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 مان الرحيم، وبعدبسم الله الرح

في إغناء سيرا على المسار الذي اتخذته إدارة مجلة الممارس 
الساحة القانونية والقضائية بمختلف المقاالت واألبحاث 

 والدراسات، إيمانا منا بأهمية النشر العلمي والبحث األكاديمي.

فبعد النجاح الذي حققته األعداد األربعة السابقة للمجلة، 
ن نضع بين أيديكم العدد الخامس من مجلة يسعدنا ويشرفنا أ

 (.2019الممارس للدراسات القانونية والقضائية )دجنبر 

وقد تميز هذا العدد من مجلتنا بتنوع مقاالته وأبحاثه والتي 
قاربت مختلف فروع القانون العام والخاص، ساعين من وراء ذلك 

 ا بمواضيعه.أن يكون العدد غني

م في نجاح مجلة الممارس فالشكر الجزيل لكل من ساه
للدراسات القانونية والقضائية، من السادة الباحثين واألساتذة 

كل من يشرف ويضحي نشكر والممارسين، كما ال يفوتنا أن 
من أجل إعالء المجلة واستمراريتها من السادة أعضاء اللجنتين 

 العلمية واإلستشارية، وفريق إدارة المجلة.

 والسالم

. 

 

 غوسانيال عزالدين. ذ

 الممارس لمجلة الفني المشرف
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 الدكتور حممد إكيج

 باحث يف قضايا األسرة 

 كفالة األطفال المهملين:

 إشكاليات قانونية وإكراهات واقعية واجتماعية

 01.15مقترحات لتعديل القانون 
 

بعناظككمنيرظكك ىنالكك نطفيلكك ةعنطف شكك  ع  نالشككأن انطفولةفككمنطفية حظككمنتحظكك نة تحكك ن
هنطفولةفكم نلكةطتن لكأنطف ك ن ةيكدن ك نتظثن  عكددنة  نكةانطف شك  عا نطفةونظكمنطف ك ن عنك نر ك 

ةضكككككعظا نلكككككةظمنةلكككككلظيم ة لأنطف ككككك ن ةيكككككدن ككككك نةضكككككعظا ن ا كككككمنيا  يكككككا نةطف شاشكككككمن
ةطفت يكككاانةطفينكككةإلن ةنط ااثكككم نتظكككثننيكككدن شككك  عا ن ن كككعل ن  يكككمنيكككانطفت كككة نطفيادظكككمن

 نييكانمدونة األسرة  ةطالي يااظمنةطف  حةظمطف  ن  صنطألولا نييان ةنطفشأانبافنلكبمنفكنصن
طف نتياظمنطألولا نيانيلنطا دطتنثكدنظلتكبنر كمنييكان كةنطفشكأانننيدن ش  عا ن   عن  ي 

طف ك ن شكددنا ةبكا نيك طلمنطفعنكإلنةنط ظك طتنطف ك نمجموع األلقةننو األلجنةن  ا  ني  ضكظا ن
 لككانثةطاككدن ا ككمنباألتككدطثنطفيككانتظا ننكمةةنا  اةمةة اعاةة   ن  يككانطألولككا نطف ا كك  ا ن

طف ينظ ضيانن دطرظ نطفتياظكمنةطف  ك ظونةننو األلمرط  األلجنن ي لقننييان ةنطفشأانبافنلبمن
إاككادىنطف  حظككمنبةظككمنإ كك إلنطفتككدثنطفيككانونةن  ككةظمنلككلةي نةنإاككادىنإديايكك ن كك نطفيي يكك ن نن
رظنيككان عنكك ن شكك  عا ن  كك عنبيعافيككمنتككاال نطألولككا نطفكك ظانظةيككدةان كك نةضككعظمنإ يككا  ن

 نطفكك ينلظشككيلنبكفنلةة األسطفةةنماأللمنم ةة  نطفي علككبن01 15ييككان ككةنطفشككأانبافنلككبمنفل ككانةان
يةضككةان كك هنطفي افككم نيككان كك  نرظككاانبعككقنط شككيافظا نطف انةنظككمنطف اينككمن كك ن كك طنطفككنص ن
ةطف  نيشإلنان انطفةطث نطفعيلك نةطف ن  كلنطف ضكال نةط ي طلك  نةطف ك ن  ولكونتلكةالن شك  عظمن
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 انط نلككانظمنةطالي يااظككمنةيظدطنظككمنيككان يككلن ية ككدنيلافككمنطألولككا نطفي يلككظا نة ت ظككبن  ككدط 
نطفنرظلمنفلالدىن  هنطفش  تمنيانطفولةفمنطفية حظم ننن

ن ننليلن انطفنصنطف انةن ن ثم نطألولا نطفي يلظانظو إلنادىنن15-01ة ي ط نف لافم طفينحم
نإشيافظا نايلظمنةثانةنظمن  نييظ ني طتلنطف  للنر ؤالتنطألولا  نةظييان ل ظل انياآل  :ن

ان اا– وال امرعوى ابنإلهمنلع ى األلقنض  األلحكم األرعصدأل  األسولى: وعرج لاأللم ح  
انليلنيانظل :،األلطفلاأللمنملاف األلحنل األلمدني 

األلعص  حابنإلهمنمام اط فاأللنينب األل نم ا1 ابطءاعح  كامرط   نطفش تنطف ينظيعلنة  
نيع ن نظ ع   نييا نفلنةط   نة حيا نفش ة  نةير يم نيعل م نطألولا  نف ؤالت نطف انةنظم طفةضعظم

 ش ىنإي طتط نطف  للنر منلةطتنيانو فنطألش اصن ةنطفيؤللا  نيبا
ن نطفثانظمنيانطفيادى نينوة نطفل  ى نطفبطتنظ ي نإف نايةيظم ن  ط يانثانةانن4ةفعلنينشأ

نةيظلنطفيلأنال نطفلة نولونطف    ونبأان نظ دم ن" طألولا نطفي يلظانطف  ن نصنال ن ن 
دطل ىننلة  اني  نإثايمنطفوللن ةنيياانطفعثة نطفوللني يل نإف نطفيتييمنطالر دطلظمنطفةطث نر

ع ىاالظ ن ةني  نطفي ي نطالي ياا نطفيةدانب " ندةان ان تددنبشيلندثظبنطفي طدنبعبا ىن"
ن" نييانظيعل انيل ةتمنال نيلنطالت ياال نطفعددظمنطفيعلةيمنةت  نطفيي ةفم نأللفو 
ا2 األلمع  ق  األإلج ألءأل  ابطء الإلهمنمبة األلعمن دي نتظنلحكم نيان  نطفثانظم نطفل  ى ن نص ث

يانثانةانطألولا نطفي يلظان انطفيتييمنإ طن رظانف ان انطفوللنيي ة نطألرة اننن6طفيادىن
ن ة ا  ن نةين ا نبافولل نفل ع  إل نطف  يم نطفرظانا  نيا م نظ ضيا ن ي ظدظا نتييا ن  د  " إن ا

نة ا نطفتيم نف علظب نظل م نبيا نباف ظام نطفيلأ نةيظل نة أي  نالظ  نطفعثة  نييا ونةيياا ن ك   م
نطفييانظان ن تد ن   نطالث ضات ناند ن ة نطفولل  نال  نطفعثة  نبيياا نةطف ظادى نطفيتلظم طفيياام
طآل ك  انطفي ية  ان  نطفل  ىنطفثانظمنيانطفيادىنطف طبعمن ا هن ةن ظ يانيعان ةن ك ن ينيياان

 علظبنالن يظونآ  ن  طهنطفيتييمني ليا نة فأنفيدىنث ثمن ش  " نإالن انطفي ا نطفييللمنباف
طفيتييمن  نطفةافونبعدنطن  طمن يلنطفث ثمن ش   نييانظضو نطفيتييمنإف ن أ ظ نيلإلن
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طف    ونبا  يا نيللا نادظدىن  نطن حا نة ةدنيةطون لأنطفي ا  نطفش تنطف ينظعة ن
 ل امنطفر ن  ن  هنطف ضاظا ن

 ن ا من األلمدني ةابطءاألإلج ألءأل األلمع  ق ابعرج لاأللطفلاأللمنملاف ارجال األلحنل3
ظةيانيانن30إ طنفمنظ منطف    ونب ندط لنطأليلنطف انةن نفل    ونبافةالدط نةطفيتددىن  ن

 نة  ي ن  طنطفبطتنإف ن ةثل نال نض ة ىن دة نطفتيمنطف اض نبيةانطفوللن1 ا  خنةالد  
نةالن نيايلم ن ةظم نردةا نط ظةطت نبي ط   نطفيةدا نطفولل نظيعل نييا ني يل  نطف ليظل يةضةا
ةطضتم نطفش تنطف ينُظ ّعونايلظمنطف  للنب ن تظانا نتظثنظ منط  ظا نطلمنش   نيعظان
ف نيانو فنطف اليظان ةنطف اليا نال نطفي ي  نةاندن دة نتيمنطف    ونبا  يا نظيةان

نف نطلمنثاا   
ةننين:اع ىامرعوىاأللم ح  األلةنني :اإج ألءأل امرط  األلكفنل اوأللبحثاف احقاطنلب ننا

نةيانط شياال نطف  ن و إلن  ن  هنطفي تلم:نن،وعنف ذهن
ن9 نتظثنط  ل نطفنصن  نطفل  ىن) (نيانطفيادىنةاعدماعحد دار ا قصىالطنلب األلكفنل 1

نبافةظانفلانطف شدنطف انةن " ندةان طفيتددىنفش ةطنوافر نطف لافمباف ن ظصنال ن" انظيةنا
ظ نطفوافرظانلةطتنيانةطن  نلان تدظدنتدن ث  نف  طنطفلا نييان  ونطفييا نةطلعان يامنيي

نطفلان ن  ه ن ا نةيعلةم نيث (  نطفل ظا ن) ة  ني  ديم نلا ن   نت   ن ة نطف  ةفم ن ة طفشباو
انيان ن  يظ نبش تنيانطفنضج نإالن ن انغافبانيان  ةاني تةبمنبأي طقنةاللن طأل ظ ى نةط 

نطف نةطفعناظم نطف ااظم ني ولبا  نرييظ  نطف ظام ن اتر ا نظل وظ  نال نةنللظم نف ؤالتنيلدظم   يم
لذألايرعحر ا  ا عماعحد دارقفا ع ىالر اطنلب اكفنل اهؤالءاألسطفنماطألولا نطف ةا  ن

                                                           
يانثانةانطألولا نطفي يلظا:ن"نظ ةمنةيظلنطفيلأناندنطالث ضاتنبيلنط ي طتط نطف طيظمنإف ن ليظلنطفوللنبافتافمنن5 نصنطفيادىنن-ن1

نن" نطفيدنظمنثرلن  دظي نولونطف    ونبا  يا  نةيانرظن انإثايمنطفدااةعنةيلن فأني ني طااىن تيامنطف انةانطفي علبنبافتافمنطفيدنظم
يانثانةانطفيلو ىنطفيدنظم:ن"ظييانف لنش صنف ني لتمنيش ةامن ةنفلنظابمنطفعايمن انظولونيانطفيتييمنن217ةياتن  نطفل لن

نطالر دطلظمنإ دط ن    ونثضال نبا دظادن ةنرة اىنفمنظلربن  ظظدهنرد ا  نطفتافمنطفيدنظم "
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أللمنم   ،احعىاالاعكو اع كاأللكفنل امج داذ    ا منماب ضاألساخنصالرداف ألغاب وعنما
 !!نم األسبننءاوألعخنذاهؤالءاور   ال عر  اليساإال

ع ىاا طاألإلرالماف األلزوج  اا9ف األلمند اةاوأل عبنطنابنلا وطادأل من،ا كداأللما عا2
 نة ةنش طنةيظ  نظتلظن رناتنطفيةا حمنطفيلليظانيانإ لادنطنلب األلكفنل ا واأللم   األلمنف د 

ا ظد  منة ةظظ ن ة   م نإالن انةطث نطفتا نظؤيدن اناددطنيانطأليانونلةطتنياندة ن ة حان
منطفعدفظانفة قنةطتدنةةتظد ةنيلافمن ةن ي  يانظ ديةانإف نطفية و نةظعلنةانإل ي من يا

نةبعدنةض نظد منال ن ؤالتنطألولا نظن  لةان نطفيلليظا   ولا ني يلظانيان رناتنطفيةا حم
ن ةن نطفدظنظم نا ظد  م نف ا ام نظ ع ضةا نة حيا نررلد م  ن ل  م ن  ن و  نطف ا ج نإف  ر م

وم اةماوجبا  نطالل ة  نطفبش ن  نشبيا نطفداا ىنةطال يا ن  نطفي د ط ن ةنغظ ن فأ 
أللحذ اوأللعح ي،اوأللمعنب  األلدقيق الوض ي اهؤالءاألسطفنماأللمنم   اب داكفنلعنمام اط فا

 هؤالءاألسجننب،اروألءاكننوألا اخنصا مامؤررن .ا
الة"3 األلعكفل احق األلمنم    األسطفنم انص اخّوم نر ااظمنة نطفييللم نطفعيةيظم طفيؤللا 

ن ن ط  نةطفييعظا  نةطفينحيا  نةطف ظلا  نب لمنطألولا   نف ا نطفيع  ف نطالي ياا  طفواب 
نطفعايم نف ااظمنن2طفينلعم نطفيؤ لم نطفبش  م نةطف د ط  نةطفيةط د نطفيادظم نطفةلالل نال  طفي ة  ى

ن نإل يظم"  ن نشلم نة نشل  م ن  حظ  م نةتلا اعد اطألولا  اع ع ضه األلمقعضى اهذأل ا   إال
نإك ألهن اوألق ي ا ب زهن:ا

ؤه  االرعقبنماوأل  وألءاألسطفنماأللمنم   اغينبام ألكزاعنب  المؤررن احكومي ،م- ا
األل نم  األلمنف   ابصف  اععمعع األلع  األلمم ك  امد  ام  األل د د ن إن ان3ف  نةيد  نإا نةت    

ن  نةضعظمن ن ة نطفيت ةيم نطفولةفم ن ة نياألظ ام نيانطألولا  ن لا ن   ع ني  نيش  يم   ةا
                                                           

(نف ورظبنطفح ظ نطفش  إلن ثمن2005ظناظ نن10)ن1425يان ينطف عدىنن28طف اد ن  نن969 04 2 نح نطفي لةمن ثمنن-2
ن5339(نر نحظمنتبن ألظانطفييعظا ؛نطفي  دىنطف ليظمناددن1958نة ير نن15)ن1378ييادعنطألةف نن3طف اد ن  ن376 58 1

ن 2163( نصن2005) ا ون غلوانن1426ييادعنطآل  ىنن25ر ا  خن
النظ  دن2016فينلعمنطفعايمنال نطف عظدنطفةون نلنمنتلونطأليانمنطفعايمنفلتيةيمن إانيييةانطفييعظا نطف  ن  ي  نب لمنطنن-ن3

نييعظم نةثلمنثلظلمنين ان  نطف  ن عن نباألولا نطفي يلظا نن216ادد انال ن
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ن ةنطف ااظمنطالي يااظم نطفش تنطف ينظ4 شاشمنربعقنطفيؤللا نطف ظ  م يعلن ااظمن  هن 
طفللمنيانطألولا نناث من ةنينعديمنبلرونضعإلنرنظا نطالل  با نةادمنةيةدنيةط دنبش  من

نيؤ لمنفل عايلني ن  هنطفعظنمنيانطفولةفم ن
ةال نطف غمنيانةيةدنبعقنطفي ط  نطف ا منبال  با ن ؤالتنطألولا نين طنطفتلظون

 نيانطال  حاظنةضعإلنطف ي ظ ط نةثلمنربعقنطفيل شلظا نط ثلظيظمن ةنطفيتلظم ن إن ان عان
ن نر ا  نطفعايلم نطفبش  م األلم ني اطفيةط د األلقطنعن  اجميع اجنود اعظنف  اض و   ايرعدع  ممن

ا)ألل دم األلمنم    ا-بنسطفنم ا-أللصح  اوأللعضنم  ا-ألسر   اوألل  نض  ألسوقنفا-أللاب ب 
اوأل  وألء االرعقبنم امندمج  احكومي  امؤررن  اعوف   ا جل ام  األإلرالمي ( هؤالءااوأللاؤو 

نألسطفنماحعىاصدو ا وألم ابكفنلعنم.
األسطفنما-ب ام  األلف   ابنذه األلمدن  األلمجعمع اجم ين  األهعمنم ن فأنض ف نةفعل  

نظ ي نإف نادىن لباو نين ا:ن
ةةاص وب األلع نملامعاهذهاأللف  ام األسطفنماأللع اعكو اف اغنلباألسحين اف ارنوألعننا

 ظمن ا منةييثلم ن نةباف اف ن   ن ت اجنإف ن ااألسولىام األل م 

                                                           

طفي علبنبش ةطن  ونيؤللا نطف ااظمنطالي يااظمنة درظ  ا نطف اد نر نلظ هنطفح ظ نن05 14يانطف انةان ثمنن1 نصنطفيادىنن-4
 ةنطف عدىنن15ر ا  خنن5480( نطفي  دىنطف ليظمناددن2006نة ير ن22)ن1427يانشةط نن30خنر ا  ن154 06 1طفش  إلن ثمن

 نال نيانظل :"ن وربن تيامن  طنطف انةانال نيؤللا نطف ااظمنطالي يااظمنطف  نظ يثلن3757( نصن2006دظلير نن7)ن1427
ةضعظمن عبمن ةنغظ نيل   ىن ةنةضعظمنطت ظاج نةالنغ ض ان  نطف  للنرييظ نطألش اص ن ية طنيانةطن منإناثا نطف ظانظةيدةان  ن

ن:لظيا
ن؛01 15طألولا نطفي يلظانتلونيدفة نطفيادىنطألةف نيانطف انةان ثمنن-
نطفنلاتنطفلةط  ن ان  نةض ن  لن ل ين ةنإث ات؛ن-
نطألش اصنطفيلنظانردةاناالل؛ن-
ن.طألش اصنطفيعاثظان-

ظةطتنةط وعامنةطفع يا نشب نطفورظمنةطف  ب نطالي ياا نةطف  حةي ن  نطت  طمنفلت يمنظ  دنباف  للنطفيشا نإفظ ن ا هنطالل  با نةط 
ن.طفردنظمنفليل لظدظانيان  هنطف ديا نةف  طي  منةفلن منةفينل منةف د   منطفردنظمنةطفع لظمنةطفنللظم

ن". ةني لظاظييان انظيةان  طنطف  لل نتلوننةانيؤللمنطف ااظمنطالي يااظم ندطليان ةنيؤث ا نيلظان
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األلنظ  األالنطبنعي األلرن د ام اعموماأللمجعمعاحوماهؤالءاألسطفنم  نةطف  ن  ةمنال نةة
نرإو  " نة انطالا ناتنر من– لاانإدطنمن ؤالتنطألر  اتنرداةعن ن من" رناتن نانةت طمن  ي ط

 !!ن ةن" شيظ نفلحا  ىنة ورظ نيع ان  نطفيي ي "
ن ني م ني ت ن   نطفنح ى  ن  ه نطف تلظانة  ي  نطنعدطم نن ل  نفم نإا نثلم  نإف  ين ا 

نة  ن نطف لي  نةغظ  نطف لي  نط ا م نيل ةع نال  نطفي يلظا نطألولا  نبيةضةا ةطف ع  إل
نلانظمن ةن طفينار نطفدظنظمني وونطفييعمنةييافانطفةاظنةط  شاد نلةطتنيحا  ىنيي يعظمنةط 

دياجن  هنطفللمن  نيي يعن انطفية ح  نة ظضانف  لظ نيإي طتط نثضالظمنةيلو  منالت ةطتنةط 
نوة ن  هنطفنح ىنطالنوبااظمنطفينلةيمنحليانتةف م ن

 نييكككانةةةةةاعةةةدماإلمةةةنماجم يةةةن األلمجعمةةةعاأللمةةةدن ابنلقةةةننو األلمةةةنظمالكفنلةةة اهةةةؤالءاألسطفةةةنم
ظيعل ككككككد   نبعككككككقنطفييعظككككككا ن ةنيةط ر  ككككككانفككككككبعقنطفيللككككككا نيتلة ككككككانرككككككبعقنطفشككككككر ا ن

 ش  ظمنةفظانيؤللا ظم ن ةنطأل وات نألن نط  يامنناب ناانا ثا 

طفش تنطف ينظ ولونض ة ىن ةيظ نة أوظ ن  هنطفييعظا نثانةنظا نةداي انبش  انةيادظان
نةفةيل ظيظانث دنطالش ةا نبلاالظمن  ث ن  ن  طنطفة شنط نلان نطفنرظل ن

رييككككك نن-ظ ككككةمنن–"طف اضكككك نطفييلككككإلنبشككككؤةانطف ا كككك  اننع ةةةةىا  ا16ةةةةةةاعةةةةنصاأللمةةةةند ا4
عةةةةة اطفي عل كككككمنبكككككافح ةفنطف ككككك نلككككك  من ظ كككككانيلافكككككمنطفولكككككلنطفي يكككككل ننطفيعلةيكككككا نةطفيعوظكككككا 

ن:5ييةنمنييانظل نط  قابحثاخنصا ج  هابوألرط الجن 
                                                           

يانن16(ر ورظبنطفيادىن2004ظةنظةنن7)ن1425يان حظ نطآل  نن18طف اد ن  ننن600 03 2 نصنطفيادىنطألةف نيانطفي لةمن ثمنن-5
ن21)ن1425ييادعنطألةف نن3ر ا  خنن5223طفي علبنبيلافمنطألولا نطفي يلظا؛نطفي  دىنطف ليظمناددنن01 15طف انةان ثمن

نن01 15يانطف انةان ثمننن16ظل :ن"ن   ةانطفلينمنطفييللمنبافبتثنطفين ةصنالظ ان  نطفيادىنن نال نيا2671( نصن2004ظةنظة
نطفيشا نإفظ ن ا هنييانظل :

ةيظلنطفيلأنفدعنطفيتييمنطالر دطلظمنطف اب نفدطل ىننلة  انطف اض نطفييلإلنبشؤةانطف ا   انطفي  صن ةنيانظعظن نياننةطب نف  هنن-
نطفةاظمنب ل  ن لظلا؛

ن نطألةثافنةطفشؤةانط ل يظمنطفيةيةدنردطل ىننلة ننحا   ني  نإثايمنطفوللنطفي يلن ةنيانظنةونان ؛ناح-
نييثلنطفللومنطفيتلظمنطفيةيةدنردطل ىننلة  اني  نإثايمنطفوللنطفي يلن ةنيانظنةونان ؛-
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 نييثلنفلنظابمنطفعايم؛
 نييثلنفلللومنطفتيةيظمنطفييللمنباألةثافنةطفشؤةانط ل يظم؛
 ييثلنفلللومنطفيتلظم؛ 
 ييثلنفلللومنطفتيةيظمنطفييللمنبافولةفم. 

