا الروس ي

 إصدار من تمكننا ميدانية معطيات هنالك ليس أنه هو بالذكر الجدير لكن .جنيف وإلعالن املواثيق من ملجموعة وخرق  اإلنسان،

 املسؤولية روسيا يحمل الغرب ودائما الطرفين، من ترتكب جرائم هنالك انواعها، بمختلف اإلعالمية القنوات فحسب .حكم

 .الكبرى 

 إلى تذهب فهي الغرب فلك في تدور  التي للمنظمات بالنسبة أما الروس ي، البرملان من استمدها فبوتين الحرب بشرعية يتعلق فيما

 فإن للتاريخ عدنا فإذااحتالل،  قوة هي نياأوكرا في الروسية القوات فإن جنيف، اتفاقية ذلك في بما الدولي، للقانون  ووفقا انه،

الدولي  القانون  ملقتضيات يخضع مسلح نزاع هي الحرب عشر، وهذه الثامن القرن  من الكبرى، روسيا من جزءا كانت أوكرانيا

 ثم ،1977 نةلس األول  اإلضافي وبروتكولها 1949 لعام األربع جنيف اتفاقيات خاصة الدولية، اإلنسانية املعاهدات قانون  ويحكمه

 مطلقا، قانون  ليس الدولي فالقانون  تأويالت، عدة ثمة انه غير .العرفي اإلنساني الدولي القانون  وكذلك ،1907 لسنة الهاي اتفاقية

 مقتضيات تطبق لم اإلسرائيلي العربي الصراع ففي العظمى، القوى  لصالح دائما يستعمل انه بحكم تأويالت، لعدة يخضع هو بل

 .وليالد القانون 

 إلى الرجوع يتطلب كما ميدانية معطيات يتطلب سؤال ألنهأوكرانيا؟  على الحرب شن في الحق لها روسيا هل :معلقا السؤال يبقى

 .السوفياتي االتحاد قبل كانت التي األواصر وإلى التاريخ

 عاملية كقوة قوتهاعلى  تحافظ ان تحاول  وروسيا االتحادية، روسيا حسب على التوسع يحاول  الناتو حلف أن هو اآلن يحدث فما

 فإذا الدولي، التوازن  هذا تحققان عظيمتان قوتان هناك تكون  ان العالم مصلحة فمن ولهذا العالم، عبر العسكري  التوازن  تحقق

 انك وإن وحتى لها، الخضوع إلى العالم وسيضطر العالم على أرادت ما ستفرض فإنها العسكرية بالقوة واحدة دولة استفردت ما

 .عسكريا عظمى قوة فهي العالم، في نووية ترسانة اكبر تملك ألنها التوازن  تحقق االتحادية روسيا فإن انهار قد السوفياتي االتحاد

 فيه الجزم يمكن ال ورد، اخذ محل يبقى به واألخذ الدولي القانون  بينما لبوتين، بالنسبة داخلية قانونية صبغة تقتض ي إن الحرب

 .املقبلة الشهور  في التداعيات عنه ستسفر ما نتظارا في واضح برأي

 رابعا: املوقف اإلعالمي من الحرب الروسية االوكرانية

 كبدت أنها نقول  واوكرانيا كبيرة، انتصارات حققت أنها تقول  فروسيا املنطقة، هذه في كبير تعتيم هناك أن املهمة املالحظات من

 وقدرته الغربي اإلعالم لقوة بالنظر تأكيدها، يمكن ال تصلنا التي الرائجة واألخبار رواح،واأل  العتاد في فادحة عسكرية خسائر روسيا

 رؤية تعطي بان الكفيلة هي القادمة والشهور  بحذر، املقدمة املعطيات هذه مع التعامل يستوجب مما ترويجه، يريد ما ترويج على

 .العسكرية أو القتصاديةا أو السياسية الناحية من سواء الحرب، هذه لتداعيات شاملة

 خامسا: آثار الحرب الروسية األوكرانية على العالقات الروسية املغربية

 مأزق  في نفسها وجدت دول  مجموعة إن حيث كذلك، املغرب ومنها الدول، بين ما الدولية التحالفات على الحرب هذه كذلك أثرت

 .املغرب ومنها وأمريكا، الغرب بجانب أم روسيا بجانب تقف هل حرج،
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 أن كما بطنجة، روسية قنصلية أول  افتتاح تم حيث 1897 منذ أي طويلة، مدة منذ روسيا مع قوية عالقات تربطها املغرب فعال

 1991 دجنبر 30 وفي املغرب، استقالل بعد مباشرة أي ،1958 شتنبر  في تأكيدها تم السوفياتي واالتحاد املغرب بين العالقات

 الطاقة مجال في روسيا، مع اقتصادية تعاون  اتفاقية 11 حوالي املغرب وقع الوقت ذلك ومنذ تحادية،اال بروسيا املغرب اعترف

 كما.واملغرب روسيا بين العالقات لتطوير 2006 شتتبر في املغرب بوتين فالديمير الرئيس زار وان سبق كما الحديثة، والتكنولوجيا

 العلوم مجال في االتفاقيات من مجموعة توقيع خاللها وتم ،1966 سنة تيالسوفيا االتحاد الثاني الحسن امللك الراحل زار

 .0232  و 1982 سنتي وفد رأس على موسكو للعهد وليا كان عندما السادس محمد امللك زار كما والتكنولوجيا،

 كما .بوتين فالديمير طرف من بها قوبل التي االستقبال لحفاوة بالنظر خاصة مكانة تحتل ملوسكو للملك األخيرة الزيارة أن شك وال

 املغرب وجد وأوكرانيا روسيا بين القائمة الحرب خضم فيو .مهما اقتصاديا شريكا بصفته للمغرب كبيرا اهتماما تعطي روسيا أن

 كبير، بذكاء تصرف ولكنه  األوروبي، واالتحاد أمريكا من لكل استراتيجي حليف انه بحكم والسندان املطرقة بين نفسه

 على وحافظ للتصويت، يحضر لم حيث .عدة محطات في الشأن هو كما املحطة هذه في مهما دورا لعبت امللكية لوماسيةفالديب

 موقف أي تتبنى ولم أبدا، املغرب ضد تصوت ولم املغربية، الصحراء قضية في اآلخر هو املحايد روسيا ملوقف بالنظر .حياده

واملغرب بفضل قوة  .األمن مجلس في دائما عضوا باعتبارها املغرب ضد قرار أي دمتق ولم .للمغرب الترابية الوحدة تجاه عدائي

 تبصر وحكمة صاحب الجاللة ترك انطباعا ايجابيا من خال ل موقفه املحايد ، 

 احتمال عن نتائجها تخرج ولن نهاية، ال ما إلى تستمر أن يمكن فال متوقع، أمر هو الحرب هذه وأكد املتدخل في األخير على أن نهاية

 قد مما بالرغم العسكري، روسيا قوة بحكم  ثالثة، عاملية حرب بنشوب يغامر لن ألنه الغرب، صمت مع ألوكرانيا روسيا احتالل

 أسلحة من أوكرانيا تتلقاه
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