نطفيادىنيانظل :ننةنليلنر  ةصن  ه

ةطفيككككادىنطألةفكككك نيككككانطفي لككككةمنن"لجنةةةة "،ككككككنينوككككة نطفككككنصنظؤيككككدنالكككك نإيكككك طتنبتككككثنرةطلككككومن
 ككككككةنن  ةةةةةةيساهةةةةةةذهاألل جنةةةةةة طف ورظ كككككك نف ككككككانةانيلافككككككمنطألولككككككا نطفي يلككككككظان ككككككنصنالكككككك ن ان

ةيظككككككلنطفيلككككككأنفككككككدعنطفيتييككككككمنطالر دطلظككككككمنطف ككككككاب نفككككككدطل ىننلة  ككككككانطف اضكككككك نطفييلككككككإلنبشككككككؤةانن"
يككككككككانظعظنكككككككك نيككككككككاننةطبكككككككك نف كككككككك هنطفةاظككككككككم"نة ان اضككككككككات انظعظنككككككككةانطف ا كككككككك  انطفي كككككككك صن ةن

وهةةةةةذألام نةةةةةنها  األل جنةةةةة ا نب ةةةةة ا  اعن قةةةةةدا"ب ككككك ط ط نفللكككككلوا نطفتيةيظكككككمنطف كككككابعظانف كككككا" ن
بنجعمةةةةنعا عضةةةةن نناعحةةةة ا  نرةةةة ا  يرةةةةننامةةةة ا جةةةةلاإنجةةةةنزاأللبحةةةةوثاأللعةةةة ايةةةة م ابنةةةةنا

طفيشككككككا نن نإالن انةطثككككك نطفتككككككا نظؤيككككككدن انطفي ككككككا أللقنضةةةةةة األلمك ةةةةةةفاباةةةةةةؤو األلقنصةةةةةة   
إفظ كككككككانلكككككككةطتن ككككككك نثكككككككانةانطألولكككككككا نطفي يلكككككككظان ةن ككككككك ني لكككككككةي نطف ورظ ككككككك ن نيككككككك نبتةث كككككككان
بشكككككيلنينلككككك دنةدةان ين نلكككككظبنرظن كككككا؛نييكككككانظلككككك دا نضككككك ة ىن ةظظككككك ن ككككك طنطفكككككنصنفظنلكككككيمن
يكككككككك نةطثكككككككك نطفتككككككككا  نة فككككككككأنيككككككككاآل  :"ظ ةمنطف اضكككككككك نطفييلككككككككإلنبشككككككككؤةانطف ا كككككككك  انرييكككككككك ن

 ككككك نلككككك  من ظ كككككانيلافكككككمنطفولكككككلنطفي يكككككل ناكككككانطفيعلةيكككككا نةطفيعوظكككككا نطفي عل كككككمنبكككككافح ةفنطف
    " بحوثاخنص ا ج  ننابوألرط األلجنن األلعنلي و  بن

 نةةةةةاعةةةدماأللعنصةةةيصاع ةةةىا جةةةلامحةةةدداإلنجةةةنزاأللبحةةةثافةةة احةةةقاطةةةنلب األلكفنلةةة 
ييككككانظككككؤدين كككك نطفةافككككونإفكككك نبككككطتن كككك طنط نيككككا  نتظككككثنظلكككك ة  نةث ككككانوككككةظ  نظ ككككلن كككك ن

                                                                                                                                                                                     

نةيظمنطفييللمنباف تم ن ةنيانظنةونان ا يلاادىنطي يااظمنيعظنمنيانطفللومنطفتيةيظمنطفييللمنبافولةفم ن    ت انطفللومنطفتين-
نظعظان اضاتنطفلينمنطفي ية ىنب  ط ط نفلللوا نطفتيةيظمنطف ابعظانف ا "ن
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دناككككدمنإظكككك تنطفي ككككا نطفي   ككككمنبافبتككككثنبعككككقنطألتظككككاانإفكككك نلككككنمن ةنظ  ككككد نة ككككةنيككككانظؤيكككك
 طفعناظمنطف ا ظمنف  هنطفيللا ن غمن ن ان  صن ولاالن  نةضعظمنإ يا  ن

"نضكككككككيان اضكككككككاتنطفي كككككككا نطفييللكككككككمننةةةةةةةنظ األسوقةةةةةةةنفاوأللاةةةةةةةؤو األإلرةةةةةةةالمي ككككككككنيعكككككككل"5
بافبتككككككككككث نالنظنلككككككككككيمنةطال   ا ككككككككككا نطفيدظككككككككككدىنطفيةيةفككككككككككمنفنحككككككككككا نطألةثككككككككككافنبافييل ككككككككككمن

 نييككككككككككانيعككككككككككلنطف ضككككككككككاىنطفييللككككككككككظانبشككككككككككؤةان20106 ككككككككككلن ر نن10ةطفيتككككككككككددىن كككككككككك نح ظكككككككككك ن
طف ا ككككككك  انظةي كككككككةاني طلككككككك   منفلينكككككككدةحظانط ثلظيظكككككككظان ةنطفي كككككككة ظانفلشكككككككؤةانط لككككككك يظمن
ث كككككدنطف ظكككككامنركككككنلانطفي يكككككم نةالنشكككككأن ان فكككككأنطي  كككككادنيتيكككككةد نإالن نككككك ني كككككافإلنف ككككك  ون

أللمنةةةةةةدوباطفككككككنصنطف ككككككانةن  نييككككككانظلكككككك ةيونضكككككك ة ىن ةظظكككككك هنةطف ن ككككككظصنالكككككك ناضككككككةظمن"
ن"نرد ن"ناح نطألةثافنةطفشؤةانط ل يظم" نإلق يم ا واأللجنويال اؤو األإلرالمي أل

الكككككك ن ان يككككك نطف اضككككك نطفييلكككككإلنبشكككككؤةانطف ا كككككك  انن17يكككككانطفيكككككادىنن3 كككككنصنطفل ككككك ىن-ا5
" نإالن ان كككك طنطفنلككككا نطفيعيككككلنماةةةةموالابنلنفةةةةنذاأللم جةةةةلابقةةةةو األلقةةةةننون غماكةةةةلاط ةةةة ظيككككةان

 ظع  ض نإشياالا:ن

ظ يثكككككككككلن ككككككككك ن ضكككككككككةان نلظككككككككك ن ككككككككك طنطأليككككككككك نفل ةطاكككككككككدنطفعايكككككككككمنكككككككككككن تكككككككككد يانإي طلككككككككك  ن
طف ا كككككككمباف نلظ طفيدن نطفين كككككككةصنالظ كككككككان ككككككك نثكككككككانةانطفيلكككككككو ىنطفيدنظكككككككم نةطف ككككككك ن لككككككك ل من

                                                           
 :ييانإييا نط   ا ا  ن ظيانظل ظن-ن6

رلن  هن ةال:نضبطنطألي أنطفتبلظمنرإت ال انيةثعانةيياة ىنةيلاتمني نرظاانطفي ظمن ظ انباف  طتن ةنطفيةا لمنةطف ظيمنطفيؤدطىني ا
 .ط ثايم

 .ك ثانظا:ني طثبمنل يمنطألي أنطفتبلظمنيانطا دطتط نطفةظ  نةط  ا نط ي طتط نط دط  منةطف انةنظمنفيةطي منطالا دطتن  نتافمنتدةثكككك
ةط ادطدنطفتيجنثافثا:نطف  ط  ن يامنطفيتا منالل   صنت ة نطألي أنطفتبلظمنيانطفي ظيظان ظ انةيةطي مندااةينطفةظ ن  نتافمنإثاي  ان

 .ةطفةثالبنطفيثر منفلتب
 . طبعا:ن نيظمنطألي أنطفتبلظمنبافعيلنال نطف   نيانيدط ظل انةطل ة  نطفلالقنين ان  نش طتنا ا ط نيدظككدىنإان ييككككان فأ

ناتنطفيلايدن ايلا:ن ظانمنطألي أنطفتبلظمنبافل  نال ني طثر  انةط   إلنيان  دمنين انةةض نر طيجنلنةظمن  ة ان   إلنةح
 .ةطفيؤللا نطفةثلظمنطف  حةظمنةطالي يااظم

نحا ط نطألةثافنةدطل ىننلة  انطف  طر نتلونلادلا:نطف ظامنبيلنيانيانشأن نطفيتا حمنال نيؤللمنطفةثإل   ن)طنح :ن
ن(http://www.habous.gov.maال نطفيةث نط ف   ةن :نن2010 ر  لنن10فكنن10 1346ح ظ طف

http://www.habous.gov.ma/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-15.html
http://www.habous.gov.ma/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-15.html
http://www.habous.gov.ma/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-15.html
http://www.habous.gov.ma/
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ضككككك ة ىنطفت كككككة نالككككك ننلككككك من نلظ ظكككككمنينككككك  نة  كككككدظمنولكككككونف نلظككككك ه نة ككككك ونيلكككككإلن نلظككككك ين
ف طيظكككككمنتضكككككة ناكككككدىن وككككك طفن ثنكككككاتنطف نلظككككك  نة ت  ككككك ن يتضككككك نفككككك نفكككككدعني ابكككككمنطفضكككككبط نةط 

هنةةةةنانعرةةةةنءمالمةةةةنذألاالا ةةةةعماأللعنف ةةةةذاع ةةةةىا صةةةةلا نلظكككك ينيككككانوكككك فنطفييلككككإلنباف نلظكككك  نة
 مةةةة األلقنضةةةة األلمك ةةةةفاباةةةةؤو األلقنصةةةة   افقةةةةط،ادو األلحنجةةةة اإلةةةةىاهةةةةذهاألإلجةةةة ألءأل ا
ك نةةةةن،اوأللعةةةة اعضةةةة فا عبةةةةنءاإضةةةةنفي اع ةةةةىامرةةةةط  اكفنلةةةة األسطفةةةةنماأللمنم ةةةة  ،اوعز ةةةةدا

وعةةةؤديابنةةةما حيننةةةناإلةةةىاأللع ألجةةةعاعةةة امةةة ام ننةةةن اوألمع ةةةنضاأللةةة ألغب  افةةة األلكفنلةةة ،ابةةةلا
ن!؟ط بنعنم

الكككككك نإييانظككككككمنطلكككككك لنافنن17يككككككانطفيككككككادىنن4ككككككككنة يككككككانطفثككككككان  ن  ككككككةن ن ككككككظصنطفل كككككك ىن
طأليككككك نطف اضككككك نرإلكككككنادنطف لافكككككمن يكككككامنغ  كككككمنطفيشكككككة ىنبيتييكككككمنطاللككككك لناف نةالننكككككد ينفيكككككا طن

 طن؟نألاني ككككلتمنطفولككككلنةيككككعةةةةدماقنب يةةةة اهةةةةذألاألسمةةةة اسياط ةةةة فككككمنظكككك منطف ن ككككظصنالكككك ن
طنلمةةةةةةةنا  اوككككككافر نطف لافكككككككمن   ضككككككك ناككككككدمنطالا ككككككك طقنالظككككككك نبككككككأينشكككككككيلنيكككككككانطألشككككككيا  ن

مرةةةةط  األلعكفةةةةلاألرةةةةعنفذ اجميةةةةعام ألح نةةةةناومةةةةّ  اعحةةةة ا نظةةةةن األلنينبةةةة األل نمةةةة اذهنبةةةةنا
ينبناحعىاب   امنعننهنادو ا  اعبديا يامالحظ ا واألعع ألضابا ننن؟؟ا اوأل 

الكككك ن ان نلظككككك ن يككككك نيككككانثكككككانةانيلافككككمنطألولكككككا نطفي يلكككككظانن18 كككككنصنطفيكككككادىنةا6
ظةيكككككانيكككككان كككككا  خن كككككدة ه نة كككككةن تدظكككككدنالندطاككككك نف  نككككك نالنظككككك منن15طف لافكككككمنظيكككككةاندط كككككلن

طالف ككككك طمنبككككك ن ككككك نغافكككككونطفتكككككاال  نييكككككان انطفيشككككك انفكككككمنظككككك ي نطآلثكككككا نطفي   بكككككمناكككككاناكككككدمن
طالف ككككك طمنر ككككك طنطأليكككككل نةفكككككمنظكككككنصنالككككك نضككككك ة ىن رلظككككك نوكككككافر نطف لافكككككمنيكككككانوككككك فني ابكككككمن

ندنطت لاونطأليلنطفي ية ني ن   ظونآثا ه نطفضبطنر  طنطألي نث 

" نع ةةةةىاع  ةةةة  األلكنفةةةةلامقةةةةدمناعةةةة األلمكفةةةةوم:ن"7يككككانطفيككككادىنن2 ككككنصنطفل كككك ىنةةةةةة7
ة ككككككةن ي  نلككككككيمنيكككككك ني  ضككككككظا نيدةنككككككمنطألتككككككةط نطفش  ككككككظمنطفيلةككككككاى نطف كككككك نيانكككككك ن  ككككككة ن
فل اضكككككككككك نطفييلككككككككككإلنبشككككككككككؤةانطف ا كككككككككك  ان كككككككككك تظمن عظككككككككككظاني ككككككككككديظانالكككككككككك نطف ا كككككككككك  ان
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 كككككككك طنطأليكككككككك نفككككككككمنظعككككككككدنيككككككككانط   ككككككككاصنطف اضكككككككك نطفييلككككككككإلنبشككككككككؤةانةطفيتككككككككايظ  نإالن ان
نيككككان ككككةنط   ككككاصنييككككاا ن ركككك ن ظكككك نطفيتييككككمن كككك نغ  ككككمنطفيةضككككةان طبقةةةةناطف ا كككك  انةط 

 نييكككككككانظلككككككك ةيونضككككككك ة ىنطفعيكككككككلنبكككككككافنصنطف تكككككككبنمةةةةةةة امدونةةةةةةة األسرةةةةةةة  ا244ل مةةةةةةةند ا
ن)يدةنكككككمنطأللككككك ى( نباا بككككككا هننالككككك انفلككككككنصنطفلكككككاربن)ثكككككانةانيلافككككككمنطألولكككككا نطفي يلككككككظا( ن ة

طفي تيككككككمنرككككككظانطفن ككككككظانيككككككان كككككك  ن عككككككدظل يانيعككككككان ةن عككككككدظلن تككككككد يان  ككككككطنيكككككك نط تافككككككمن
نال نطآل   ن

يانثانةانطألولا نطفي يلظانال نن9تظثن نصنطفيادىننةةاإاكنلي األلعر يماأللمؤق ،8
نطفييللمن نطالي يااظم نطف ااظم نيؤللا  نيا نفيؤللا  نيؤث ا نطفي يل نطفولل ن للظم إييانظم

فدعن ل ىن ةنطي  ىن  غون  نيلاف  ن ةن ااظ   نة نانظو إلن لاؤ نتة ننبافولةفمن ةنإظدطا 
إييانظمنطل  ياانطفوللن ةنطن  طا نيانطفي  ىن ةنطألل ىنطف طغبمن  نيلاف   نإ طن لل  نن الجن
طفبتثن  نت  ياناانادمن ة   يانال نطفش ةطنطفيولةبمنثانةنا نةطفتا ن انا ثمنتيظيظمن

نبش نرظن يا ننشأ  نثد نطل   ط هن  ةا نال  نتلاحا نطفيتظط ن فأ ناا ن  ل  نيع  نظ عو يل
طفنلل  نة  ن ط نطفةث نظ عونإظيادنردظلل لافمن فأنطفوللنإالنبافي ة نار ننلانطفيلو ىن

 طفوة لمنةطفشاثم ن
اةنلةن:اع ىامرعوىام ح  اععبعاأللكفنل :ا

يكككككككانثكككككككانةانطألولكككككككا نطفي يلكككككككظانالككككككك ن نككككككك ن"نظع كككككككدنإفككككككك نطف اضككككككك نن19 كككككككنصنطفيكككككككادىنن-
بمنمةةةة اععبةةةةعاوم ألقبةةةة اطفييلككككإلنبشككككؤةانطف ا كككك  انطفةطثكككك نرككككدطل ىننلككككة هني كككك نإثايككككمنطف ا ككككل ن

ةفكككك ن انظع ككككدنيككككان يككككلن فككككأنناةةةةؤو األلطفةةةةلاأللمكفةةةةوم،اومةةةةدىاوفةةةةنءاأللكنفةةةةلابنلعزألمنعةةةةه،
نرإي طتنطألبتاثنطف  نظ ط انينالبمنإف :

فكككككك فأنثانةنككككككان ةن (نطفنظابككككككمنطفعايككككككمن ةنطفلككككككلومنطفيتلظككككككمن ةنطفيلككككككاادىنطالي يااظككككككمنطفيؤ لككككككمن
نطفي ا نطفي   منطأل  ع؛
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ن"ن16و(ن ةنطفلينمنطفين ةصنالظ ان  نطفيادىن

 يكككككانإ طنيكككككاانوافكككككونطف لافكككككمني ظيكككككان كككككا جن ككككك طونطفييل كككككم ن كككككإانثاضككككك نشكككككؤةانطف ا ككككك  ان
ظلكككككك عظانبافلككككككلا ىن ةنطف ن ككككككلظمنطفية حظككككككمن كككككك نشكككككك صنطفلككككككلظ ن ةنطف ن ككككككل نطف   بككككككمنيككككككان

يكككككاننلكككككانطف كككككانةا؛نتظكككككثنظةيككككك نإفظككككك ننلككككك منيكككككانن24يتكككككلنإثايكككككمنطف ا كككككل نوب كككككانفليكككككادىن
طأليكككككك نطف اضكككككك نباف لافككككككمنظع ككككككدنإفظكككككك ن ظكككككك نر  بكككككك ن تككككككةط نطفييلككككككة نةط  بككككككا نثاضكككككك نشككككككؤةان

نطف ا   انبأين للن ةن   ظ ن  نطف  طيا نطف ا لن ياهنطفوللنطفييلة  

ةتلكككككونيكككككانظؤيكككككدهنيكككككلنطفيلكككككاادظانةطفيلكككككاادط نطالي يكككككااظظان–إالن انةطثككككك ن ككككك طنطف  بككككك ن
غالككككككون ةنشككككككب نغالككككككونفككككككدعن-باشكككككك  انفيللككككككا نطألولككككككا نطفي يلظنبأثلككككككامنثضككككككاتنطأللكككككك ىطفي

نايةمنطف ضاىنطفييللظانبشؤةانطف ا   انفعدىناةطيلنين ا:ن

ككككككككنيككككككةانطفككككككنصنطف اضكككككك نبككككككاف  ب نالنظلكككككك منثاضكككككك نشككككككؤةانطف ا كككككك  انر كككككك طنطف  بكككككك  ن
انيككككككاا ظككككككنصننتظككككككثنفككككككمنظككككككنصنالنالكككككك نيظلظ كككككك  نةالناككككككانة ظ  كككككك  نةالناككككككانإي طتط كككككك  نةط 

 ال ن"إي طتنطألبتاثنطف  نظ ط انينالبم"ن ي طنرإو   ن

كككككككنيكككككةان ككككك طنطف  بككككك نظكككككد لن ككككك ن انكككككمن"ط ييكككككاا" ن ينانكككككدنةيكككككةدنيكككككانظ  ضككككك ن ككككك طن
طف  بككككك  نيكككككب عنيكككككاني كككككمنيعظنكككككم ن ةنشكككككياظمنيكككككانطفييلكككككة ن ةنيكككككانفككككك ن كككككلمنبككككك ن ةننتكككككةن

  فأ   

 يااظككككككككككككا نككككككككككككككناككككككككككككدمن لعظككككككككككككلندة نطفيلككككككككككككاادظانطالي يككككككككككككااظظانةطفيلككككككككككككاادط نطالي
طفيككككةحلظان ككككك نطفلكككككنةط نطأل ظككككك ىنبيتكككككا منطفييل كككككمنيككككان يكككككلنطف ظاير ككككك طنطف  بككككك  نة فكككككأنيكككككان
 كككككك  ن  لككككككظل منر  ككككككا ط نيظدطنظككككككمنةيباغ ككككككمنفلةثككككككةفنالكككككك نطفةطثكككككك نطفيعككككككظشنفكككككك فأنطفولككككككلن

 طفييلة  ن
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ككككككككنثظككككككامنبعككككككقنطف ككككككا لظانر ةظظكككككك نيتكككككك  نلككككككينا م نرككككككلنةطن  ككككككا نبعضكككككك منفللككككككيان
 اضكككككككككك نطفييلككككككككككإلنبشككككككككككؤةانطف ا كككككككككك  انبعنككككككككككاة انلككككككككككين منبيككككككككككدان  كككككككككك ع ندةانإ بككككككككككا نطف

 طفيدظدى ن

كككككككككنطف تاظكككككككلنيكككككككانوككككككك فنبعكككككككقنطف كككككككا لظانالككككككك نةضكككككككعظا نطفييلكككككككةفظانيكككككككان ككككككك  ن
 ةظظكككككككككك ن ةظككككككككككا  منر ةظظكككككككككك ن لككككككككككيال منطفعاللظككككككككككم نرككككككككككلنإانبعضكككككككككك منظ ككككككككككةمنباداككككككككككاتننلككككككككككر من

نأل  ر م   ن

يلة  نفعلنة ن جناانادمن لعظلن  طنطف  ب نادىنيضاالا نللرظمن  نتبنطفوللنطفي
  و  ان ع  قنتظاىنطفوللنف ل ة  ن ةنطالر  ط نطفينل ن ةنطف ةحظإلن  نشبيا نطفداا ىن

ن ةنطال يا نبافي د ط ن ةنطف لة ن ةنغظ  انيان ةي نطالل ة  نطفي ظانف  طيمن فأنطفولل ن
نطفوللن نف ا نظ ع ق ن ا نظييا نطف   نطفنللظم نةطال   ط ط  نطف ديا  ناا ن ض    ط

نطفي   نين نطفي يل نطفولل ن  ط ني  ن   تم ن  ةا نال نطألل طفي  للم ن غلو نة ا ن ا م نب   لل
طفردطظا نطألةف نيانيلاف   نتظثن  عايلنيع نال ن لاان ن نطرانطف لو  نإالن ن  نةي ن
ي ة نطفةث نظي شإلنطفوللنت ظ من ي هنتظانظول نال ن لمنةالد  ن ظيدن انطلي نطفعالل ن

 ن ةنةطفدهنإ طنياانيعلةمنطألم ن ظنعيان فأنال ننللظ   ني افإلناللمنيا ل نةي طنطلمنةطفدظ
نييانظؤدينإف نطنوةطل ن ةن دطي نبيا ل ن ةنت  نينةت  ن

األلعكفلابه،ا انؤكداع ىاض و  اعف  لامرط  اععبعاوض ي األلطفلاأللمنملاب د وهنن
وألمامعاعوف  اكلاألآللين األلمرنعد اع ىاذلك،ابمناف نناعوف  اموألكب انفري اوألجعمنعي اسح

أللطفلاأللمكفوم،اُيْ ندابنناسخصن    األجعمنع   اونفر   ،اوذلكام ا جلاع ر خامفنوما
اوف ا األلكنف  ، قننعهابوض هاألالجعمنع األلذياي ياهاف اإطن األسر   أللكفنل اف اذهنهاوأل 

اذأل األلوق األلع كدام دألنينام امدىاوفنءاأللكنف   ابنلعزألمنعنماعجنهاهؤالءاألسطفنم.ا
اىاآةن األلكفنل وألنعنن نن:ا ألب ن:اع ىامرعوا
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ن نصنطفيادىن يانثانةانيلافمنطألولا نطفي يلظانال ن انطألي نباف لافمن    ونن22ككك
ناان  عا نطفييلة  ن نظيةانيلؤةالنيدنظا ن ثا نةين انال نطف  ةص:ن انطف ا ل" ان نادى

ن 7يانثانةانطالف  طيا نةطفع ةدن85ة فأنوب انفي  ضظا نطفل لن
لظانوافر نطف لافمنب ن ثناتنيباش   من ي طتط  ا نييانالن  منط شا ىنإف نة ةنيانالنظ من ت

  طنطفي  ض ن  ن ةطي نإلنادنطف لافمنطف  نظ د  انطف ضاىنطفييللظانبشؤةانطف ا   ا نييان
ظيعلنبعقنطف ا لظانظ  ديةانبولبا نطف نا  ناانيلافمنطألولا نطف ظان  نا د  م ن ا من

 ر  نطف تدظا نطف  حةظمنةطفنللظمنفدعنطفوللنطفييلة نةيانظ اتر ان  ني تلمنطفي ط  منتظثن
ن تيلن نطف ا لظا نبعق نظل وظ  نال نةانظلم  نوالشم ن تظانا ن  ةا نةللةيظا  نييا لا  يا

  بعا  ا 
نظ ظونطألي نطف اض نرإلنادنطف لافمن انُظَنّ  نطف ا لنييلةف نين فمنةفدهنوب انألتيامن كك

ان  نيدةنمنطألل ى نإالن انطفعدظدنيانطألولا نطفي يلظانطفة ظمنطفين ةصنال ني  ضظا  
طفي  للنر منظ ع ضةانبعدنة اىنيا لظ م نفلية نةطالا دطتنيانو فنطفة ثم نة فأنبت يان من

                                                           

(نالنظيةانطفش صنيلؤةالناانطفض  ن1937ظةفظة نن19يانثانةانطالف  طيا نةطفع ةدنال نيانظل :ن"ن)ح ظ نن85ظنصنطفل لنن-7
ن.انظيةانيلؤةالن ظضاناانطفض  نطف ينظتدث نطألش اصنطف ظان من  نا د  طف ينظتدث نبلعل ن تلو نف 

ن.طألون األمنبعدنية   نظلأالاناانطفض  نطف ينظتدث ن رناؤ يانطف ا  ةانطفلا نةانيع يا
ةلة منطفي دةيةانةيانظيللةانغظ  منر ااظمني افت منظلأفةاناانطفض  نطف ينظتدث ن دطي منةيأية   من  ن دطتنطفةحالإلنطف  نش

ن. ظ ا
ن.  حاونطفت فنظلأفةاناانطفض  نطفتا لنياني عليظ من   نطفةث نطف ينظيةنةان ظ ن ت ن ثار  م

ن.ة  ةمنطفيلؤةفظمنطفيشا نإفظ ان ا ه نإالنإ طن ثر نطألون ةنطألمنة  حاونطفت فن ن منفمنظ يينةطنيانين نةثةانطفلعلنطف ين دعنإفظ ا
طأل ةطجنظلأفةاناانطألض ط نطف  نظتدث انطفييانظانةغظ  منياني  ل نطفع ل نإ طنيانةطنظلينةاننطألونةطألمنةغظ  يانيانطألثا ون ة

نيع م نةفةنيانةطنبافةظانلانطف شد نة ل ي من  هنطفيلؤةفظمنيانفمنظثر ةط:
ن ن منباش ةطنيلنطف ثابمنطفض ة  منال ن ؤالتنطألش اص؛ن-1
ن ةن ن منيانةطنظي لةان وة ىني قنطفيينةا؛ن-2
ن. ةن انطفتادثمنثدنةثع نر وأنطفي ض  ن-3

نةظوربننلانطفتيمنال نيانظ تيلنبي  ض نا دن ااظمن ؤالتنطألش اصن ةن ثار  م "
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يانن ظر منيانطفة ظمن ةنطف ن  ل ن ا منإ طنفمنظرلةةطنبعدنلانطف شدنطف انةن  نييانظ  دن
ن نيانيدظد   نيانيعانا  من ةنظعظد منإف نتافمنط  يا
ا األلمند  امقعضين  اعف  ل ا نب   األل نم ا266وهنن األلنينب  اط ف ام  األسر   امدون  ،ا8م 

األلمكفوما األلطفل احق الحمني  ابنلمع    األلقينم اقصد األلقنص    ااؤو  اقنض  ابإبالغ وذلك
 حعىاالايضيعا منمااجعابنق األلو ة .

نطف ن ظصن  نثانةانطألولا نطفي يلظانال ن انطف لافمن ن   ب وغا نبعدىن لباونين ان"ككك
"ني نطل ثناتنطفرن نغظ نطفي  ةيمنةطفةفدنطفيعا ن ةنطفعاي ناانأللمكفومار األل اداأللقننون 

نطل لادىن نإييانظم نبعقنط شياال نطف انةنظمنةطفش اظم نةيان فأنادم نظو إلن تظانا طف لو 
نةانطألولا نطف ا لنيانطف عةظضا نطف ا منبتةطدثنطفلظ ن  نتا نة اىنطفييلة  نألانثا

نطف ا لنيانطف عةظضا نةطفيلاادط نطالي يااظمن ن"طل لادى طفي يلظانظنصن  طنال نإييانظم
ن ةن ن ةنطف  ة ظم نطفيؤللا نطفعيةيظم ن ة نيانو فنطفدةفم نفلةطفدظاناان ةالد م طفي ةفم
طفييااا نطفيتلظمنة ظلا  ا" نةنلانطفش تنظ ا نبافنلبمنفعدمنإييانظمنطل  ياانيان ي ن ر  ن

ةنطف  د نب نال نطفييلة ن  نتا نة ا  نبعدنرلةعنلانطف شدنطف انةن  ننألانطف لافمنالن 
  رظونطف ةط ثنرظانطف ا لنةطفييلة  ن

ن نطفيادى ن نص نا عنن26كك نطنل ي  ن"إ ط ن ن  نال  نطفي يلظا نطألولا  نيلافم نثانةا يا
تنال نولونيانطف ةيظمنرظانطف ةيظانطف ا لظا ن  د نطف اض نطفييلإلنبشؤةانطف ا   انرنا

" نةظل منيانبنرعم أل األلكفنل اسحدهمن ةنيانطفنظابمنطفعايمن ةن ل الظا ن ي طننأللزوجا واأللزوج 

                                                           

 نصنطفيادىنطفي ية ىنال نيانظل :ن"ن  نتافمنةيةدنة ثمنثا   انفلي ة   ن ةنة اىنطفة  ن ةنطفي دم نظ عظانال نطفللوا نن-ن8
ياانظعظشنيع م نإب عنطف اض نطفييلإلنبشؤةانطف ا   انرةطثعمنطفة اىن   ن   ىنالن  عدعنثيانظمننط دط  منطفيتلظمنةطألثا ونطف ظا

ن ظام نةظ  ننلانطالف  طمنال نطفنظابمنطفعايمنيان ا  خنطفعلمنبافة اى 

نظم"     نطفل  ىنطفين ةصنالظ ان  نطفل  ىنطفلاب منإف نش   ن  نتافمن  دطانطف   ون ةنطفة  ن ةنطفي دمنف  ل

ةيعلةمن انطف ا لنظعظاني ديانال نطفييلة نبي  ض نطألي نطف ينظ د هنطف اض نطفييلإلنبشؤةانطف ا   ا نوب انفي  ضظا نطفيادىن
نيانثانةانطألولا نطفي يلظا نن17
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انفمنظيةناني  ةيظا ن   طنطفنصن انطف يلنةطفي  ىنظ لاةظاان  نطل ت ا نطل ي ط نطف لافمنةط 
نطفي  ض نظ نا  ني ن لا األش ا افيشا نإفظ من  نطفيادىن ط نطف انةانيان ن9إالن ان  ط

نة"أللزوجن األلمر من ةين م:ن" نةطتدطنأللم   األلمر م " نإالنشظلا " نةالنظييان انظل منيان  ط
ة ةن ان"طف يلنطفعا ونطفيللم"نالنظيين ن انظ  دمنبولونطف لافمنبيل دهنال ن  فن"طفي  ىن

فيادىنطفعا حمنطفيلليم" نة نانالردنيان د لن ش  ع نف عدظلن  طنطفنصنفظنليمناني  ضظا نط
نطف ةيظم ن9 نطفع ثم نطنل ام نبأثا  نظ علب ن ظيا نطألل ى نيدةنم ني  ضظا  نال  نط تافم ن ة  

نةطف  ن  ة ن نطف ةيظم  نطن  اتنطفع ثم نرإلنادنتضانمنطألولا نبعد نطفي عل م ة ا منطألتيام
  نن171طفتضانمنف منب ةىنطف انةانوب انفليادىن

اوأللخالص 
طف انةنظمنةط   ط ا نطفعيلظمنطف  ن   بطنبيلافمن ل منإ انيان نييلمنيانط شيافظا ن

طألولا نطفي يلظا نةطف  ن  ولون  نشبنين ان د  ن ش  عظانينالبانإيانباف عدظلن ةنطف ةظظ ن
 ةنطفي تيمني نثةطنظان   ع؛نييان  ولون  نشبنآ  نطل ثيا نة لعظلنطف  تظا نطفي اتمن

لبنر  ب ن تةط نطفييلة نِتْلًحانفت ةث نيان  ننصنثانةانطألولا نطفي يلظان ا من ظيانظ ع
  ين ضمنةَ ْةًنانف  طي  نيان ينطي  اا ن
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 بري املعرويفالز

 باحث بسلك الدكتوراه

 مراكش   -بكلية احلقوق  

 عضو بالودادية احلسنية للقضاة

 

 ،القانون الجنائي لألعمال وجريمة استغالل االحتياجواقع 

 ؟ أي عالقة

ني  ل نيان  نيدنظمنإ ط نتياظم ن ة   نادى نثانةنظم ني  ضظا  ن ث   نثد نطف ش  عا  إل
فل ا   ا نلةطتن عل  نبافييا نطف عاثدينطف  ف نيتياظمن ض نطف ا   انيانطف دفظان ةن
نطف ةيظمن نطفع ثم نطنل ا  نة تيام نطف ا   ا ن ةطج ني نحظم نطألل ي نبافييا  ن ة طفةرا 

نطفتيا نطف ةطاد ن لأ ن ة نةغظ  ا نةطفنل م ن ض نةطفتضانم نطف   نطفشةل نيدةنم ن   نطفيضينم لظم
ن  هن ننلا ن إا نطف انةن   نطف شد نلا ندةا ن م نيا نر شةظل نظ علب ن ظيا ن ا يم ضةطبط
طف ش  عا  نثدنيات  نإف نيانونطألتيامنطفيدنظمنطفلافلمنطف ي  نب ةطادنثانةنظمن ط نواب ن

ظمنت  ن  نطفتظاىن ي ين  دفنبافد يمنطأللالظمنإف ن ت ظبنطفتياظمنطألل  منفل ا   نةتيا
نةتياظ  نيلدظانة   ثظانةتياظ  ني فأنيانطف ثظ نيان ة نطالل ة   

ةفعلنيانرظان  من ة نطالل ة  نطف  نثدنظ ع قنف انطف ا   ن ةن فأنطالل ة  نننننن
نةحرظلمن ن  ني م نيا نباف ا   نظض  ن   ث  نغظ  نطل ة   نة ة نطفيافظم  ن ي   نظلتب طف ي

نإف ند يمنطألايا نياني من   ع نةن طف  ن  بت نطفعدظدنيانطفي  ضظا نطف ي  من نحي ا
ن ن ان يل ن  ةانيانبا نظ ولونالظ ن   انباف انةانطفينال نف ايا  
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نن  نال نطفل لن نطف انةانطفينال نثد ن انيييةام ننيد نطفلظا   ن نجنن552ة  ن  ط م
من تي نطف يمنطفيافظمنطف ينظع ر نيتة ن  هنطفد طلمنال نطا با ن ن نثدنياتنبي  ضظا نينالظ

نفل ا   ا 

من نجنيلظ نبتياظمنطف يمنطفيافظمنفل ا   نة لنظييان  نظل نن552  لنظع ر نطفل لننننن
نضيانيانبا نظع فنباف انةانطفينال نف ايا نة فأنباالل نادنإف ننواث نةحظل  ؟

نفإلتاومنبافيةضةان ث  إلن  لظي نإف نيولرظا:

نف - نطفعام نط وا  نطالة : ن ظاغمنطفيولو نتة  نةي تحا  نثا   نطل ة   ي  يم
 من نج ن552طفل لن

نطفيولونطفثان :ن ث ني  يمنطل ة  نثا  نال نطف انةانطفينال نف ايا   -

م ق ج ومالحظات حول  552ول: اإلطار العام للفصل  األ المطلب
 صياغته

ف (نة فأنمن نجن)طفل  ىنطالةن552لأ و  ن  ن  طنطفيولونإف نط وا نطفعامنفلل لنننننن
يانتظثن يةضع نةنيضيةن نةطفلظا نطف ينة دن ظ  نألن  لنبعدن فأنإف نطثا ىنبعقنطفن طن

نطف انةنظمنتة ن ظاغ   

 م ق ج 552الفقرة االولى: اإلطار العام للفصل 

طفي علبنري  يمنطل ة  نثا  ن  نطفل انطفثافثننمن نجن552ف دنة دنطفل لنننننننننننن
نةامنطف انةانطفينال نطفي علبنر ظانمنطأليانمنةطف يلأنردةانتب يانطفباونطف ال نيانييي

نثا  ندةان نيانطل ةلنتايم نظأ  : نطفل لنيا نطالةف نيان  ط نياتن  نطفل  ى ةثد
طفةطتدىنةطفعش  ان ةنبافةان اثدنطأل لظمنطةنيتية طن ةنطل ةلن  ةطتهن ةنادمنضي   نفظعيلن
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 نطفيافظم نإض ط طنب  نظعاثونبافتبانيانل منين نال نطف  طمنطةنإي طتن ةن ينلندنظييان ي 
ن ش  نإف نث ثنلنةط نةغ طيمنيانيالمنةاش  انإف ن فل ند  م 

 افيش انطفينال نطفية ح نااثونيلنيانطل ةلنتايمن ةنطنعدطمن ر ىن ةن ةعنثا  ن
نطةنت  نناثصنطأل لظمنبع ةبمنلافبمنفلت  منةا ةبمنيافظمنياا نيانطفي  يمنينتمن أدظرظم 

نبلرون نفليان  ن اضعا نطفضتظم نياا نإ ط ن شددط ن  ث  نياا نطفينال  نطف انةا نطا غظ 
من نجنطف  نظي ينلظاث انن552للو  ن ةنة اظ   نة  طنظل منيانطفل  ىنطفثانظمنيانطفل لن

ن األواعح ا عن عه،اال نطن : األلجنن األواعح اإا ألفه اعح ار ط  اكن األلمجن اع يه ذأل "وأل 
 اإلىاخمسارنوأل ،اوألل  ألم ام امن ع  اوخمر  اإلىا فض األل قوب اإلىاأللحبسام ارن

نةالة اآالفاد هم".

نطةن نطال لظم ن اثد نبافةا ن ة نثا   نتايم نطل ة   ني  يم نطفية ح  نطفيش ا ن فتب ةثد
يتية ط نري  يمن ظانمنطاليانم نة فأنإف نيانوني طلمن   ع نة  :ني  يمن  قن نلظ نا دن

نيان يلن ن ني ديا نطفي رةضم نطفيباف  نطأليانمن ة د ن ظانم نطةني  يم نردةانا  نيش ةا  لظ ه
طفنا يمناانطالل ياانال نة ثمنيةثعمنال نرظاق نة  ظ طني  يمنط   انطةن يدظدنة ثمن ةن

نيل ندن ةني ي ىن  نن طانإدط ين ةنثضال  

إانإد طجنطف ش   نطفينال نطفية ح ني  يمنطل ة  نتايمنثا  نضيان ي ىنطفي طلمن
نطفي  يمن  نطفيلت منري  يمن ظ نظد نال ن انطفيش انطفينال ن نإلن  ه نإنيا انمنطاليانم 

نوا ني طلمنطأليةط نطف  نردة  ان د لن  ن لونطفي طلمنطف  نظنحي انيان  ئنظ ولونالظ ن
   انباف انةانطفينال نف ايا  نطآل  ن  نطف وة ني نطل لتا نطفعةفيمنةطف  دمنطف  ن نةطن شا ن

نة أ نطف ةط ل نةلالل نةي طلمني  لإل نايةيا  نط ي طيظم نطفحا  ى ن وة  نال  ن فأ نيل ثظ 
نطألايا ن  ة ا 
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من نج نثدن  لونألانن552ةط  طنيان نطفي  ضظا نطف انةنظمنطف  ننصنالظ انطفل لن
 تي نطف ا   انطف طغرظان  نطفد ة نإف ندطل ىنطف عايلن  نطفييا نطف يا ينيان   نتياظمن

منطفيايتمنطةنطنعدطمنتر   منطفيافظم ن إانطفل لنطفي ية ن ي  منطفيافظمني طتنطل ة  ن  ةطل 
طف ين منإث ط هن  نطأللاا نف  لظبنطفيعاي  نطفيافظمنطفيدنظمنبيل ةي انطفةطل  نالنظ لةنيان

نبعقنطفي تحا نطف  نط  أظ نإثا   ان  نطفل  ىنطفيةطفظم 

 م ق ج 552الفقرة الثانية: مالحظات حول الصياغة القانونية للفصل 

من نج نة فأنن552لأبلطنبعضانيانطفي تحا نتة نطف ظاغمنطف انةنظمنفلل لن
نال نطفنتةنطف اف  

 ةيةدنفبانتة نلانطف ا  نطفيين نالظ : -1

من نجني ولونطف ا   نيشلةاانر تدظدنلن ن  نةطتدنن552ف دن ي نطفل لنننننننننننننن
ن"يانطل ةلنتايمنثا  ندةن نطفل ل: ن  ن  ط نةطفعش  انةاش  انلنم نتظثنة د انطفةطتد

ن لنم   "

إان تدظدناي نطف ا  ن  نلانيعظنمنيانثرلنيييةامنطف انةانطفينال  نثدنظيعلنانننننننننن
ال ن انن209 يامن عا قني نثةطنظان   ع نةاللظيانيدةنمنطألل ىنطف  نن  ن  نياد  ان

ن 9لانطف شدنطف انةن ن ةنثيانظمناش ىنلنمنشيلظمنيايلم

 ن إن نظ عظانطف يةان10أن ن نفلةثةفنال نلانطف شدنفلو فنطفي عاثد ضإلنإف ن فنننننننن
نياانطةنغظ ني عاثد ن ني عاثد  نتلنةط  تل  إف نثانةان تةطف نطفش  ظمنألينش صن ظنيا

نلةطتن  اانية حظان ةنطينرظا نبيان  ن فأنطألتيامنطفي عل منباأل لظم 

                                                           
9
 سنة شمسية كاملة 18من مدونة األسرة على ما يلي :سن الرشد القانوني  209تنص المادة - 

وني ، مع انتفاء عوارض األهلية المحددة قانونا هو ما يجعل الشخص متمتعاا ككامال لهليتام لمكاشارة حقوقام وجود سن الرشد القان- 10

 الشخصية والمالية وتعرف كأهلية األداء وهي التي تهمنا في سياق هذه الدراسة.
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طفيين نالظ  ن  ةنةطتدنةاش ةانةيان نانظ يل نفنانطفلبانطف ينظثظ هن تدظدناي نطف ا  ن
ن ن  نطفل ل نطفين ةصنالظ  نيايلمنن552لنم نشيلظم ناش نلنم نثيانظم نطةن ة نج  ن  م

نظنحمن نةطف ي نطفي عاثد نفلش ص نطفش  ظم نطألتةط  نثانةا ن ة نطة نطألل ى  نيدةنم ن   طفةط دى
نطألتيامنطفي عل منبأ لظ   

 طف انةانطفينال :طف عا قنرظاني لتمنطف ا  نةثاادىنادمنطف ةل ن  ن للظ ن -2

ن تيمن نطف   نطف طل م نطف ةطاد نيا نطن  نطف انةن   نطفت ل ن   نطفباتث نفدع نطفيعلةم يا
نالن نطف اادى ن   ه نطفينالظم  نطفن ةص ن للظ  ن   نطف ةل  نيةط  نادم نثاادى نطفينال   طف انةا
 ليونف اض نطفيةضةانإايا نطف للظ نة أيظلنطفن ةصنطف انةنظمنطفينالظم نييانالن  ظونف ن

نةثانةانإي نطألل ى نيدةنم نيا نيل ن فأ ن   نبيا ن   ع  نثانةنظم ني  ضظا  نال  نطف ظاا يانظم
طالف  طيا نةطفع ةدنطفل ظان ةيدنر يانطألتيامنطف انةنظمنطأللالظمنطفي عل منبأ لظمنطألدطتنةطف  ن

ن ع ر ن ينانيان  ياانطفع ةد نطفيدنظمنين انةطف يا  م 

 نن ةصنطف انةانطفينال  نثدن  عا قنغظ نطانثاادىنادمنيةط نطف ةل ن  ن للظ
 عا ضانةطضتاني نيان  ة اهنطفي  ضظا نطف ي  منطف  نياتنر انطفيش انطفينال نطفية ح نيان

ن نطفل ل نإف نن552    نإفظ   نطف و   نلو نييا نطأللالظم  نبافد يم ن  ي  نةطف   نج  ن  م
 مندةانلاننتياظمنطف ا   انيانيش نيلنيان لة نف ننلل نبأانظعيدنإف نطل ة  نيا

ننا ظأناانثلمند طظ  من طف شدنطف انةن نبافنح نإف نادمن تيي من  نش ةط  منة ةعن نلل م
نباف يمن ن ض  نياندظانبيظلظم نإر طت نثانةن ن ة نال نطف  طم نين م ن ظ ت ل بيةضةانطف عاثد 

ن 11طفيافظمنفل ا  
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 نادمنيانيدةنمنطألل ى نين209 ت بنلانطف شدنطف انةن  نييان ةنيرظان  نطفل لن
ةيةدن يناا قنياناةط قنطأل لظمنطفيتددىنثانةنا ن ةنيانظيعلنطفش صني ي عانبيايلن
  لظ  نفيباش ىنت ةث نطفش  ظمنياني م نةطفت ة ن ط نطفواب نطفياف نياني من   ع نبيان
  ن فأنبورظعمنطفتا  نطفت ة نطفنا يمناانطفيعاي  نطف يا  منة لأنطف  ن د لن  نييا ن

نطألايا  نيدةنمنثانةا نا    ا نةطف   نطألدطت  نبأ لظم نطف انةا نان ا نار  نطف   نطأل لظم نة   ؛
ن  نطفل لن نطفش  ظمنن208طألل ى نت ةث  نطفش صنفييا لم ن:"     ن  تظم ن   بأن ا

ةطفيافظمنةنلا ن    ا   نةظتددنطف انةانش ةطنط  لار انة لباونن  ان انطةنطنعدطي ا"؛نة  لظمن
ننان  نلظا ن  هنطفد طلم طألدطتن  نطأل لظمنطف  ن  ي

 طف عا قني نثاادىنط لنادنطفةط دىن  نطف انةانطفدةف نطف اص  -3

لب  نط شا ىن  نيل  لن  هنطفد طلم نإف ن ان ينش صندط لنطفيي ي ن  ننح ن
طف انةانطفيدن نطفية ح  نظ ض نف انةان تةطف نطفش  ظمنبافنلبمنف تيامنطفينحيمنف  لظم ن

ةانطالف  طيا نةطفع ةد نالنظييانألو طفنطفع ثمنطف عاثدظمني افل  انطةنة  نثاادىنآي ىن  نثان
نطال لا نال ني افل  ا 

نطانطفو فنطفية ح نظ ض ن  نثةطادنطأل لظمن نطف انةنظمنطفيدنظم  نطف اادى ةيؤدعن  ه
ف انةانطالف  طيا نةطفع ةدنةيدةنمنطألل ى ن  نتظان انطفي عاثدنطألينر نطف ينالنظد لنضيان

 نطف انةن نفيدةنمنطألل ى ن تيي نطفي  ضظا نطف انةنظمنطفينحيمنف  لظمنة بنيان ةنةط دنطفييا
نب انةن نطفةون  

ف انطف انةانطألينر  نثدن  عا قن تياي نطفي  لمنباأل لظمني نيانظ ارل انيان تيامن
نطف باظانثدنظ يح  ن  نطال   فن  ن تدظدنلانطف شدنطف انةن ن ن  نطف انةانطفية ح  نة  ط

نةي طن  نباث نطألتيامنطف  ن  علبنبعةط قنطأل لظمنةغظ  ا 
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ةط  طنيانللينانب اادىنادمنيةط نطف ةل ن  ن للظ نطفنصنطفينال  ن إانطف ا  نطف ين
نة دن  نطفل لن من نج ن ةن فأنن552ظل تبنطفتياظمنطف ي  منة بنطف للظ نطفضظبنفيا

نطفةطتدطفش صنطف ينفمنظ منبعد نةث نطف ع قنفلي  يم ناي ن

ةطفعش  انلنمنشيلظمنيايلم نةبيعن نآ   نإ طنياانطف انةانطفةون نفلضتظم نظتددنن
لناني افلانفيان ةنين ةصنالظ ن  ني  ضظا ن  طنطفل ل ن إانط شيا نلظثا نالنيتافمن
نطفنح ن  ن نب نة ةنب دد تة نطفلانطف ينظ عظانال نطف اض نطفينال نطفية ح نطالا دطد

نبأت نفل ة  ن  طنطفي ابعم  ني  ضظا  نبيةيو نطفي   ى نطفتياظم نيا نطالل لادى ن   نطفضتظم  ظم
من نجنال نطا با ن انثةطادنطف انةانطفينال نن552طفل ل ن  ةنطفلانطفيتددن  نطفل لن

نظ   وناان فأنيانآثا ن نطف انةاني نيا   ض نفيرد نادمنطف ةل ن  ن للظ نن ةصن  ط
ن نطف ظاا  نإايا  نإييانظم نادم نةاللظيا نط لنادنثانةنظم نثةطاد نظعيل نطا نطف اض  نال  ن ن   ة

ن  نطف انةانطفدةف نطف اصنفظ لنإف نطف انةانطالينر نطفةطيونطف ورظبنال ن طفيعية نر ا
طفنا فم نة  نثةطادن يدنلند ان لالان  نييا ن ورظبنيدةنمنطألل ىنيانيانو نة  نثانةان

نثدنف انةان تةطف نطفش  ظم طالف  طيا نةطفع ةدنطف ينظشظ نب لمن   تمنإف ن ضةانطفي عا

نطف ضاظان نال  ن ورب ن طل م نينالظم نبيبادئ نيتاوا ننلل  نظيد نطفينال   اف اض 
طفيع ةضمنالظ نةطف  نإانةيد ن  ني ة  انطف ا   ظمنيانظر   انر  ةصنطفن طاا نطف ي  من
نطفينال  نباف انةا نطف انةا ن   ات نظليظ  نبا  نيا ني  ن ثل نرد يم ن   تم نثد ن    نطف  لظدظم 

نف ايا نطف ينظ ةمن لاانإف ن  لظبنرظلمنطألايا  

نثا  ن نطت ظاج نطل ة   ني  يم نر  ةص ن ث   ا نطف   نبافي تحا  نظ علب ة ظيا
من نج نلةطتن لأنطفي عل منبافلبانتة نن552طفين ةصنالظ انةال نا ةح  ان  نطفل لن

نطف نادم نةثاادى نطف ا   ني لتم نرظا نطف عا ق ن ة نطف ا    نطفضتظم نلا ن  ن تدظد  ةل 
 للظ نن ةصنطف انةانطفينال  ن ةنبيعن ن امنطف عا قنطف ينثدنظثا ني نبعقنطفيبادئن
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ن   ع ن نثانةنظم نن ةص نال  نطف ظاا نإايا  نيةط  نادم نثاادى نلظيا نةال نطف طل م طفينالظم
با ضا منإف نطف عا قني نطف انةانطفدةف نطف اص نةباف تدظدني نثاادىنط لنادنطف  ن ع ر ن

 نطأللالظمنف  طنطفل انيان  ةانطف انةا ن إنن ن ا  د ن انطفتلنطفيرن نال نةي نيانطفييظ ط
للظمنيانطف انةا نظييان  ن ن نإ طن ضين نطفداةعنطف ي  منيانبانظ ض نف انةانآ  نغظ ن
طف انةانطفينال  ن إانثةطادن فأنطف انةان  نطفةطيبمنطف ورظبنال ن فأنطفشب نةفظانطف ةطادن

نطفينالظم 

نطل بعادننةحنات نطفي افلم: نبيل ةم نيؤدط ا ن إا نطف ي  نطفلافلم نطف انةنظم نطف اادى ال 
نيل ةمن ن تدظد ن ا نإف  نن لص نطفعيةيظم  نفلداةع نطف ي ي نغظ  نطفيانو نيا نطفينالظم طف ةطاد
طف ا   نةطف ةطادنطفي عل منباأل لظمنةاةط ض انل ب  ن اضعمنب لمن لالظمنفيدةنمنطألل ىن

نةد ةثانةانطالف  طيا نةطفع 

ا ةىنال ن فأ ن إانطأل  نر  هنطف اادى نلظينونطف اض نطفةثةان  ن ين نافني ن
ن  ن ن ي   نيا نةطفتا  ن ورظ  ا ن يد نةطف   نط لناد  ن  ن فأنثاادى نطف انةانطفدةف نبيا ثةطاد
إتافمنثانةانطالف  طيا نةطفع ةدنطفية ح نال نثانةانطألتةط نطفش  ظمنفلو فنطفي عاثدن ظيان

دنطف انةنظمن ط نطف لمنباأل لظم نةطف   نإ طنيان علبنطألي نبي عاثدنغظ ن اض نظ صنباف ةطا
نطف ين نطألينر  نطف انةا نإف  نر ا نظ علب ن ظيا نطفليةت نلظ م ن إن  نطألل ى  نيدةنم ن ورظب فييا 

ن تظلنالظ نطف ةطادنط لنادظمنفل انةانطفدةف نطف اص 

ن:/نطف ةل ن  نينونطفللومنطف  دظ  منفل اض 4

نط نظنوةي نان   انن552فل ل نال  نثا    نطت ظاج نالل ة   نطفيي م نج ن  م
ن لظلظظان يانبيثابمنطفييةنظانطأللالظظانفل يانطفيادينف  هنطفي  يم نة يا:



 
 

29 
 

ان  نطالل ة  نةان  نطفض   نةطفل ظانالنظةن نثرة ن تد ياناانض ة ىنثظامن
نف ينلربنرظان  طآل  ن ظضا نا ةىنال نةيةونيةانطفيين نالظ نثا  طنال نطفنتةنط

نظل ةلن ن ا نطفي  يم ن  ه نيضيةا ن   نب  نظ  د نةطف ي نطالل ة    نفعن    بافنلبم
نطفيان نطت ظاجنطةن ةعن ةنضعإلنطف ا  نفظت لنين نال نينلعمنيافظم 

ة  عنبعقنطفل  ن ن نظش  طن انظيةانطفضتظمنطف ا  ن ت ن أثظ نطفيي منطفيل ةلن
ن 12ظ ن فأنفان  ت بنطفي  يمف ت ظاجنطةن ةنطفنلانطةنطفضعإلنألن نبة

غظ ن ن نيانظيياني تحا   ن ةن اني ولونطالل ة  نظي نل نبعقنطفةيةق ن  ةن
من نجندةان انظعوظ نطفيش ان ع  لانن552 عرظ ناامنغظ نيل لنة دن  ني انطفل لن

يتددطنة فأن طي نإف نطانطف ش   نطفينال نطفية ح نال ط نظع ر نطف ع  لا ن  نيلأفمنثضالظمن
ن   ظم ةن

إانادمن ع  إلنطفيش انفللحمن"طل ة  "نظل ونطفييا نةطلعان يامن عددنطف أةظ  نطف  ن
نظؤدين نثد نرظانطفباتثظان  نطفيظدطانطف انةن نة ةنيا ن  ةاني ضا حمنةغظ ني لبنبشأن ا ثد

ني فأنغل نادمنطل   ط نطالي  ادط نطف ضالظمن ط نطف لمنبافيةضةا 

ةادمنةتدىنطالي  ادط نطف ضالظمن ا منال نيل ةعنإانط   فنطف أةظ  نطفل  ظمن
يتييمنطفن ق نظض نالنيتافمنباأليانطف ضال نطف ينظع ر نيانرظانطأللانطف لظلظمنطف  ن
ظن قنر انطف انةانطفينال نف ايا نةطف ينظلع ن  نطأللاانإف ن داظمنطفث منةطالل ياانيان

نطفيعاي نطل   ط  نال  ن تا ظ ن ي  م نثانةنظم نثةطاد ني  لإلن    ننوا  ن   ن د ل نطف     
ن  ةانثانةانطألايا نةي طن  ن ةانيرد نطفث منطفيش ةامن  نطف انةا 

                                                           
 164لطيفة الداودي، م س، ص  - 12



 
 

30 
 

من نن552ةيانثدنظ  دنيانادمنةضةإلنيل ةمني ولونطالل ة  نطفةط دن  نطفل لن
افضعإلن ةنطفتايمنطةنيجنيةضةان  هنطفد طلم ن ةنط  باو نطفةثظبنبيلا ظمنثانةنظمن   عن

ة  نردة  اني ولتا نثانةنظمنغظ نيع  منيانو فنطفيش انطفية ح  نة ةنطنعدطمنطف ر ى ن
طألي نطف ينظيعل انالن لعون يندة نإظيار ن  ن للظ نان  نطالل ة  نطف ين دة نتةف ن
باث نطفعنا  نطف  ة نظمنفل يانطفيادينفلي  يمنطفي ية ىنةيةدطن ةناديا نرلنثدن يعلنطفيلأفمن

ن  ث نفبلانة ع ظدط 

نضةت نر  ةصننة   نةطلعم ن  دظ  م نللوم نطفيةضةا نف اض  ن إا ن  دم  نيا يل
طفةثةفنال نطفيعن نطف تظونفعن  نطالل ة   نةي طنباث نطفعنا  نطف  ة نظمنطفي  بومنب ن
يانطت ظاجنةضعإلنةتايمنة ةعنةثلمنطف ر ىنةض   ن يامنثدنظثا نبشأن انيانط   فن  ن

عن ة   ان ةنادمن ت   ان  نطفداةعنطفعيةيظمنطف للظ  نةي طنبافنلبمنف أ دنطفيتييمنيانيد
نةطفح ةفن نطف ضظم ني بلا  ني  لإل نطالا با   نبعظا ن   ط نة فأ نطف ضات  ن يام طفيع ةضم

نطفيتظومنبيلننا فمنال نتدى 

ة يد نط شا ىن  ن  طنطف دد نإف نطانالمنطفضتظمنطف ا  نبت ة نطالل ة  نطةن
  يمن ةنط  لال انألانطف ش   نطفينال ن  ن  طنت  ن ضاهنان  نفظانف ن ينا ثمنب ظامنطفي

طفي ام نظ دفنبافد يمنطأللالظمنإف نتياظمنطفي لتمنطفعايمنطفي يلظمن  ن  لظبنطفيعاي  ن
نطفيافظمن ن ي   ن ةا ن   ن  يثل نتياظم نطف ا    نفي لتم نتياظ   ن    نيا نة فأ طفيافظم

 ة داظمن ضاهنة  ةظمني ي هنطف انةن  

طفثان نطف ينظ  ةانين نطف يانطفيادينفي  يمنطل ة  نطف ا   ن يانبافنلبمنفلعن  ن
انا   نطفيش ان  نطفل لن  ن نانبأن نيانفتبنطفدطلانن264 ينان  نطفض   ن  ة نةط 

نإف ن نظت اج نغايضا نيل ةيا نظب   نردة ه ن  ة نيلو  نيا ن ا   نيا نطة نت ظ ظم ن لا ى يا
نطف ةضظو 
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نظ  ن إن  نيت ةطه  نيا نطفض   نيعن  نظل ع نال نللو  نةف   نإايا  نطف اض  نال  عظا
نطف  دظ  منطف  نالنظ ض نبشأن انف ثابمنيتييمنطفن قنإالن ظيانظ علبنر علظلنتيي ن ةنث ط ه 

نةفةنضينا نال نةيةدنبعقنيانن اطنطف  ث ن نةثلنا ن إننا نلربنطف و  نإفظ   ةييا
ن نطفل ل ن   نالظ ا نطفين ةص نطفينالظم نطفي  ضظا  نطف انن552رظا نةي ةيا  نج  ن  ةانم

طفينال نف ايا  نة  طنياند عن نإف نطفبتثناان أثظ ن  هنطفي  يمنال ن  طنطف انةا نة فأن
ن  نطفيولونطفيةطف نف  هنطفد طلم 

يمة استغالل احتياج قاصر على القانون  المطلب الثاني: أثر جر
 الجنائي لألعمال

نةا نالظ ا نطفين ةص نثا   نطت ظاج نطل ة   ني  يم نرظا ن    نن اط نةيةد ل نإا
ن نطفل ل ن   نطف انةانن552ا ةح  ا ن   ات نفدع نظع ف ن  بو نيا ني    ط  نةحظا نج  ن  م

نطفنشأىن نتدظث نطف انةا  ن  ةا نيا ن  ا ن ؤالت  نيل ةم ن   نة ة نف ايا   نطفينال  باف انةا
من نج نةبعبا ىن ث ونإف نن552بافي ا نمني نيييةامنطف انةانطفينال نتظثنظةيدنطفل لن

ماا552هلا دىاإق أل األلما عاأللجنن  ال فصلاؤ نطفل ا نطف اف :نطأل  اا نظييانو إلنطف لا
اف ا الألعمنم اجنن   اقننو  النا   األلعمن د اإلى ا خ ى، اعنم  امقعضين  اجننب اإلى اج، ق

نصي عهاأللم  بي ؟

فإليابم نةفةني لظا ناانطف لاؤ نطفي ية  نلأثإلناندنيتلنطفتياظمنطف ي  منطفي   ىن
ن نطفل ل نطن552بيةيو ن)طفل  ى نج ن  نطفي ية نم نفلل ل نطفتيالظم نطفةحظلم نإف  نثم الةف ( 

ن)طفل  ىنطفثانظم( 

ن

ن
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 م ق ج 552 الفقرة االولى: محل الحماية المقررة بموجب الفصل

من نجن  يان لالان  نتياظمن يمنيافظم نن552إانيتلنطفتياظمنطف  نظ    انطفل لن
فتياظمنإ ا نالنظ  جنيانلةطتن علبنطألي نب ا   ن ةنبلاثدن  لظمن ةنيتية نالظ  ن يتلنط

نظتيمن نألن  نف ايا  نطفينال  نطف انةا ني  ن لالظم نطف  ات نن وم ن  يل  نة نا نياال؛ نظيةا  ا
طفي طلمن ط نطفواب نطفياف  نةطف  نظيةانيتل انياال نةطف  نظند جن  ننواث انبورظعمنطفتا  ن

نمنجن  ن552طفي  ضظا نطف ي  منطف  نياتنر انطفل لن

نطل عيلن  نةت ينط شا ىن  ن   نطفي ام نإف ن انطفيش انطفينال نطفية ح  نانديا ط
ن نطفل ل نابا ى:نن552يضيةا نطف ا   نطل ة   ني  يم ن ناة  نب دد نة ة نج  ن  م

"   فظت لنين ن) ينيانطف ا  نطةن اثدنطأل لظمن ةنطفيتية نالظ (نال نطف  طمن ةنإر طتن ةن
طنرظانتياظمنطف يمنطفيافظمنفل ا  ن ةن ينلند نظيان ي  نطفيافظم نإض ط طنف   "نظيةانثدن ح

 اثدنطال لظمن ةنطفيتية نالظ نياني من ةف  نةحظان ي نرظان لالظظانياني منثانظم نة يا:ن
إ طنيانن–ةي طن ت بنان  نطفض  نطف ينظيانن13ض ة ىن ة  نطف  طم ن ةنإر طتن ةن ينلند

ن 14طفي   ىنبيةيب نطفللمنطفيل  د منيانطفتياظمن–طف  ينانت  ظانبيضيةان  طنطفل لن

ةيان نانظييان انني منطانطفيتلنيةضةانطفتياظمنطفينالظمنطف  ن   نر اني  ضظا ن
ان علبنباف يمنطفيافظمنفل ا  نطةن اثدنطأل لظمن ةنطفيتية نالظ  نن552طفل لن من نج نةط 

  ةنغان ونطف عرظ  ني ظدنبضابوظان لالظظا نة يا:نض ة ىن ة  نطفلندنطفينشئنف ف  طمن

                                                           
الساند يادل علااى معناى عاام، يحياال علاى لي ساند منشااذ لدلتاعام، ألذ قااد يتعلاب األمار كعقااد مكتاوي منصاي علااى دعاماة ورقيااة لو -5

ي نكون لمام حماية جنائية تتعلب كالقاانون الصارفي، كماا قاد الكترونية، لو شيك لو كمكيالة لو سند ألمر، لي األوراق التجارية، وكالتال

 يحيل استعمال عكارة سند على تكادل المراسدت كالطريقة االلكترونية، وهنا نكون لمام القانون المتعلب كالتكادل االلكتروني للمعطيات.

د كاأي حاال مان األحاوال علاى لفذاة الذماة م ق ج عكارة: ألضرارا كام والتاي ال يمكان لن تعاو552ألن المشرع استعمل في الفصل  6

لكونها مؤنثة ،وكلمة كم ال يمكن ألال لن تعود على المذكر والاذي ال يمكان لن يكاون فاي هاذا الساياق ساور القاصار لو فاقاد األهلياة لو 

 المحجور عليم .
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ي م نة ت بنطفض  نطف ينفتبنطألش اصنطفيعنظمنر  هنطفتياظمنياني من   ع نة يانيان
نمن نج ن552ش وااني   ياانبتلونطف ظاغمنطفيع يدىن  ننصنطفل لن

نيعظبم ن ن ظاغم نطفية ح   نطفينال  نطفيش ا نر ا ن    نطف   نطف ظاغم ن  ه ن ا ة  ع
نطفل لنبا فنح نف عةبمنطل يياانيا من ضعإلنيانطفتياظمنطف ي  منطفي يةىنيانإث ط ن  ط

نرييظ نش ةو ا  نطانظ    نال ن ي نطف يمنفيافظمن انا  ه نطفينال   نبيش انا ةياانت  ا
ياندةان انظ  ن ان من نج ن552فلللمنطفيل لظدىنيانطفتياظمنطف ي  منطف  نياتنر انطفل لن

نبان  ا نطفض  نفظيان لأنطفللمن  نتدن ط  ا 

 م ق ج 552ئية المقررة بموجب الفصل الفقرة الثانية: الوظيفة الحما

نإث ط ن ن ا نةطا ر نا نطفية و  ن   نف ايا  نينال  نثانةا نرةيةد نيدال نط   ضنا نيا إ ط
نطفيايون ن ةط م نطل ة   نيا نطف ا   ا ن تي  نينالظم نفي  ضظا  نطفية ح  نطفينال  طفيش ا

طف يا نننةطنعدطمن ي ح  منطفيافظمنة ر   منطفي نظمنطف ينثدنظ ع ضةانف نيانثرلنبعق
طفوايعظان ظعيدةانإف نط ض ط نبافي عاثدنطف ا   نظيةانثدنلا م ن ينطفيش انطفينال  ن  ن

 نة ةلظبنطألايا نب لمن ا م نفظان   انيان15  لظبنطفييا نطف عاثدينطفيدن نب لمناايم
نتياظمن نإف  ن فأ ن عدع نيا نةط  نطف  لظدي  نبيل ةي ا ني طلم نتيم ن   ن      نطف   طفييا لا 

ن نةطفيبادئنطفيي ي  نطفي ةتى نةثظم نطأل    نتلا ني  ن  نا   نطف   نطفيشظنم نطفللةيا  يا
نطألايا  نرظلم ن  لظب نيلي نا  قن الن ة ن ت  نظ ون ل الظا نيا نة ة ةطف  نن16طفلضل  

ن 17 ع ر نيانرظان  من ة ه نتياظمنطف يمنطفيافظمنفل ا  نيان   نتياظمن ضاه

                                                           
ومم الشامل كحيث يعتكر هاو الشاريعة العاماة القانون المدني كمفه وفب يتم الذي التعاقد المدني، كالمجال السياق هذا في والمقصود - 15

 للعقود.
ويترتي عما كات يعرف فقها كتخليب كيئة األعمال، نتائج متعددة لتت كمكادئ قانونية جديدة كما سيأتي كيانم، و للمعيد من التوساع  - 16

لة القانون المغركي فاي مطلاع القارن يراجع فاطمة هنو،، لقانون الجنائي لألعمال ، لي تعريف ولي سياسة جنائية ،مقال منشور كمج

 وما يليها  71،الجعء الثاني ،ص 2017الحادي والعشرين ،العدد األول لسنة 
 لي الرضى كاعتكاره ركنا من لركان العقد  - 17
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نل د نطف ي نطف تلظل نيا نظل م نطا نظنبة  نةال نطفة ق  ط  نطا نطف ي يننناه طفتيال 
ظنت  ن  نتياظمنطف يمنطفيافظمنفل ا  نياني طتنإثدطي نننمن نج552طفي ة  نيانطفل لن

ال ن    ا نثانةنظمنضا ىنب نن ظيمنإ طد  نطفينعديمنطةنطفيعظبمن تلو ن ةنبعبا ىن   ع ن
  نيع  نااننفظانطف دفنيانطفل لنطفي ية ن ة ظ نتيالظمنينالظمنف يانطف عاثدينفل    

نظ يل ن نإف ن فأ  نلربنة ان ش نا نييا نة ة  نطفل ل  ن  ط نطف ينظند جنضين  طفلظا نطفعام
 لالان  ن  لظبنرظلمنطألايا  نة ةنيانظعن نطف  ل ن د  يظاناانبعقنطفيبادئنطأللالظمن

اانطف  نظ    نالظ انطف انةانطفيدن نباا با هنطفش  عمنطفعامنفييا نطف عاثد نةاللظيانيرد نللو
نطفي عاثدظا نفش  عم نةطانطفع د نطفيرد ظا ن18ط  طدى ن  ظا ن  ظظد نال  نطفعيل ن    نيا نة فأ  

ة لظظن يانإان ونطف عرظ  نبةظمن ت ظبننةانيانطف ةط انطفع دينرظانطفو فنطفي ن ن اتون
طف ر ىنةطفد طظمنبييا نطف عاثد ن ينطف ةينيادظانةيع  ظا ني ارلنو فنآ   نظ عاثدن ا جنإوا هن

ن ن  نة ةنيانظنع ن   انبافو فنطفضعظإلن  نطفع د طفي

نفل انةانطفيدن  نةطف ين  ض  ن19إانطف  ل نطف د  ي ناانبعقنطفيبادئنطأللالظم  
نيانون نيا نيةط بم نف طيا  نثارل  نطفي  ت م  نةطفعليظم نطف  نظم نطالث  ادظم نطف وة ط  ي  لإل

نطف انةانطفينال  

نفظتي نيات نيعلةم  ن ة نييا نطفينال  نبورظعمن اف انةا ن   نةطف   نطالي طيظم نطفحا  ى م
ن عي  ني نطل لتا نطفعةفيمنةيان نةثد ن  وة نر وة نطفيي يعا   نيا نةط  نفظل نثار م طفتا  
 اتر انيانن الجني عددىنطنعيل نللبانال ننةاظمنطفي طلمنة  طظد انةت  ن ع د انة شعون

نطفي ن ا ن ي ن  ر   نبشيل نطف عاثدي نطفييا  ن شيل ن ضت  نبتظث نطفينالظمنيياال  ا   ضظا 
 يل نف ظ منبافع ةدنبش  نطنةطا ا نبيان  ن فأنطفع ةدنطف يا  منةطفع ةدنطفي  لوم نة ةنيان
ظلل نطف ةظ نطف ينفتبنيبادئنطف انةانطفينال ن ظضا نألان  هنطأل ظ ىني  بومنط  باوانيدفظان

                                                           
 ق ل ع 230الفصل  - 18
 خصوصا تقييد مكدلي سلطان اإلرادة ولن العقد شريعة المتعاقدين - 19
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ثرلنطف انةانباف انةانطفيدن  نة ين وة نظو  نال نييا نطف عاثد نظل قنضينانيةط بمنيان
نباأليان نطفيالم نطفي طلم ننواث ا ن   ن د ل نطف   نطفي طلم نحا  ى نال  نظل ي نألن  طفينال  

نطف عاثدي 

نياانف ن نةطف ين اتب ن وة نطف انةانطفينال   نطف انةانطفيدن   ةطف وة نطف ينا   
ن ث هنطفةطضونال نثانةانطألايا  نة فأن  نا ث  نب ةطادنطف انةانطفينال  نةطف  ن ضت 

ن ل ض ني  لإلنطفل ةانطف انةنظمنيند يمنضيانثانةان ني نيا ن   تم  ل  ني  ضظا ن ي  م
نطألايا  

نطفينال ن نطف انةا نةثةطاد نطألايا  نثانةا ن وة  نرظا نطفيدفظم نطفع ثم ن يلظا  ةيا
طفي عل منب  نط لاانطف انةانطالة نفيبادئنطأل   نةطفللةأنطف ةظم نة ةنطالي نطف ينظ يح  ن

 طنطفيولون  نطالا  طفنبأت ظمنطف ا  ن  نإدط ىن يةطف نة بنطف ةطادنطفيةضةاظمن  نلظا ن 
نباف يمن نط ض ط  ننلل  نالظ  ن يل  نثد نيا نيظد نيا نتياظ   ني ارل نر ا  نطفيعية  ةط ي طلظم
نبافيعاي  ن ن ي ح   نةطنعدطم نباف يا ى ن ر    نثلم نطل ة   نو  ب ناا نطف ا   نف فأ طفيافظم

عإلنيدط ي نة ةطهنطفيايونطفل ظانثدنظؤدظانب نإف نطف رة نر    ا نطفيافظمندةان اننةللنض
نثانةنظمنيض ىنبي لت  نطفيافظم 

نطث    ن نإ ط نين ا نطفي يةى نطفةاظم ن  ت ب نفا نفل ا    نطفيافظم نطف يم نتياظم ن ا غظ 
ال نطفي طتط نطفيدنظم نرلنالردنيانةيةدني طتط نينالظمني اتبمن يثل نةطفتا نيان ي ن

من نج نةطف ينبا نظشيلنن ومنط   ا ن لالظم نفظان  طن  نن552طفل لن  ني  ضظا ن
طف ي ظدن ظيادنينحةيمنينالظمني  ايلمنفتياظمنطف ا   انيانطالل ة  نبش  ن نةطا نبيان  ن
ن ي  من نفيبادئ نطأللالظم نبافد يم نطف ألظا ن   نيا نةط  نطفياف   نطفواب  ن ي نطالل ة    فأ

نطألاي نييا  ني ولبا  ن لاظ  نةباف اف ن ا م نطف يظ  نإف  ن د  يظا ن  ي  نيبادئ نة   ا  
نطالل    نبأتياي انااننحظ ط  انيانطف ةطادنطفينالظمنطفعايم 
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نطفينالظمن ن ناة نطفتياى نةنتانب دد نب ةى ة ب  نطف لاؤ نطفيش ةانطف ينظل قننلل 
من نج ن ةنيان  نطفةحظلمنطف  نظلع نن552فل يمنفل ا  ن  نضةتني  ضظا نطفل لن

ن  هنطف ا نطالث  ادظم نطفتظاى ن   ن د ل  ن    نيا نر ا نطالضو ا نإف  نطفية ح  نطفينال  نةا
طفي ىنيان طةظمنتياظمن يةط نطف ا  ن ةنناثصنطأل لظمن ةنطفيتية نال ؟نة لنظي دن فأنإف ن
نطف انةان ناا نطف انةنظم ن تياي  نبال   فظم نظتح  نف ايا  نينال  نف انةا نطفلعل  طف ألظا

نأنباالل نادنإف نطفةحظلمنطف  نظلع نإف نطف ظامنر ا؟طفينال نطفعامنة ف

فإليابمناان  هنطف لاؤال  نالنيناصنيانطل تضا نطفعنا  نطف افظم نةطف  نظييان
ن ان شيلن ةي نطف  اتني نطفير ة نيانةيةدنثانةانينال نف ايا  

 حمني األلةق اوألال عمن -1

طفيافظمنفل ا  ن ةننمن نج نالنظييان  طن  نتياظمنطف يمن552إانيلع نطفل لن
 اثدنطأل لظمنطةنطفيتية نالظ نيانطالل ة  ني  نيانفتبن ؤالتنض  نياني طتن فأن  ن
نطفث من ن داظم نإف  نف  ل ن بعد ن   و نطفي ية  نطفل ل نيا نطفي يةى نطفةاظم نإا نرل ن ط  ا  تد

نةطالل ياانباا با  يانياني ةيا نثانةانطألايا نطأللالظمنطف  نالنغن نان ا 

نياا نادظدىننةط  ط نيحا   ن أ   نةطف   نةطالل ياا نطفث م نطألايا  نثانةا ن  الص يا
  ة انال ني  لإلن  ةان  طنطف انةا ن إن نياانف طيانال نطفيش انطفينال ن انظ اتون  هن
طفيحا  نطف انةانطفييظ ىنف انةانطألايا  نبي  ضظا ن ي  من دامن  هنطفث منطف  ن لةدنييا ن

ن طفيعاي  نطفيافظمنةطف يا  م

نةث نال ن نيا نإ ط ن انطالل ة  نظ لنبافث م ن ا م نفيانغظ نطفي  لإلنبشأن   ن  ةط 
نر م ن نطفض   نة فتب نف ؤالت نطفيافظم نطف يم نةيا نالظ   نيتية  ن ة ن  لظم ن اثد ن ة ثا  
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 االل ة   نيناثقنفلث م ني عا قني نطالل ياا نة  نطفي ارل ن إانطفتياظمنيانطالل ة   ن
نالل ياا داايمنف لنيانطفث منةط

ن

ن

 عدعيمامبندئاألالخالق.-2

فعلنيان  منطف تةال نطف  نوبع نثانةانطألايا ن  نطفع ةدنطأل ظ ىن  يل نبافد يمن
نفي  لإلن نطف ل   نبافيانو ني  طظدط نط  يايا نظةف  ن  بو نطأل ظ   ن  ط ن ا ن   طأللالظم

ا ي نف و طفنطفيعاي  نطف انةنظم نإ نفمنظعدنظ    نط  يامن  طنطف انةانر نحظمنطفللةأنطف 
نبافواب ن نطا با ه نظييا نيا نإضلات نإف  ن فأ ن عدع نرل نللرظا  ن ة نطظيارظا نشي  نط    لةطت

نطال  ث نال ن  طنطفللةأ 

 اف  لظبن ضت نليمنبا  ىنيانليا نثانةانطألايا نبش  ن  ةا  نف طن ث نطفيش ان
ينحيمنبيةيونثانةانطفية ح نطفعدظدنيانطف ةطنظانطف  ن   ل نة يعل نةطثعان  نطفيعاي  نطف

نطألايا  

من نجنباف غمنيان ن نالنظند جنضيانطف ةطادنطف ا منطف  نن552غظ ن انطفل لن
يات نبي  ضظا نيدنظمنة   عن ي  منييةنمنفبعقنيانيبادئنطأل   ن ط نطف لمنطفةثظ من

يانبيظدطانطألايا  ن إانطفل لنطفي ية نةباف غمنييانظييان انظةي نف نيانطن  اد نالنظ لةن
تيةفمن   ثظمن يدن لال ان  نتياظمنيانضعل نثة  نطفع لظمنةثل ن ر   نطفي نظمنفيانثدن
ظ ع قنف نيانطل ة  نياانر ي  نطفيافظمنيانبعقنضعافنطألنلانطف ظانظشيلةانارلان
ث ظ نال نطل   ط نطفيعاي  نطفيافظمنةطف يا  م نة ةنيانيانشأن ن انظ  نطفث منطف  نظنرن ن

نطألايا  نالظ انثانةان
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 ال ة  نطالت ظاجنييانلربنة ان و ثنانإفظ نظنا  نطفث منةطالل ياا نييان ن نظ نا   ن
 ةف نة ت ع ني نثةطادنتلانطف لبنطف  ن  منطالل ة  نة ي    ن يانبافأنإ طنيان نطفضتظمن
نط ض ط ن نظ م ن ا نال نطف   م ن ل تب ن لم ن    نالظ   نيتية  ن ة ن  لظم نناثص ن ة ثا  ط

ناانو  بنطفت ة نال نطف  طمن ةنإر طتن ةنلندنظيانر ي  منطفيافظم نبي افت ا

نياانطف انةانطفينال نطفعام نإف ن ن نإ ط ظتددن  عا نط نلاانن20ة ب  ن اننشظ ن  ايا
طف  نظع ر  ان  نتيمنطفي طلمننفيان تدث نيانطضو طونطي ياا  ن إان  طنالنظين نيانةيةدن

نبادئنطأل   نة ي منطف    ا نطفينا ظمنف ا بعقنطفي  ضظا نطف ي  منطف  ن  ةاني

ن
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 ياسني الصبار
 خريج ماسرت قانون االعمال

 املدير املسؤول جمللة املمارس 

 

 الحق في الكراء كضمانة للمكتري

  49.16وفق القانون رقم  

 

 نإوكا نظع ر نطفتكبن ك نطف ك طتنيكانركظانطفت كة نطفي يكمنطف ك نظتحك نر كانطفيي ك ين)طف كاي (ن ك
نا دنطف  طتنطف يا ين نةنطف  نف انا ثمنبافنشاطنطف يا ينطف ينظيا ل ن 

طفيدظككدن نةنن16 49طفتككبن كك نطف كك طتنفككظانيككانطفت ككة نطفيلكك يدىنطف كك نيككاتنر ككانطف ككانةان ثككمن
 نةنت ككك نن21إنيكككان كككةنيكككانطفت كككة نطف دظيكككمنيكككدطنطف ككك نح ككك  نينككك نط  شكككافنطفع ثكككمنطف  طلظكككم

طفيلةك ننيكدهنظيك انطفتكبن ك نطف ك طت نف كاننحك طنفإليك طتط نن1955ياينن24باف يةانفح ظ ن
ةنطفش ةطنطفيع دىنطف  نياانظضع ان  طنطفح ظ نال  لاونطفتبن  نطف  طتن إانطفيش انتكاة ن

ن16 49 ياة ن ك طنطف ع ظكدنةنط ونكاون ك نطفشكيلظمنةنط يك طتط نيكان ك  نلكانطف كانةان ثكمن
نطف ينياتنبعدىنيل يدط ن  ن  طنطفباون 

ةن  دنانطلك رظاانطفةاظكمننيكانإثك ط نطفتكبن ك نطف ك طتنفليي ك ين ن إننكاننلك وظ نطف كة ن ان ك طنةنف
طأل ظكك نظع ركك ن  ركك نضككيانمنفليي كك ين كك نييككا نطف كك طتنطف يككا ي نةن فككأنتلاحككانالكك نطفنشككاطن

                                                           
ا فنطفتبن  نطف  طتننثرلنردطظمنا  نطف  نظانةنطف ش    ن  ة ان  نطفل  نطالل ي نتظثننيدن"تبنطفيللم"نيتبناظن نن- 21

نظ علبنبافيت  نطف  نظيا ان ظ اننشاطن يا ي نظ ارل ن"تبنطفتليم"ن  نطفل  نطفظ ةدينطفعر ين 
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طف يككا ينطفكك ينظيا لكك نطفيي كك ينطف ككاي نةنطا  ط ككانفكك نبافيل ظككمنطف يا  ككم نةن ييظنكك نيكك فأنيككان
ال ن  ظدهنيانطف حناتنةنطفليعمنطف يا  منطف  نظي لكر انبينالكبمنطلك ة ف نف  كلنطفيتا حمن

نطف يا ين  نطفيتلنطفيي  عن ن

ةن  نيثظ نيانطألتظااننيدن انطفيتلنةنطفع ا نطفيي  عنظلعوندة طني يان  نيك ونطفك ةط نةن
نطف حناتنإيانفيةثع نطالل  ط ظي ن ةنف ةطيدهن  نشا انيظدن   نطفخن

يكككلنيكككانلكككربن يككك هن نظييكككانطف كككة ن انطفتكككبن ككك نطف ككك طتنيكككانطفت كككة نطفي يكككمنطف ككك نيكككان ككك  ن
ظي لككر انطف ككاي نة ككبنشكك ةطنيلككو ىنثانةنككان)طفيتككة نطألة (ن نةن ككةنيككانظ ككة نفليي كك يناككدىن

نت ة نةن  تظا ن   عنف انا ثمنةوظدىنبافتبن  نطف  طتننننن)طفيتة نطفثان (ن 

كتساب الحقيف    الكراءالمحور األول : شروط ا

ال  لكاونطفتكبن ك نطف ك طتنطف يكا ينظلك من كةط  نيييةاكمنيكانطفشك ةطنطف ك نظييكانطل    ك ان
نطفينحمنفل  طتنطف يا ين نةن  ل صن  هنطفش ةطنن  ن:نن16 49يانطف انةان ثمن

 نةن نكانن16 49ا دني طتن تظونيل يي نفلش ةطنطفين ةصنالظ ان  نطف انةان ثمن والا:ا
 ن ين انظيةانطفع ا ن ةنطفيتلنطفيي  عنيكانن16 49طتنفل انةان ثمننعن نباف ط ن ضةانطف  ن

طفكةط دىن ك نن16 49ركظانطفع كا ط نطف ك ن د ل كانطفيشك ان ك طتمن ك ننوكا ن ورظكبنطف كانةان ثكمن
  ن2ةنن1طفياد ظان

ةن ة نيكككانظييكككان اننعظبككك نالككك ن ككك طنطفي  ضككك ن انطفيشككك انتككك منيييةاكككمنيكككانطفللكككا نطف ككك ن
 نةنن كصنبافك ي نن16 49ضظا نطفتيالظمنطف  نياتنر انطف انةان ثمن يا انطف يا ىنيانطفي  

 نكككانطف يكككا نطفككك ظانظ طةفكككةان يكككا   مندط كككلنطفي ط ككك نطف يا  كككمنطف رككك عنةنيككك فأنطف يكككا نطفككك ظان
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ظيا لةان يا   من  نيت  نةنا ا ط نييلةيمنفلدةفكمن ةنف ةثكافن نييكان كةنطفشكأانبافنلكبمن
ن ن22 نةني  لإلنطفي ط بنطفعيةيظمنطأل  عنفل يا ن  نيتوا نطف وا نةنطفيوا ط

ن16 49ةننل ة ونفتا ن  طنطفيش انطف ين د لنبعقنطفللا ن  ننوا ن ورظكبنطف كانةان ثكمن
 غمنيةن انالن  طة نطف يا ىنبافيعن نطفكدثظبنفل ليكم نييكان كةنطفشكأانبافنلكبمنفلي كتا نطفورظكمن

نةان يا طندةانن اشن نطف ا منةنطفيؤللا نطف علظيظمنطف ا منةنطل ثن ن ش اصنظع ر ن
ةنثكان نشكظ تنظييكانطفةثككةفنانكدهن ن كةنشكك طنطف  ابكمن ن  ك طنطفشك طنطفككةط دن ك نطفيكادىنطفثافثككمن

ظ لكبن  ثك نيكانطشكيا نتكة نورظعكمنطف  ابكمنطفكةط دىن ك ن ك طنطف كانةا نن16 49يانطف انةان ثمن
طف  ابككمن كك نةنفعكلنيككان طدنطأليكك ن ع ظككدطن ككةنطنعككدطمنطفككنصنالكك نيكك طتنيعككظانظ   ككوناككان  لككإلن

بأن ككانشكك طنطنع ككادنطلكك نادطنالكك نن– ينطف  ابككمنن–طف كك طتنطف يككا ي نييككانيعككلنطفككبعقنظ ككنل ان
طفةيةونطف ين ي هنطفيش ان  نطفيادىنطفثافثم نةن ناأنط يكاهنآ ك نظك عن انطف  ابكمنشك طنطثبكا ن

ن  طننح طنفةظاون يني طتنظلتبنطفع دنر  لل ا ن
 عن ن ن ث ونفل ةطون نةنطف ينظك عنبكأانطف  ابكمن ك نةن ناأن  ينثافثنةن ةنطف يننؤ دهنةنن

 ككك نشكككيلظمن ورظكككبنفل كككانةان نبتظكككثنر  لل كككانالنظييكككانإ ضكككاانطفع كككدنن16 49طف كككانةان ثكككمن
نةنإنيانظ ض نفلش  عمنطفعايمن)ح ظ نطالف  طيا نةنطفع ةد( ن16 49فل انةان ثمن

يككك فأنيكككانيكككاتن ككك ننةن16 49يكككانطف كككانةان ثكككمنن37ةن ككك طنطفككك  ينظةط كككبنيكككانيكككاتن ككك نطفيكككادىن
نطألايا نطف تضظ  منفنلانطف انةان 

 ةننينا:اا طاأللمد ا
النظي لكككونطفيي ككك ين ككك نإوكككا نا كككدنطف ككك طتنطف يكككا ينطفتكككبن ككك نطف ككك طتنإالنبيككك ة نيكككدىنتكككدد ان
طفيشككك ان ككك نلكككن ظان نبتظكككثنظيكككا انطفيي ككك ين نشكككو  نطف يا  كككمنةنظلككك ةلن  ككك ن يا  كككان ككك ن

نطفيدىنةنردةانطن واان نطفيتلن ةنطفع ا نطفيي  عنوظلمن  هن
                                                           

ف يا نيانطالل لادىنيانثانةانطف  طتنطف يا ين ن منالنظي لرةانطأل لنطف يا ينطف ينظ ةمنبشيلن لال نطفلرونة طتنين ن ؤالتنطن- 22
ال نطف حناتنةنطفليعمنطف يا  م ن  ؤالتنطف يا نفظانف من حناتنثا ةانةنباف اف ن ضلنطفيش انطل بعاد منياندطل ىنطألش اصنطف ظان

نظل لظدةانيانطف  طتنطف يا ين 
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ةنظ دنال ن  طنطفيرد نطل ثناتنةتظدنةن ةنطفي علبنبافيي  ينطف ينثدمني كاب نفلتكبن ك نطف ك طتن
اندنطف عاثدن نبتظثنظل لظدن  طنطفيي  ينيانطفتبن  نطف  طتنين نطفة لمنطألةفك نةندةانتايكمن

نف ضاتنيدىنلن ظاني ةط ل ظانيانطالل ة   
وك إلن  ثك نيكانإشكيا  نلكةطتنيكانتظكثن  ظظكإلنايلظكمنطفت كة نالك نةن  طنطفي  ض نركدة هنظ

طفتبن  نطف  طتناندنطف عاثد ن ةنيانتظثنو   منطثبا ن ةننل نةيةدنطلك ة  ني ةط كلنوظلكمن
نلن ظانفليتلن ن

بافنلبمنف  ظظكإلنايلظكمنرظك نطفتكبن ك نطف ك طتنفليي ك ينانكدنطف عاثكدن  ك طنظع رك نيكانطفيلك يدط ن
تلكيانفل ك فنةنطفنك طانطفك ينيكاانظثكا نتكة نيكانظ كولونن16 49 ثكمنطف  نياتنر كانطف كانةان

يكاينن24الظ نررظ ن"طفلا ة "ن ةنرظ نطفيل اإلن نطف ين لبنطشياال ناةظ كمن ك نحكلنح ظك ن
طفيدظكدن  كدن  كبونطفييك ين)طفيافكأنفلع كا (نن16 49طفيلة ن ن يانب دة نطف انةان ثمنن1955

عاثككدنةنظكك من ةثظككبن فككأني ابككم نةن كك طنيككانظيعلنككانفكك نطفتككبن كك نرظكك ن"طفتككبن كك نطف كك طت"نانككدنطف 
نن لات ن لنطفتبن  نطف  طتنظيل  نطفيي ينفظل وظ نرظع ن؟ن

فةنادنانفلبتثنثلظ ن  نطفتبن ك نطف ك طتنلكنيدهنيكانطفت كة نطفييلةفكمنفل كاي نتياظكمنف يا  ك ن
نةن  كككظدهنيكككانطف حكككالانةن  كككل نطف يكككا ينبشكككيلناكككامنةنظي لكككب نة كككبنشككك ةطنيتكككددىنلكككللا نة

باف ككاف نيككانغظكك نطفيع ككة نبكككأانطفييكك ينظلكك وظ نطفت ككة نالكك ني اركككلنفلتككبن كك نطف كك طتن ككك ن
ني تلمنطف عاثد نةن اثدنطفشظ تنالنظعوظ نييانظ ا  

 يككانر  ككةصنطثبككا نطلكك ة  نطفيتككلنفيككدىنلككن ظانرككدةانطن وككاان  نككانظييككانطاللكك عانمنبيرككد ن
لككك نيكككانظكككدا ن انطفيي ككك ينفكككمن نةنا23طفت  كككمن ككك نطالثبكككا نطفيعيكككة نبككك ن ككك نطفييكككا نطف يكككا ين

نظل ةلنطفيتلن  هنطفيدىن)لن ظا(نطثبا ن فأن 
ن
ن

                                                           
 يانيدةنمنطف يا ىنن334طفيادىنن- 23
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 المحور الثاني : الحقوق المرتبطة بالحقيف  الكراء

طفتككبن كك نطف كك طتنيتككبن  ككل نيينككةإلنفليي كك ين كك نإوككا نا ككدنطف كك طتنطف يككا ينظ ككة ن ةنظيككنون
 ك نطف ك طت"نإيكانفةتكدهنفليي  ينت ةثان   عن  ل انان  نةنيانضين انطفتبن  ن لة ك ن"طفتكبن

 ةني نباث نطفعنا  نطأل ك عنطفيشكيلمنف  كلنطف يكا ين نييكانظعوك نطفتكبنفليي ك ين ك نن كلن
نطف  طتنفلةظ ن ةنيانظولبنالظ نباف  طتنيانطفباوا 

فل ل ظلن  ث ن  ن  هنطفن طنلن تدثناان لة  نطفتبن  نطف  طتن) ةال(نثمنن و  نفل ك طتنيكان
نثا ن)ثانظا(ن نطفباوانيانتظثنطفش ةطنةنطآل

  والا:اعفو  األلحقاف األلك ألءا -
ظع ركك نطفتككبن كك نطف كك طتنيككانطفعنا كك نطف كك ن ككد لن كك ن شككيظلنطأل ككلنطف يككا ينتلككونينوككة ن

نيانيدةنمنطف يا ىنةنطف  نياتن ظ ان:نن80طفيادىن
ياةةعملاألسصةةلاأللعجةةن ياوجوبةةناع ةةىازبنةةنءاوارةةم  اعجن  ةة اواياةةملا يضةةناكةةلاألسمةةوألما"ن

ن"ن ننالرع الماألسصلاكنإلرماأللعجن ياواأللا ن اواأللحقاف األلك ألءا...ااألسخ ىاأللض و   
ةنياندطمنطفتبن  نطف ك طتنيكانانا ك نطأل كلنطف يكا ين كإانطف كاي نفك نطف ك تظمن ك ن لة ك ن

ن  طنطفتبنإيانبشيلنيل  لن ةنبشيلنيايلني نباث نانا  نطأل لنطف يا ي 
دةانطفتايكككمنفيةط  كككمنطفييككك ينركككلنظيلككك ننةنظع رككك نطف لة ككك نيكككانطفت كككة نطفي ةفكككمنفليي ككك ين نة

إ بككككا هنبت ككككة ن لة كككك نطفتككككبن كككك نطف كككك طتن نلككككةطتن ككككمنطف لة كككك نبشككككيلنيلكككك  لن ةنيكككك نبككككاث ن
طفعنا ككك نطأل ككك عن نةن فكككأنف ييكككظانطفييككك ينيكككانييا لكككمنت ككك ن ككك نولكككونطفللكككخن ةنإبوكككا ن

يككاننطف لة كك نإانيككاانفكك فأنيتككلن نةنيكك فأنفلييكك ينييا لككمنطفتككبن كك نطأل ضككلظمنطفكك ينظيينكك 
ن30طلك  ياانطفيتكلنإ طن دعنطفكثيانطفي كدمنيكانطفيشكك  ينةنطف ظكامنر ك هنط يك طتط ندط كلن يككلن

ظةيككانيككان ككا  خن رلظةكك نبت ككة نطف لة كك ن نةن فككأنيلكك ن تكك نواللككمنلكك ةطنت كك نيككانييا لككمن
نطفتبن  نطأل ضلظمن ن
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ف  ابكمن ك نةنالردنيانط شا ىن  ن  امن  هنطفل  ط ن انطفيش انظلظ ن ك نو  كبن عيكظمنشكيلظمنط
طف ككك نيعلككك نيكككانايلظكككمنطف لة ككك نن25طفييكككا نطف يكككا ي نةن ككك طنيكككاننليلككك نيكككان ككك  نطفيكككادىن

 اضعمنفشيلظمنطف  ابمن نتظثنظ منطف لة  نبع دن لي ن ةنا   نثار نطف كا  خندةان انننلك ن
 كك نيدةنككمنن– ينط يكك طتط نن–بككاث نط يكك طتط نطأل كك عنطفي عل ككمنباف لة كك نطفين ككةصنالظ ككان

ن طف يا ىن
ن
 ةننينا:األلك ألءام األلبنط ا)ألنعقنماأللك ألء(ا -

 نةنظع ركك ن كك طنن24نككصنطفيشكك انالكك نتككبنطفيي كك ين كك نإ كك طتنطفيتككلنيككانطفبككاوان كك نطفيككادىن
طفتككبنيككانطفت ككة نطفثار ككمنفليي كك ينب ككلمن  ككلظمن نةنف ككانظييككانفلوكك  ظانطال لككا نالكك نينكك ن

انطفتكبن ك نطف ك طتنيكانطفبككاوانايلظكمنط  ك طتنيكانطفبكاوانفليتكلنطفيي ك عن نةن ك طنيكانظعنك ن 
فظانيكانطفنحكامنطفعكامن نةنظييكان ك ن ينةثك نطال لكا نالك ن  ظظكدنطفتكبنبشك ةطن ةنت  ك نيكان

نطأل لنبيةيونط لا ن   ون  نطفع دن ن
طفيدظككدننيكدن انطف كك طتنن16 49ةنطف ككانةان ثكمنن1955يكاينن24ةنيي ا نكمنبلككظومنركظانح ظكك ن

إنيككانيككاانتاضكك طن كك نطفح ظكك نطفيلةكك ن تكك ننيككانطفبككاوانفككظان ككةنطآل كك نيككانطفيلكك يدط نة
ظولبنالظك ن"طف ك طتنيكانطفبكاوا"ن نةنثكدن كمنن16 49 ليظمن"طف ةفظم"ن نةن ا ن  نطف انةان ثمن

ثلكككونثااكككدىنطأل كككلن نتظكككثن  كككبونطفتكككبن ككك نطف ككك طتنيكككانطفبكككاوان كككةنطأل كككلنإ طنفكككمنظ لكككبن
انطف ككك طتنيكككانطفو  كككاان)طفييككك ينةنطفيي ككك ي(نالككك نينعككك ن نايكككانطفح ظككك نطفيلةككك نتظكككثنيكككا

نطفباوانيينةاانإالن  نتافمنطال لا نالظ ن  نطفع دن ن
نننا وطاأللك ألءام األلبنط ن–ن

 ايككا نطفتككبن كك نطف كك طتنيككانطفبككاوانطفيينككةإلنفليي كك ينظيككونطت كك طمنيييةاككمنيككانطفشكك ةطنةن
ط ي طتط نطف  ن  ونيل ان ك نط يكاهنيكنونطفييك ينةنطفيي ك ينت كة ني ةط نكمنةني لكاةظمن نةن

ن ةطن  ن:ننل صنطفش
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اكككدمنةيكككةدنينككك نط لكككاث ن ككك نطفع كككدن نتظكككثنإانطفيي ككك ينالنظيينككك نةنييا لكككمنت ككك ن ككك ن  1
طف كك طتنيككانطفبككاوانإ طنيككاان نككاأنشكك طن ةنط لككا ن كك نا ككدنطف كك طتنطف يككا ينظينعكك نيككان

 ي طةفمن  طنطفتبن 
إ بككا نطفييكك ينبعيلظككمنطف كك طتنيككانطفبككاوانةنباف ككاف ن  ة ككلنطفييكك ينطفتككبن كك نييا لككمن  2

 انط ي طتط نيثلنولونطفللخن ةنط بوا ن   نطفخن يييةامني
ةنيككانظعككاونالكك ن كك طنطفي  ضكك ن ككةن انطفيشكك انفككمنظتككددنطفيككدىنطف كك نظيككون انظت ككلن

ن ظ انطال با نةنطف رلظ ن ن

  نطف  امنالردنفنان اننؤيكدنالك ن انطفتكبن ك نطف ك طتن كةنيكانطفضكيانا نطف ةظكمنطف ك ن  كد ان
ف كك طتنطف يككا ي نةنالنظلكك  ظمنطلكك ي ط نطفنشككاطنطف يككا ينةنطفيشكك انفليي كك ينطف ككاي ن كك نإوككا نط

 ظانمن  كظدنطف حنكاتندةان ك طنطفتكب نييكانن ينك ن انظ  طيك نطفيشك انطفية حك ناكانيةثلك نإ طتن
طف يككا نطفعككايلظان كك نا ككا ط ن ابعككمنفلدةفككمن)طتكك   نطفيلككأنطفعيككةي نيؤث ككا(نةنطفيتكك  ندط ككلن

ةنظيكون انظلك لظدةطنيكانطفتكبن ك نطف ك طتنيضكيانمننطفي ط  نطف يا  منطف ر ع ن  ؤالتن كمن يكا 
ن ن16 49يانطفضيانا نطف  نياتنر انطف انةان ثمن
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 ميمون اليوب

 باحث يف العلوم القانونية 

 مهتم بالشؤون األسرية

 إشكالية تنفيذ األحكام القضائية المتعلقة بالنفقة

 مقدمة:

لكع نفرلةغك نيكلنيكانفيكأنطفك نطف ضكاتنفليوافبكمنظع ر ن نلظ نطألتيامنةطف  ط ط نطف ضالظمن د انظ
بت ةثككك  ن اف نلظككك نةلكككظلمن  ككك يمن ككك هنطألتيكككامنةطف ككك ط ط نطفككك نةطثككك نيليكككةا ن فكككأن انطفتياظكككمن

نطف ضالظمنفلت ة نالن نع دنإالنر نلظ نطألتيامن ن

ةبيان انثضاظانطف نلظك ن   لك ن  يظكمنيرظك ىن ك نطف ضكاظانطأللك  مناايكم ةولبا نطفنل كمن ا كم ن
انطفيشكك انيعككلنطألتيككامنطف ككاد ىناككان كك هنطأل ظكك ىنيشككيةفمنباف نلظكك نطفيعيككلنب ككةىنطف ككانةا ن ككإ

نح طنفيانف انيانواب نيعظش نةطي ياا  نتظثن ضل نطفلك امنةطفعيلكمن ك ن نلظك نتيكمنطفنل كمن
نيان   ني  ضظا نطفيلو ىنطفيدنظمنةي طنيدةنمنطألل ى 

 ضكك انبعككقنطالشككياال نةطفينا اككا نيككانناتظككمنةبيككان انثضككاظانطف نلظكك ن كك نطفيككادىنطأللكك  من ع 
طف نلظككك  ن كككإانثضكككاظانطفنل كككمنالن  لكككةنيكككان ككك هنطالشكككياال ن ظضكككا نف ككك طنيككك انطفيشككك انإييانظكككمن

ن من  ثيانظ د نطفتيمن  نطفيةضةا طفتيمنبافنل منطفيؤث

ة ع ر نطفنل منيانطفت كة نطف ك ن ثر   كانطفشك  عمنطاللك يظمنفل ةيكمنةالك نغ ط  كانلكا  نيدةنكمن
نيانتدد نيش ي   ان24طألل ى ن25طف  نفمن ع فنطفنل م نةط 

انياان نلظ  انة لعظل كان ةلنتاة ن  ن  هنطفد طلمنطف و  نطف نطفنل منةطشيافظمن نلظ ن تياي انةط 
  ككظانب ضككاتن لكك ينا كك ينة عككا  ناللككظيانةثككدن رككظانيككان ورظككبنطفيدةنككمنطفتافظككمن انيةطنككون

                                                           
بيثابمنيدةنمنن03 70(نر نلظ نطف انةان ثمن2004 ر طظ نن3)ن1424يان ينطفتيمنن12 اد ن  نن22 04 1ح ظ نش  إلن ثمنن 24

 طألل ى 
نيانيدةنمنطألل ى ن189طفيادىننن25ن
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بكككاألت عنطفككك نطنعكككدطمنثضكككاتن لككك ينيؤ كككلنيادظكككانطف  كككة نةطف لكككلنالن  يككك ن  كككطنفرنةد كككانف كككان
ةبشكك  انةيلككو  ا نف ككة ظ نيككلنشكك ةطنطفعككد نةطالن ككاف نيكك نطفلكك امن كك نطفرككثن كك نطف ضككاظان

ن 26ةطف عيظلنر نلظ  ا

ةالن داكك نطالتاوككمنبيككلني لظككا نة لا ككظلنطفيةضككةا نطفكك ينظلكك تبنطفركك  نةطفعوككات نةف نكك ن
انا د نطفعك منالظك  نة  ولك نطفك نثرةفك نبعكظان ثة نبأن نر ف نغاظمنطفي د نة  ل  نطفنظمن ظي

طف ضكككانةطف كككةطو نةطلكككأ نرللكككاانطفتكككا نة وكككاونطف ككك فلنةطف ضكككةان انظييكككلنن  ككك نةظ كككلون
ن وأهن  ليانظ لصنبتثنيان لةط ن ةنظنيةنباتثنياناث ط  

ةة اتنينانفلين يظمنطأل ادظيظمنطف انةنظكمنطف ك ن لك قنالظنكان نكاة نطفيةضكةانيكان ك  ن  كيظمن
نايدنانطف ن  لظي نال نطفشيلنطف اف :ننثنال  

األلمبحثاألسوم:ا حكنماأللنفق اف األلقننو األلم  ب ا

األلقضن ي األلمع  ق ابنلنفق أللمبحثاأللةنن ا:اعنف ذاألسحكنما

 المبحث األول : أحكام النفقةيف  القانون المغربي
ظك  نةط كو تانطفنل منفةمن  نإلمنطالنلا  نةظولكبنالك نيكانظكؤيانطالنلكاانبك ننللك نة ةنننننن

 كككك نإ كككك طجنطفشكككك صنيككككاالنظنلككككبنبكككك نالكككك نيككككان يككككونالظكككك ننل  كككك نة شككككيلنطفيأ ككككلنةطفيلككككبان
 نةطفنل ككمنةطيبككمنالكك نطفكك ةجن يككاهن ةي كك نةةطفدظكك  ألانطفكك ةطجنشكك ان لالككانفي ككافون27ةطفيلككيا

ةيكك طن كك نتافكك نطالف كك طمنن28طأل  طد ةيككلنيناثضككمنف لككأنطفي ككافونث ككدطن ةنيككرالن بوككلنطف  كك ف
 ن،ا30}و نفقوألاممنا زقننكم{ةثا ن ظضا:نن29}و نفقوألاف ارب لاهللا{اف :نثا ن عر ا ن

                                                           
نبيثابمندظبايمنفيدةنمنطألل ى  واون اتونطفي فمنيتيدنطفلادانبينالبمنط   اإلنطفلنمنطف ش  عظمنطفثانظمنفلر فياانةطفيع يدىن 26
نن307 نص2018يتيدنطأل    نش إلنيدةنمنطألل ى نيوبعمنة طثمنلعدنطف ظ نطفدط نطفرظضات نطفوبعمنطف العمن 27
 ن لافمنفنظلندرلةمنطفد طلا نطفعلظان-طف ةطجنةطفو  ننية يا-اردنطف تياانثالي  ثضاتنطألل ىنةدة هن  ن لعظلنيرد نتلانطفنظمنن 28

ن نن8صنن2007\2008انطف اص نيايعمناردنطفيافأنطفلعدي ونيم ن  نطف انةن
نن19لة ىنطفب  ى نطآلظمن 29
نن10لة ىنطفينا  ةا نطآلظمن 30
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ة ك هنطأل ظك ىنالن  ركلنطف كلونوب كانن31ةييان ةنيعلةمن اف ةطجنطف تظون ةنطف ينظةيونطفنل كم
يككانثككانةانطالف  طيككا نةطفع ككةدنطفكك ينيككاتن ظكك نبأنكك نالنظيككة نطف ككلونالكك نتككبنن1102فلل ككلن
نطفنل م" ن

فكك نوككاب نش  كك نيتككقنةباف ككاف نالنظييككانطف  كك فن ظكك نةالنظ رككلننةتككبنطف ةيككمن كك نطفنل ككم
ن32يان  م م(488طفتي نفدعنطفةظ ن)وب انفلل لن

ةالظ نلن و  ن  ن ك طنطفيبتكثنفيشك ي  نةضكةطبطن  كدظ نطفنل كم)طفيولونطألة (نة لكباونننن
 إوا ند طلمن تلظلظمنايلظم  ةيةونطفنل م)طفيولونطفثان (نةيلن  طن  

 شتمالت النفقة وضوابط تقديرهام المطلب األول:

نلن ناة ن  ن  طنطفيولونيش ي  نطفنل من  ن   ىن ةف نةضةطبطن  دظ  ان  ن   ىنثانظم ن

 الفقرة األولى: مشتمالت النفقة 

 نة ك ن ك طن33ظ  دنبيش ي  نطفنل منانا   ان ةنثاليمنطفتايظا نطفض ة  منفتظاىنيلك ت ظ ا
طأللككك ىنطفية حظكككمن:ن" شكككيلنطفنل كككمنطفةككك طتنةطف لكككةىنيكككانيدةنكككمنن189طالوكككا نيكككاتن ككك نطفيكككادىن

ةطفع جنةيانظع ر نيانطفض ةظا نةطف علظمنف ةالد "ن نةييانيل نفل ا ئنطفع  ك ن افيكادىنيكات ن
ر  طنطف عدطدنة ةنال نلرظلنطفيثا نردفظلن انطفيش اننلل نث  ن انظضافنطفظ انيكانظع رك نيكان

نطفض ة  ا  ن

يككاننلككانطفيدةنككم طف  ن ع ركك ن  ككافظإلنلككين نن168طفيككادىننةثككدنثضكك نطفيشكك انرةيككةوني طاككاى
يكانن196طفيتضةانيل  لمناكان  كدظ نطفنل كم نة ن كانةطيبكمنالك نطفك ةجنة ك طنيكان  د ك نطفيكادىن

م  :ن"طفيول ككمن يعظككانظلكك طنت  ككان كك نطفلككين ندةانطفنل ككم نة كك ن كك طنطالوككا ن ككد نثكك ط ناككان

                                                           
نن134يتيدنطفشا ع  نطف ةطجنةطنت ف ن  نيدةنمنطألل ى نطفيوبعمنةطفة طثمنطفةونظمني ط ش نطفوبعمنطفثافثم نص 31
ن138 ة دهنطألل ا نطفشا ع  نم ا نصن 32
نن16يل ى نإشيافظمنطفنل منرظانطفنصنةطف ورظب ني ا نينشة نبييلمني ابمنطفضبط اددن ؤطدنن 33



 
 

49 
 

ةطيكونلكين نطفيتضكةانيلك  لناكاننل  ك نن:ن"ةتظكثنطا34طفيتييمنطالل لنا ظمنبافدط نطفرظضات
نيانم  نةظ  نال ناا بنطفيل منبافنل م" ن168في  ضظا نطفيادىنوب ان

ييككان تككددنطفيككادىن اكك هنيشككيةال نطفنل ككمن كك نطفيلككيانطفكك ينظلكك منالكك نطفكك ةجنر ككة ظ هنف ةي كك ن
ثنلكين منة رناته نبيانظ نالوني نتاف  نطفيادظمنةطالي يااظكم نف ةفك ن عكاف :نكطلكينة انيكانتظك

نةثد   منطفيافظم نفةيديم{ ن ينبتلونلع  من

 نةظع ركك نيكك فأن35ييككان انطفكك ةجنيلكك منرإوعككامن ةي كك نةيلككة  انة ككةنيككانلككياهنطفل  ككاتنبافوعككام
نطفع جنةطف تمنيانت ة نطف ةيمنةطألرناتنال نطف ةج ن

منةثككدنيكك انطف ضككاتن كك هنطفيككادىن كك ناككدىن تيككامنتككددن ظ ككانيشكك ي  نطفنل ككم نط نيككاتن كك نتيكك
يانظل ن"نةتظثن شيلنطفنل منطفةدطتنةنطف لةىن شيلنطفنل كمنطفةكدطتنن36طفيتييمنطالر دطلظمنر ط ة ى

نةنطف لةىن" ن

ةتظككثنطاننل ككمنيككلنطنلككاان كك نيافكك ن:ن"ن37ةيككاتن ظضككان كك نتيككمنطفيتييككمنطالر دطلظككمنر ا ةدطنكك 
علكككككظمنةتظكككككثن شكككككيلنطفنل كككككمنطفةكككككدطتنةنطف لكككككةىنةطفعككككك جنةيكككككانظع رككككك نيكككككانطفضككككك ة  ا نةطف ا   

ةتظككثنطانولكون ةلككعمنطالاظكادنةنطفينالككبا نالنطلكاانف ككان ك نطفشكك انةطف ككانةان ط ن   نفك ةالد
ن  نيانيشيةال نطفنل م" 

يككانطفكك  صنطفكك نطفةكك تننةالان ةظكك نطفحكك ةفنطالث  ككادظمن"نن38ةيككاتن كك نتيككمنفككنلانطفيتييككم
ن ني  ركلنطفعيك طفيعظشك ن ا كمنطنك نال ط ن كنتايظا نطالرانطفي ية نلةطتنيانطفيانونةط دظاد

 ن ككاانولككونطف  ككادىن كك نطفنل ككمنفكك نيككاننةنالن ط نظ ككاب ند طلكك  نتلككونطفشكك ادىنطفيد لككظمنر    كك 
ا".اظر  ه

                                                           
ن )غظ نينشة ( ن ة دهن ل ا نان ؤطدنيل ى م ان28\12\2005 اد نر ا  خنن2055ث ط ن ثمننن 34
نن312يتيدنطأل    ني ي نلارب نصن 35
ن)غظ نينشة (ن70\2013اددنن12\11\2015تيمن اد ناانطفيتييمنطالر دطلظمنر ط ة ى ن اد نر ا  خننن 36
ن)غظ نينشة ( نن241\10اددنن09\05\2011تيمنطفيتييمنطالر دطلظمنر ا ةدطن  ن اد نر ا  خننن 37
ن)غظ نينشة ( ن89\2011اددننن05\09\2011تيمنطفيتييمنطالر دطلظمنر ا ةدطن  ن اد نر ا  خنن 38
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ن39يكككانيدةنكككمنطأللككك ىنةثكككدنيكككاتن ككك نثككك ط نف كككا189 طاككك نيتييكككمنطفكككن قن ظضكككانطفيكككادىننوقةةةد
نيككككانم  ن ككككإانطفنل ككككمن شككككيلنطفةكككك طتنةطف لككككةىنةطفعكككك جنةيككككانظع ركككك نيككككا189:بي  ضكككك نطفيككككادىن

طفضكككك ة  ا نةطف علككككظمنف ةالد    يككككان ظيككككانظ علككككبنبي ككككا  إلنطفنحككككا ط نطفورظككككمنطف كككك نالنغنكككك ن
نفليتضةانان ا ن إن نالنظةيدنيانظين نيانطفتيمنر انب ة ىنيل  لم" 

 الفقرة الثانية : ضوابط تقدير النفقة

 كدظ نطفنل كمنة ع ر نيلكأفمن ن40ظ  دنباف  دظ نطف ظلظمن ةنطف يظمنطف  نظتددنر انإشباانطفتايظا 
يككانطفيشككا لنطف كك نظةطي  ككانطف ضككاتننحكك طنف عل  ككانبتظككاىنش  ككظا:ن يككانطفينلككبنطفيككدظانبافنل ككمن
ةطفينلبنالظ نطفدطلا نتظثنظيةانال نطف اض ن ت ظبنطف ةط انرظانو  ك نطفيعادفكمناكانو  كبن
ضياانطفعظشنفلدطلا نةطفتلاظنال ني د ناظشنطفيدظا ةالظ ن يليانيااند لنطف ةجني  لعكان

ن41يليانيان نطفنل مني  لعم

ل نفةةقاذوارة  امةة ارةة عهاومةة اقةةد اع يةةها زقةةهاف  نفةةقا"ننرةةبحننهاوع ةةنلى:ةظ كة ن
ا42ممنا عنهاهللااالايك فاهللاانفرناإالامناآعنهنا"

طفنل ككمن ككةنتككا نطفكك ةج نة ن يككان كك  ن كك هنطآلظككمنطف   يككمنظ رككظان انطفي يكك نطألة ن كك ن  ككدظ ن
 يكككلنبكككأانظنلكككبنيكككانلكككع  نةالنظضكككظبنالككك ن ةي ككك  ن  ككك هنلكككبتان نة عكككاف ن يككك نطفلكككعمنيكككانطف

طف ااككدىن كك نطف كك نطا يككدنالظ ككانطفل  ككاتن كك ن  ككدظ نطفنل ككمنإ طن  كك ةطنبعككظانطالا بككا نتككا نطفكك ةجن
نةتدهنلةطتنيان نطف ةيمنيةل ىن ةنيعل ى ن

يكانيدةنكمنطأللك ىنبأنك نظ طاك ن ك ن  كدظ نطفنل كمنطف ةلكطنةد كلنن189ةياتن  نطفيكادىنن
 نةتككا نيلكك ت  ا نةيلكك ةعنطأللككعا نةطألاكك طفنةطفعككادط نطفلككالدىن كك نطفةلككطنطفكك ينطفيلكك منر ككا

  ل قن ظ نطفنل م 

                                                           
ن)ينشة نري  دىن"طف انةنظم"( ننن307\2\1\2014يلإلناددنن2015ظناظ نن06 اد نر ا  خنن4ث ط ناددننن 39
نن136 ؤطدنيل ى نم انصنن 40
 ي نشرظ  يتيدنطف   ط ي ن تيامنطفي عمنةطف عةظقنال نضةتنطفعيلنطف ضال  بتثنن اظمنطف د  ونبافيع دنطفعاف ننن 41

نن2015\2013فل ضات 
ن7لة ىنطفو   طآلظمنن 42ن
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 ظ عكككظان انظيكككةان ككك طنطف تدظكككدنيرنظكككانالككك ن لكككااناطفككك ةجا لظيكككانظ علكككبنر تدظكككدند كككل 
طفيككدط ظلنطف كك نظت ككلنالظ ككانطفييلككإلنر كك هنطفنل ككمنيككاني  ككون ةن يكك ن ةن  حككاإل ن ةنغظكك ن فككأن

ةالنظنحكك نإفكك نيككانالنظيككةانفكك نيككانثكك ةىنالن ككد نيككدط ظل نة  ككد نطفيتييككمنيككاني ككاد نطفكك    ن
طفنل كككككمنفيكككككانف كككككانيكككككانلكككككلومن  دظ  كككككمنةطلكككككعمنة لكككككأنطفلكككككلومنيلككككك يدىن لالكككككانيكككككانطفن كككككةصن

ن 43طف ش  عظم

ةيكككانطفناتظكككمنطفعيلظكككمنظككك منإثبكككا ند كككلنطفككك ةجنيكككانوككك فنوافكككونطفنل كككمناكككانو  كككبنن
فيل ظكمنإ طن علكبنطأليك نبيي ل كا نا ا  كمن ةنط دالتنط دالتنلةطتنباف لكةمنطفع ا  كمن ةنر لكةمنط

 لكك من ةنلكككندط نن–بشكك ادىنيككانطفلككيلنطف يككا ين لظككدنيل ظ كك نأل ككة ن يا  ككمن ةنثككظمنين ةفككمن
 ةنشكك ادىنطأليكك نإيككان ككاد ىنيككانطف وككاانطفعككامن ةنطف وككاانطف ككاص نييككانظكك منالكك نن–طلككث يا ن

ن ثبا ند لنطفيل منر  هنطفنل م نلرظلنطالل لناانطالا يادنال نبعقنطفةثالبنطفض  رظم

ب ةف كككا:ن"ن ع يكككدنطفيتييكككمن ككك ن  كككدظ نطفنل كككمنالككك نن190ةثكككدنن ككك نيدةنكككمنطأللككك ىن ككك نطفيكككادىن
ةف ككان ان لكك عظانن168 ن85  كك  تا نطفوكك  ظانةتيي يككاني طاظككمن كك ن فككأن تيككامنطفيككاد ظان

يكككاتن ظككك :ن"نن44بكككاف ر طتن"نة ككك نلكككظاثنان ككك طن  كككدن كككد نتيكككمناكككانطفيتييكككمنطالر دطلظكككمنبكككأ    
 تا نطفوكك  ظانةتيي يككانوب ككانفليككادىنةتظككثنإانطفيتييككمن ع يككدن كك ن  ككدظ نطفنل ككمنالكك ن  كك ن

دظ  ككككمن كككك عن تدظككككدنطفنل ككككمنةتظككككثنإانطفيتييككككمنبيككككانف ككككانيككككانلككككلومن     نيككككانطفيدةنككككمن190
  نة ةلعمنطألاظادنةطفينالبا نة بنطفيرل نطف ينلظعلانانك ن ك نينوكة ن ك طنطفتيكم نطفيولةبم

 ةي كانينلك دىناكان  لك نة ث حالك ن ييكاننكصنالك ننفشا ان صنطف ةيكمنبافلكيانيك ظثنإانطةت
 فأنطفل  اتن ف كة نطفشكظخن لظكلن ك نطفي   ك ن:"ةف كانطالي نكاانيكان ان لكيانيك ن ثا حك ن"ة كةن

ن"يانطفت ة نطف  نالنظييانطف تللنين انإالنر ضا ان ن

 منر كككانةتكككا نيلككك ت  انة  طاككك ن ككك ن  كككدظ  اند كككلنطفيلككك:ن"نن45ةيكككاتن ككك نتيكككمنفكككنلانطفيتييكككم
ةيل ةعنطأللعا نةاادط نة ا طفنطفةلكطنطفك ين لك قن ظك نيك نطا بكا نطف ةلكطنوب كانفلل كة ن

  نةتظككككثنإنكككك نة يككككامنغظككككاونيككككانظثركككك نيككككانيدةنككككمنطأللكككك ى ن187-189-190-194-195
                                                           

نن19اردنطف تياانثالي  نم,انصنن 43
ن)غظ نينشة ( ن07\01\2010ر ا  خنن453-09-11الر دطلظمنبأ    )ثلمنثضاتنطألل ى(ن ثمنتيمنطفيتييمنطن 44
ن)غظ نينشة (نن21\01\2010ر ا  خنن481\09\11تيمنطفيتييمنطالر دطلظمنبأ    ن ثمنن 45
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طفةضعظمنطفيادظمنفليدا نالظ نةطا با نفلعنا  ن ا هنةفيان كةنةط دنبع كدنطفك ةطجنيةنك ناايكلن
فيتييككمنةفيككانف ككانيككانلككلومن  دظ  ككمن كك عن تدظككدنيرلكك نطفنل ككمنة ةلككعمنطألاظككادنة ككبنيككان  ككإانط

نلظ دن  نينوة نطفتيم" ن

:ن46ةثدنن جنطفييلانطألال )يتييمنطفن ق(نلانن كجنيتكا منطفيةضكةا نط نيكاتن ك نثك ط نفك 
الك نن"ن إانطفيتييمن  طا ن  ن  دظ نطفنل منطف ةلطنةد لنطفيل منر انةتا نيل ت ظ ا نة ع يد

نتيجنطألو طفنة    تا  م نةف ان ان ل عظانباف ر ىنإ طنطث ض نطألي ن فأ "ن

ةطفي تظنيان   نطألتيامنةطف ك ط ط نطف ضكالظمن انلكلومن  كدظ نطفنل كمن ةف كانطفيشك انف ضكاىن
طفيةضةا نإ نرةلع منطفتيمنبأثلنييانولون ةنط ثك نيكاندطيك نطفعنا ك نطفيع يكدىن ك نطف  كدظ ن

يككانم  ن تدظككدنطفنل ككمنالكك نانا كك ن189 نةثككدن ةثككإلنطفيشكك ان كك نطفيككادىنن كك نانا كك نةطثعظككم
ن 47يةضةاظمنظ ي  نطف اض نبللومنةطلعمن  نطالا دطدنر ا

ة كك نن اظكككمن ككك هنطفل ككك ىننشككظ نطفككك ن ان  كككدظ نطفنل كككمنف كككانضككيانا نإي طلظكككمنتكككدد انطفيشككك ان ككك ن
ن48طفيادىنبي  ض نيدةنمنطألل ىنةثانةانم م 

ن

اوجوب النفقة المطلب الثاني : أسباب

يانيدةنمنطأللك ىنبكأانطلكباونةيكةونطفنل كمنالك نطفةظك نن187ياتن  نطفل  ىنطفثانظمنيانطفيادىن
ن  نطف ةيظمنةطف  طبمنةطالف  طم ن

ةالظكك نلنلككظ ن كك ن  لككظينانف كك طنطفيولككونر  لككظي نفل كك  ظانطالةفكك نن نككاة ن ظ ككانطف ةيظككمنةطفل كك ىن
نطفثانظمنن ناة ن ظ انطف  طبمنةطالف  طم ن

ن

                                                           
نانةا()ينشة نبييلمنية ونطف ن40 ت ناددنن268\2\1\2008يلإلناددنن28\1\2009ث ط نطفييلانطألال ن اد نر ا  خنن 46
ن2019ظناظ نن9اردنطف   منطفوافو طفش إلنطفعيل نف انةانطفيلو ىنطفيدنظم نيوبعمنطفنياإلنطفيدظدى نطفدط نطفرظضاتنط نن 47
نلنل لن  ن  هنطفضيانا ن  نطفيبتثنطفثان نيانبتثنانطفي ةطض ن  ط ننن 48
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 الفقرة األولى : الزوجية 

طف ةج نلةطتنيان نطف ةيمنغنظمن ةن  ظ ى يلليمن ةني ارظمنياندطيك نطف ةيظكمن يونطفنل منال ن
ة يكك طن إنك نغظك نيلكك منر كان ثنكاتن  كك ىنطف وبكمنةالنظييكانفليكك  ىن ان ولكونطفنل ككمنن49ثاليكمنت ظ كم 

وككككككا نيككككككاتن كككككك نة كككككك ن كككككك طنطالن50يككككككان لظل ككككككانالكككككك نطا بككككككا ن ن ككككككان عاشكككككك هنيعاشكككككك ىنطأل ةطج
نطف تلم:"ة يونطالنلا نفل ةيا ن  نيلنتافمنيانطفتاال " 

ييككااناليككاتنطأليككم نثككا ن عككاف ن:ن "فظنلككبن ةن ييككان انطفنل ككمنطفةطيبككمنثار ككمنبي ككاون نةطفلككنمنةط 
ةثا ن ظضا:ن "طلينة انيانتظثنلين منيانةيكديمنةالن ضكا ة انف ضكظ ةطنن51لعمنيانلع   "

انيان ةال نتيلن  ة ك هنطآلظكا ن تيكلنوكاب ننن52"انل ةطنالظ انت  نظضكعانتيل كا الظ انةط 
نطألي نةطفةيةو ن

ة  نطفلنم يان ةطهن رةندطةدناانيعاةظمنطف شظ ينثا :ن"ن  ظ ن لكة ن ن كل ن نالظك نةلكلمن
  ل نيان  ة ن  ننلالنا؟نثا ن:ن وعية انييان كأ لةانةط لكة انييكان   لكةا"نيك فأنفيكان يك ن

نةطفل من ندطنبأان أ  نيانيا ن ةي انيانظيلظ انةةفد انبافيع ةف ننطف لة نالظ نطف  ى

نتاال نطل ت ا نطف ةيمنفلنل م نةنة د انياف اف :يانيدةنمنطألل ىنن194ةثدنياتن  نطفيادىن

  )بعدنطفد ة نباف ةيم)طفرنات 
  انظيةان ناأن ةطجننا جناانا دن تظو  
 منيان ا  خن  طنطف ييظا  ان ييانطف ةيمن ةي انياننلل ا تظ ن ع ر نطفنل  

ة  ن  طنطالوا ن د  ن تيامناكانطفيتييكمنطالر دطلظكمنبيك ط شن ةيكون ظ كاننل كمنطفك ةجنالك ن
:"ةتظككثنطاننل ككمنطف ةيككمنةطيبككمنالكك ن ةي ككانةظ ضكك ن53 ةي كك  يانرككظانتظثظككا نطتككدنطالتيككام

نر انيان ا  خنطاليلاأناان دطل ا" 

                                                           
نن134يتيدنطفشا ع  ني ي نلاربن نصنن 49
نن308يتيدنطأل   ن نم انصنن 50
نن7فو   نطآلظمنلة ىنطن 51
نن6لة ىنطفو   نطآلظمنن 52
ن)غظ نينشة ( نن22\1606\2018يلإلنن30\01\2018ر ا  خنن130تيمنطفيتييمنطالر دطلظمني ط شناددننن 53
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 ل منطف ةيمنةطيبمنال ن ةي ا" :ن"ةتظثنطانن54ة ظضانياتن  نتيمنفنلانطفيتييم

 الفقرة الثانية : القرابة وااللتزام

 ييع نطفي ط ونال ننل منطألثا و تظثنطل دفةطنبكاف  آانطف ك  منة فكأنيكان ك  نثكة نطفيكةف ن
ةنل ككمنطألرنككاتنب ةفكك ن عككاف :ن"ةالكك نطفيةفككةدنن55يلكك نثد  كك :ن "نةة ككظنانطالنلككاانرةطفدظكك نتلككنان"

 نةغظ  ككانيككانطآلظككا نطف   يككم نةثككا ن لككة ن ن كككل ن ن56ف"فكك ن  ث ككانةيلككة  انبككافيع ةن
الظكك نةلككلم:ن"دظنككا ن نل  ككك ن كك نلككرظلن  نةدظنكككا ن نل  كك ن كك ن ثبككم نةدظنكككا ن  ككدث نبكك نالككك ن

ننن57يليظا نةدظنا ن نل   نال ن  لأ ن احي ان ي طنطف ين نل   نال ن  لأ"

باونطالنلككا ن كك نطف  طبككمنطف كك نظيككةانةثككا ن تيككدن رككةنتنرككل ن انطف  طبككمنطف كك ن  ككةانلككربانيككان لكك
 ظ انطف   ونطفيةل نةط ثانفل   ونطفيت اج ن ان  أنياال نف ةف ن عكاف "ةال نطفكةط ثنيثكلن فكأ"ن
ةألانركككظانطفي كككةط ثظانث طبكككمن   ضككك ن انظيكككةانطفكككةط ثن تكككبنبيكككا نطفيكككة ثنيكككانلكككال نطفنكككاا ن

ف ككأ  نطف  طبككمنطفيةيبككمنن ظيككون انظ كك صنفةيككةون ككل  نبافنل ككمنيككاندةن ككم ن ككأانفككمنظيككانةط ثككا
ن 58ف فأ نفمن يونالظ نطفنل منف فأ

نيدن انطفيش انط  صنطألونرةيةونطفنل منال ن ةالده نةتكددنن59يانم  198ةباف يةانفليادىن
 ظضانيدىنطل ي ط نطالنلا نال نطألةالدن ي طن ةنطناثانطف نتكظانرلكةغ منلكانطف شكدنطف كانةن  ن ةن

يكانظ كاب ند طل  ةبافنلكبمنف نكاثن  لك ي ننل كمنطألونالكظ انط يامنطف ايلمنةطفعش  انبافنلكبمنف
طفكككك نظ ككككة  انالكككك نطف لككككو  ةنظ كككك ةيا نة كككك طنطفلككككظا ن ككككد نتيككككمناككككانطفيتييككككمنطالر دطلظككككمن

يكككاتن ظككك ن:"ةتظكككثنطانطألون كككةنطفييلكككإلنباالنلكككا نالككك ن ةالدهنطف كككةا نة ي كككدننل كككمن60بيككك ط ش

                                                           
ن)غظ نينشة ( نن2018\1606\12يلإلنن2018\1606\12ر ا  خنن293تيمنطفيتييمنطالر دطلظمني ط شناددننن 54
نن7لة ىنطفعنيرة  نطآلظمننن 55
نن6ة ىنطفو   نطآلظمنلنن56 
ن   ي نط يامن تيد ننن57
نن414ةن413صنن1957يتيدن رةن   ى نطألتةط نطفش  ظم ندط نطفلي نطفع ح  نيوبعمنطفتيدن  نطف ا  ىنطننن58

 نياتن  ن  هنطفيادى:ن ل ي ننل منطألونال ن ةالدهنطف نتظانرلةغ منلانطف شد ن ةنط يامنطف ايلمنةطفعش  انبافنلبمنفيانظ ابنن 59
ند طل   نة  نيلنطألتةط نالن ل طننل منطفرن نإالنر ة   انال نطف لونطةنرةيةوننل   انال ن ةي ا ن

ن)غظ نينشة ( نن2018\1606\12يلإلنن2018\02\27 نر ا  خن293تيمنطفيتييمنطالر دطلظمنبي ط شناددننن 60
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طفعشكك  انلككنمنإ طنيككاانظ ككاب ند طلكك  نطالرككانت كك نظرلكك نلككانطف شككدنطف ككانةن ن ةنظكك يمنطف ايلككمنةن
نة ي دننل منطفرن نت  ن يونال ن ةي ان ةن  بوني ة  ىنال ني د نفل لو" 

:"نةتظككثن يككوننل ككمنطألرنككاتنالكك نطآلبككاتنيككاندطمنطألرنككاتن61ةيككاتن كك نتيككمنآ كك نفككنلانطفيتييككم
ل ن ةا طنةااي  اناانطف لونة ل ي نال نطف ي نطف ن انظرل نااث نثكاد طنالك نطف لكو ةا

نطألنث نطف ن يوننل   انال ن ةي ا" 

:"تظكككثنطف يلككك نطفيداظكككمنبأدطل كككانف كككاننل كككمنطفرنككك ن لكككياتن62ة كككد ن ظضكككاناكككاننلكككانطفيتييكككم
تلونطفيل لن ا ه ةتظكثن  لكإلنطفيكدا نالظك ن غكمن ة كل نييكان عك  نيعك نالك نطفيتييكمن

نطف ع فنال ن ةي ند اا منييانظ عظانيع نطالل يابمنفولونطفيداظم" 

يكانم  نالك ن نك :نن205طفنل من ظضكانباالحا كمنفيكانلكربنبكاالف  طم نإ نن ك نطفيكادىننييان يون
يككانطف كك منرنل ككمنطفةظكك ن ككةظ طنيككاان ةنيرظكك طنفيككدىنيتدةدى ف يكك نيككانطف كك منبكك  نةط طنيانكك نفيككدىن

نغظ نيتدةدىنطا يد نطفيتييمنال نطفع فن  ن تدظد ا" نن

يكككاتنيول كككانفظشكككيلنطفةظككك نطف   كككونةطفةظككك نةنل شكككإلنيكككان ككك هنطفيكككادىن انطالف ككك طمنرنل كككمنطفةظككك ن
نطفبعظد نألانطالف  طمن نانث دنب نيلاادىن  طنطفةظ نيانطالنلا نال ننلل  ن

ن

 المبحث الثاني: تنفيذ األحكام المتعلقة بالنفقة 
الن تدن  ل نان ن  يظمنطف نلظ نةيانظعلبنالظ نيانآيا نال نطا بكا ن نك ن كةنطف يلكظدنطفيكادين

ف ضكككال  ن"ةيكككانطفركككدظ  ن انطف ضكككاتنفكككانظت كككبن ككك طنطفير ةككك نإالنط طنضكككينانفلعافظكككمنطفي كككا نط
ف ظل  نطفت يمنطف  يمنةطفلعافظكمنطفضك ة  منريعكلن تيايك نطف كاد ىنبالكينان لك  دفنطالن كافن

  .63ة ة  منطفر نةطف نلظ "

                                                           
ن)غظ نينشة ( نن2018\3\15ر ا  خنن2018\1606\16يلإلنن372تيمنطفيتييمنطالر دطلظمنبي ط شناددننن 61
ن)غظ نينشة ( نن2018\4\5ر ا  خنن2018\1606\19 نيلإلن488تيمنطفيتييمنطالر دطلظمنبي ط شناددننن 62
ني  وإلنيان واون اتونطفي فمنيتيدنطفلادان   ن  ؤل نط   اإلن شةا ندة ىنطفييلانطألال نفل ضات ننن 63
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ةدثمنإي طتط   ن إانطفيش انطفية ح نت صنالك نن-ة ا من  نش  نطفيدن ن–أل يظمننطف نلظ ن
ظي ن  نثةطنظانيلو  من ا م نةين انالك نطف  كةصنثكانةانطفيلكو ىنطفيدنظكمن ك نطف لكمن نح

 يككان نلظكك نثضككاظان  510إفكك نطفل ككلنن411طف الكك نينكك  نيككان كك  نثيانظككمن رككةطونيككانطفل ككلن
طأللككك ىن ظيكككدنلكككندهنطفي يعككك ن ككك ن ط نطف كككانةان ا كككمن ككك ني  ضكككظا نطفبكككاونطفثافكككثنطفي عل كككمن

 ظ نطفير ينف تيام باف ةطادنطفعايمنبشأانطف نل

ةالظك نلكن ناة ن ك طنطفيبتكثن كك نيولركظانطثنكظانطألة ننعكافجن ظك نيظلظككمنطفركثن ك نثضكاظانطفنل ككمن
ة نلظككك  ا نةطفثكككان ننكككد ان ظككك نبعكككقنطالشكككياال نطف ككك ن ع ككك قن نلظككك ن تيكككامنطفنل كككم نةطف ةطاكككدن

نطف ي  منطفي عل منبعدمن نلظ ن تياي ا ن

 وتنفيذها البتيف  قضايا النفقة المطلب األول:

النشأن انغاظمنيلني  كاقنيكانطل  كدط نتيكمنف كافت ن كةنطفة كة نبك نطفك ني تلكمنطف نلظك ن
ن نإ نالنظنل ن  لمنبتبنالننلا نف  ن64ةطفعيلنال ن نلظ ه

ةظع رككك نطف نلظككك نطفيعيكككلنطف كككانةن نيكككانركككظانيحكككا  نطفتياظكككمنطف ككك ن ث  كككانطفيشككك انالككك نبعكككقن
ظككثن ة دنطفيشكك ان كك ن  م منطف ثظكك نيككانطف ضككاظانطألتيككامنةطف كك ط  نطف كك نف ككان  يظككمن ا ككم نت

طفيشيةفمنبافنلكا نطفيعيكلنطف كانةن  نةيكان رك  ن ك هنطف ضكاظان لكأنطألتيكامنطف كاد ىن ك نولبكا ن
نطفنل م نإ ن ن ان نل نال نطأل لننح طنفل  ة ظا نطف  ن نل دنر ا 

نة كظا ن نلظك ةلن و  ن  ن ك طنطفيولكونفيلكو ىنطفركثن ك نثضكاظانطفنل كم)طفل  ىنطألةف (ةف  
ن تيامنطفنل م)طفل  ىنطفثانظم( ن

 الفقرة األولى: مسطرة البتيف  قضايا النفقة 

   كككانفيركككد نطفيكككدا نظ بككك نطفيكككدا نالظككك نطفككك نيةونككك نييكككان كككةنين كككةصنالظككك ن ككك نطفل كككلن
 ن66 ن إن نظ  صنفل ةيمن  نداةعنطفنل منطييانظمن  ع ان يامنيتييكمنيةون كا65يان  م م27

نفيتييمن   ع نةفةنياانطف ةجنظ ض 

                                                           
ن108ص ن1983 ر طظ نن8\7يلتبنطف ضال  نطفعددنيتيدنطفةياد ن عةبمنطف نلظ  ني ا نينشة نبييلمنطفنن 64
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يككان  م منالكك ن نكك :ن"ظرككثن كك نولبككا نطفنل ككمنبالكك عيا  نة نلكك نطألةطيكك ن179ة ككنصنطفل ككلن
نةطألتيامن  ن  هنطف ضاظان غمنيلنوعا "

يانيدةنمنطألل ىن:ن"ظ عظانطفرثن  نطف ضاظانطفي عل منبافنل كمنن190ةثدن ة دنطفيش ان  نطفيادىن
ن  ن يلن ث اهنش  نةطتد"

 نطفيادىن افيش ان تاطنثضاظانطفنل منبض ة ىنطفرثن ظ ان  ن يلن ث كاهنييان ةنيل نيان  
ش   نطر دطتنيان ا  خن  دظمنطفولو ي نطفعلمن انطفيش انفمنظ  ونيك طتنالك ناكدمنطت ك طمن ك طن

يكانيدةنكمنطأللك ىن انطفيشك ان ة دني  ضكظا نظح ك نن190 نةظح  نيك فأنيكانطفيكادىن67طأليل
يحا  نطفييا لمنطفعيلظمنطفلالدى نةطف ك نظوةك نالظ كانطف كأ  نين ان غر  ن  نإن اتنطف ثظ نيان

  نطفل لن  نثضاظانطفنل من  نيثظ نيانطألتظكاا نيك ن انيةضكةانطفنل كمنالنظلك تيلنطف كأ  ن
ال  باو نبافيعظشنطفظةي  نةطأليلنطفين ةصنالظ ) يلنش  (نإنيان ةن يكلن تلظك ينطف  كدن

أنط  أظنان ان ضافن   ىنثافثكمنفليكادىن اك هنظعكظانين ن ةنطالل طانن  نط دط نتيمنطفنل م نف ف
ن ظ اني طتنطف اض ن  نتافمنادمنطالف  طمنبافيدىنطفيشا نطفظ ا 

 الفقرة الثانية: خصوصيات تنفيذ أحكام النفقة 

ييك  نيكانم منالك ن نك :"نظركثن ك نولبكا نطفنل كمنبالك عيا نة نلك نطألةطيك ن179ظنصنطفل لن
يكككلنوعكككان  ثيكككانظ كككد نطفتيكككمن ككك نيةضكككةانداكككةعنطفنل كككم نةطألتيكككامن ككك ن ككك هنطف ضكككاظان غكككمن

نفل اض ن انظتيمنرنل منيؤث منفيل ت ظ ان  نح فنش  نيان ا  خنولر ا   " 

"انكككدنثككك طتىن ككك طنطفكككنصنظ ضكككون ان تيكككامنطفنل كككمنيشكككيةفمنبافنلكككا نطفيعيكككلنطف كككانةن  ةالن  كككةان
يتييككمنألنكك ننلككا نظيككدني ةثلككمنالكك نطفلككلومنطف  دظ  ككمنفل اضكك  نرككلن شككيلن ل الظككانيككانوكك فنطف

 نةطفيشككك ان يكككاةونيككك ن كككاتونطفتكككبن ككك نطفنل كككم نبلكككرونإفيايككك ن68لكككندهن ككك نطف كككانةاننللككك "
ةطث ناا نبافةض نطفيعظش نفيثلن ك هنطف ضكاظا نةطفةضك نطالث  كادينةطالي يكاا نطفك ينظ  كبطن

                                                                                                                                                                                     
نياتن  ن  طنطفل ل:"نظيةانطال   اصنطفيتل نفيتييمنطفيةوانطفت ظ  ن ةنطفي  ا نفليدا نالظ    "نن 65
ن 44 نص 25ظةلإلني ةطةي نيلو ىن نلظ نطفتيمنرنل منطف ةيم ني ا نينشة نبييلمنطف    نطفعددننن 66
يانيدةنمنطألل ىنة فأنباحا من   ىنثافثمنظعظان ظ اني طتنن190 ينبافيش انطفية ح ن عدظلنطفيادىنة  ن  ظنانطفي ةطض نن عن ن نتنن 67

نادمنطفرثن  نطف ضاظانطفي عل منبافنل من  ن يلنطفش   
نن261ص ن2015 نن5يتيدن ي  اا نطف نلظ نطفيعيلنف تيامنطألل  م ني ا نينشة نبييلمنطألبتاثنةطفد طلا نطف انةنظم ناددننن 68
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 ظككك  نةطفككك ينالنظت يكككلنطالن حكككا نباا بكككا ن انطفنل كككمن عكككدني كككد ناكككظش نةباف كككاف نة ككك ن  ظنكككان
في ةطضك ننكك عن اننطفيشكك انطفية حكك نة ككبنةيككاانط  ظكا هني ككاد انفل ككةطونتظنيككانيعككلن تيككامنط

نيككان طفنل ككمنيشككيةفمنباف نلظكك نةطفرككثنطفيعيلككظا ننبككاف غمنيككان نكك نفككمنظشكك نفكك فأنبشككيلن كك  ونةط 
نبشيلنضين ن  ط ن

ب ك نيكانيدةنكمنطأللك ىنبكأا:نطفتيكمنطف كاد نر  كدظ نطفنل كم نظن191ةف أ ظدن فأنياتن ك نطفيكادىن
لككا نطفيلعككة نطفكك ن انظ ككد نتيككمنآ كك نظتككلنيتلكك  ن ةنظلكك طنتككبنطفيتيككةمنفكك ن كك نطفنل ككم" ن
 افيش انتددن االظمنطفتيمنطف اضك نبافنل كم نانكديانثضك ن انطاللك لنافنالنظكؤث ن ك نطظ ا  كا ن

نت  نظ د نتيمنظتلنيتل  ن

من ةنةالككككك ن ككككك طنطأللكككككاا نإ طنيانككككك نطفكككككداةعن  علكككككبنبولكككككونطفنل كككككم ن"لكككككةطتنيانككككك نفل ةيككككك
 ةنييان  ة  ن ظ منطف لم نةيونال نطفيتييمنطفرثن ظ انبال عيا نة ك ن ك طنن69فيتضةن ا"

ييك  نيكانثانةنك نطأللك ينالك نيكانظلك ن:"ظيكة نن57طفلظا نظنصنطفيش انطفي طل ين  نطفيادىن
فل اضك نطفل كلنالك نةيكك نطاللك عيا نبيةيكون يكك نالك نا  ضكمن كك نييظك نطف كدطرظ نطفيؤث ككمن

نين انبافنل منةطفتضانمنةطف  ا ىنةطفيليا" نةاللظيانيان علبن

ةثضككك نطفيتييكككمنطفعلظكككانطفي طل  كككمنبكككأان"ثاضككك نطاللككك عيا ني ككك صنفلتيكككمنفل ةيكككمنةف رنكككاتن
ةتركك نفككةننتكك نطف ضككاتنطفية حكك ننلككانن70بافنل ككمنثرككلنطفل ككلن كك نطفككداةعنيككانتظككثنطفيةضككةا"

نطفينت نايلظا ن

 نشيةف انبافنلا نطفيعيكلنطف كانةن نبادظكمنةييانلربنظ تظن انطفنل منيعل نفلدنطف يب نةدةطا
الن ت ككاجنطفكك نطف ككدفظّل نة ظيككانظ علككبننباال   ككاصنطاللكك عياف ن ظ كك صنر ككان لككظانطفيتييككمن

ن 71طالر دطلظمن ةنطف لظانطألة نفدعنيتييمنطالل لنافنتلونطألتةط 

ن

                                                           
نن264يتيدن ي  اا نم انصننن 69
ن 175ص ن2005ينشة نبييلمنطفيتييمنطفعلظا نطفعددنطألة نن19\01\2005 اد نر ا  خنن333042ث ط ن  نيلإلننن 70
تلانطف  دطن  ن عةبمنطف نلظ نطفةث ظمن  نطف انةانطفية ح نةطفي ا ا ن و ةتمنفنظلنطفدي ة طهن  نطفت ة  نيايعمنطفتلاننن 71

نن34ص:ن2006\2005ظضات نطفثان  طفدط نطفر
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ية  المطلب الثاني: التنفيذ بين االشكاالت والقواعد الزجر

 نألانغاظككمنطفيتيككةمنفكك نفظلكك نطف ة ككلنبت كك ن72منبافنل ككمناككدىنيشككا ل وكك إلنيلككأفمن نلظكك نطفتيكك
نيانطالل لادىنياني  ضظا  ن  نطفةطث نطفيليةا ن ن73ةط 

ةالظكك نلن لككمن كك طنطفيولككونفل كك  ظانطألةفكك ننعككافجن ظ ككانطف ككعةبا نطف كك ن ع كك قن نلظكك نتيككمن
نطفنل م نةطفثانظمننعافجن ظ اني طتنادمن نلظ نطفتيمنطفي علبنبافنل من ن

 لفقرة األولى: اشكاالت تنفيذ حكم النفقةا

 نإ ن شككككيلنطف ضككككاظان74الكككك نيلكككك ةعنطف ورظككككبنطفعيلكككك  وكككك إلنثضككككاظانطفنل ككككمنإشككككياال ناككككدىن 
طفيكك ية ىنطفنلككبمنطف ركك عنيككاناككددنطف ضككاظانطفيع ةضككمنالكك نثضككاتنطأللكك ى نفكك فأنظوكك إلن نلظكك ن

ن تياي انطشياال نيثظ ى 

 نطفتيكككمنغايضكككانيكككانتظكككثن تدظكككدنردطظكككمنةيكككان رككك  نطالشكككياال نطفيو ةتكككمن انظيكككةانينوكككةن
لك  اان دطتنطفنل كمن ةنطغلكا نطف ن كظصنالك ن ككا  خنن اظكمن ك قنطفنل كم ن ظوك إلنطف لكاؤ نتككة ن

 ن منطفيتييكككمن75طفي كككمنطف ككك نظ يككك نطفظ كككانتكككلنطالشكككيافظمن كككلنطفلكككظدنطف اضككك نطفييلكككإلنباف نلظككك 
طف نلظك نة دطتنطفنل كمنطف ك ننطفي د ىنفلتيمن من  طنفيأية نطي طتط نطف نلظ  نيلن  طنظؤ  نايلظم

نظيةانطفيتيةمنف منر ان  ن يانطفتايمنطفظ ا ن

 ن فكككأن ان نككاأنبعكككقن76نضككظإلنفككك فأنطالشككيافظمنطفي عل كككمنباث وككاانةطيكككونطفنل ككمنيكككانطفينبكك 
طال   فن  نيضيةانينوة نطألتيامنطف اد ىنباالث واا ن إ طنيانثض نطفتيمنة كةنطفةافكون

                                                           
نن317يتيدنطأل    نم انص:نن 72
نن111 نص:2019 دعنرةنطف ند نط   ا ا ن ؤلاتنطفيتا م نيوبعمنطألينظم نطف حاط نوبعمننن 73
نة نطفدظانطفةط ل  ن  دنفبعقنطالشيافظا نطف  ن     ان لعظلني  ضظا نطألل ىنال نيل ةعنطفيتييمنطالر دطلظمنباف يان نبعدننن 74

ن89 ص ن201ةط نةن إلنيانطف ورظب ني ا نينشة نبللللمنيل يدط نيدةنمنطألل ىنة ورظ ا  انطفعيلظم نطفعددنطفثان ل نلن
فلي  دنتة نثاض نطف نلظ نظ طي ن:نيتيدنيترةح  نيؤللمنثاض نطف نلظ نيأفظمن ل عادىن ظبمنطألتيامنطف ضالظم ي ا نينشة ننن 75

ن101بافييلمنطفية حظمنفليتاي نطفباتث ص 
يا  من  ةطو نبعقنطشيافبا نطف نلظ نف تيامنطف اد ىناانثلمنثضاتنطألل ى ني ا نينشة نبللللمنيل يدط نيدةنمنطألل ى ننن 76

ن123ص ن2010طفعددنطفثان  ن
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  خنلارب ن إانطالث وااننظ بونايلظكمنشكرظ منبيلكو ىنطفتيك نبأان ؤدعنطفنل منطر دطتطنيان ا
نفدعنطفةظ نإ طنايدنطف ا انطف نطث واانيرل ن  ث نيانطفيتددنش   ا ن

ةظتدثنغافبان ان  ض نطفيتييمنف رناتنرةطيونطفليان  نةث نظ ةطيدةان ظك نبلكيانييلكةأن
 نطف اضكك نطفيشكك فن ةنييكك عنيككانوكك فنطألو نطأليكك نطفكك ينظثظكك هنطفيتيككةمنالظكك ن ظ ككعونالكك

الكك نطف نلظكك ن انظتلككمن كك نطأليكك  نييككان انطفلككظدنطفكك لظانةب ككل  نثاضككظانفليلكك عي  نظينكك ن
نالظ نطألي  ن ظب  نطألي نيةثة انال ن دة نطف  ط نطالل لنا  ن  نتافمنطفوعانباالل لناف 

ةيككانطالشككياال ن ظضككا ن انطفيتييككمنغافبككان كك نتيي ككان ككنصنالكك نطلكك ي ط نطفنل ككمنطفكك نتككظان
ل ةو انش اا ن ظ  نايلظان انظ عونال نيأية نإي طتط ننطف نلظ نطفتلمن  ن كا  خنطفلك ةطن

ن ا منانديانظيةانطفوللنطفيتيةمنرنل   نظد ا نة دف نتاضن  نبش ادىنيد لظم ن

ةيككدظ نبافكك ي ن انطفنوككبنبيييةاككمنيككانطألتيككامن نلظكك طنيعلككبنالكك نشكك طن دطتنطفظيككظا نظوكك إلن
منة ككاىنطفكك ةجن ةنيةاد  كك ن  قنطفككةوا نفكك طن افةطيككونطفيلككو ين ظضككانطشككيافظا ناككدىن كك نتافكك

ظ ولكككونطفتيكككمنبكككأدطتنطفظيكككظانثركككلنطفنوكككبنبكككافتيم نة فكككأن يكككامنطفيتييكككمن ةنطف اضككك نطفييلكككإلن
نباف ضظم ن

ةثككدن  يكك نطف ككعةبمن كك ن نلظكك نتيككمنطفنل ككمنفعككدمنةيككةدنيككانظتيكك نفككدعنطفكك ةجنيككانا ككا ط ن ةن
ظانطف ضككالظظانبأنكك :"نةبعككدنطفوككةطفنبافيتككلنطفكك ينين ككةال  نإ نيككاتن كك ن تككدنيتاضكك نطفيلةضكك

ظشككةل نطفيعنكك نبككاألي   نطفعنككةطانطفيكك ية    فمننيككدنفليعنكك نبككاألي ن ينين ككةال نثارلككمنفلتيكك ن
 نة كك نيتضكك نآ كك نيككاتن ظكك ن:"ن   ة كك ت نفنككانبككأان77ةيا ظككمنفضككياان لككدظدنيرلكك نطف نلظكك "

انطفة ككككاتن  كككدنتاةفنككككانطف ظككككامنطفيعنككك نبككككاألي نالنظ ةطيكككدن كككك نطفةثكككك نطفتكككاف  نةيككككان يكككلنضككككيا
ن 78باي طتط نطفتي نطف نلظ ينإالن انطفلظدىن  ت نفنان انطفين  نبيان ظ ن  نيل ظمنطفعاللم"

                                                           
يلإلنش ا نناددنن117\2018طفيلةقنيةالينال نطالد  ل  يتض نادمنةيةدنيانظتي  ن  نطفيلإلنطف نلظ يناددنننن 77

ن ش)غظ نينشة (ي طن2017\1606\1011
 ن  نطفتيمنطفش ا ناددن2018\99طفيلةقني طدنطفل ط ي نيتض نطي ناانةادمنةيةدنيانظتي  نيلإلن نلظ يناددننن 78
ني ط شن)غظ نينشة ( ن2017\09\26
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ن199ة  ن  ظنانطفي ةطض نن عن انبعكقنطأل ةطجنظ   حكةانيكان دطتنطفنل كم ننرد  عكمن انطفيكادىن
 نطفكك ةج نطألي طفكك ينيككانيدةنككمنطأللكك ىنيعلكك نطفنل ككمن ظضككانيككانن ككظونطف ةيككمن كك نتافككمنإالككا

نظد  نطفبعقنطف نييا لمنيا منطفو  نطف دفظلظمنأليلنرظاانال ه ن

ةن لككات ن نككاناككاندة ن ككندة نطف  ا ككلنطفعككالل نيضككيانمنف نلظكك نتيككمنطفنل ككمن كك نتافككمنإالككا ن
طف ةج ن إانياانظ دفنبافد يمنطألةفك ن ت ظكبنيلكأفمني يكمن ك نيلكأفمننل كمنطفيول كمنة رنال كا ن

نيدهنتددنش ةوان  ادن  ةان عيظ  م نباالحا كمنطفك ن انن195 11 2نانفي لةمنإالن ن نر يةا
د  يكانفلشك   ةنتانيأرنكاتنف ك طنطفكةواننعلكمنالكمنطفظ كظانن350 تدظدنل إلن  طنطف ندة ن ك ن

بكأان كك هنطفيبككاف نالن لككدنطف يكبني ا نككمنيكك نغكك تنطفيعظشككمنةط  لكاانطفلككةيمنطف  طلظككمنطفكك نغظ  ككان
ن ولا  نيانطف  افظإلنطفظةيظمنف

إانيؤط   نانال ني   كا ن كندة نطف  ا كلنطفعكالل ن  علكبنر  طفكمنطفيرلك نطفي  كصنت ك ن
د  يككانف ككلن لكك ى نة كك طن ظكك نن1050 كك نتافككمن عككددن  كك طدنطأللكك ىنطفةطتككدى ن ظشكك  طن النظ يككاة ن

إيتافنت ظ  نف ل نطفيعة ى ن يظإلنظييانألمنيعة ىن ان عظلن لك ىناكددن   طد كانيرظك نبيرلك ن
ند  يا؟نن1050

ييككان عكك فنطفنل ككمنإشككيافظا نالكك نيلكك ةعنطف نلظكك  ن فككأن انطف ثظكك نيككان تيككامنطفنل ككمن  عكك قن
ف ككعةبا ن كك نطف نلظكك ننا يككمنإيككاناككاناوافككمنطأل ةطج ن ةناككانطداككال من كك هنطفعوافككمناللككظيان
بافنلكبمنف ايككا نطفتك ىنطف كك ن كد ن يككةط نواللككمنف كانظ ككعونالك نطف ةيككمنإثبا  كا نإضككا منإفكك ن

يكانطفيدةنكمنطر كدا نو   كمنيدظكدىنفل نلظك ن كدا نطالث وكاانيكانينبك نطف  كك ن ةنن191ادىن انطفيك
طأليكك ى نة كك نيلككو ىن  كك لطنبيلككو ىنطفتيكك نفككدعنطفةظكك نف ككان عكك فنطفعدظككدنيككانطف ككعةبا ن

ن.انيعو يل ةي ط ي طلظمنطف  ن يعلن

 
طفك ةيظانةطف ك ن لك دا ن 81ةبكاف غمنيكانةيكةدنيلكو ىنطف كلونطفين كةصنالظ كان ك نطفيكادىن

يانطف كانةانطفيكنحمنفي نكمنطفيتايكاىنالك ن نك نن43فيتاةفمنط   إلنرظن يا نييانن  نطفيادىن
ظ عكككظانبي  ضكككا انالككك نطفيتكككاي ن انظتكككثنيةيلككك نالككك ن كككقنطفنككك طاناكككانوككك  نطف كككلو ن ةن
رةطلككومنطفوكك  نطفردظلككمنطأل كك عنةثرككلنطفليككةتنإفكك نطف ضككات نإالن انطفةطثكك ن  رككثن ككعةبمنإيكك طتن
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طفين ككةصنالظكك نبككافنح نإفكك نطألاككدطدنطف رظكك ىنف ضككاظانطفوكك  نطف كك ن ركك ن ظ ككاننايلظككمنطف ككلو
ن.طفيتا منيلنظةم

ة يككد نطالشككا ىن كك نطأل ظكك نطفكك ن انيككان يكك نظشككيلن  ككطنيكك تطنيككانطالشككيافظا نطف كك ن و ت ككان
ثضاظانطفنل م نطفش تنطف ينظل ونطفييا نفلبتثن  ث ناانتلة نف  هنطالشيافظا نةغظ  ا ناكان

 اتط ن اد منطف نطفتةط نطفعلي نطفرناتن  نطوا ن باد نطفك  ي نة  ركلنطفك  ينطآل ك نو  بنا دنف
نبعظدطناانطفع رظمنة نانظمنطف شر نباف  ي ن

 الفقرة الثانية: جزاء عدم تنفيذ حكم النفقة

نحكك طنأل يظككمنطفنل ككمن كك نطفعناظككمنب ككتمنطف ةيككمنةتلككظني طي  ا  ككإانطفيشكك انطفية حكك ن شككددن كك ن
 نة ي طن افك ينظ ةثكإلناكانطالنلكا نلكةطتنيكاانطالوننللك ن79ف اد ىنر انفلالد  ا نلظ نطألتيامنط

 منغظ هنيانطفيل يظانباالنلا نال نطألرناتنياألمن ةنطفة ك نةغظك  م ن كإ طنطلك ي ن ك طنطف ةثكإلن
انفككمنظلكك و ن شكك  طنة ثركك ن ان كك طنطف ةثككإلنفكك ناكك  ني رككة نةفككظان   حككاناككانلككةتننظم  كك طأ نةط 

ن تيامنط يا نطألل ى نإثبا ن فأن  وربنالظ ن

ة يكك طن ككإانطاليلككاأناككانطفنل ككمنف ظككامنينتككمنط يككا نطأللكك ىنظ   كك ن لالككانالكك نتيككمنثضككال ن
 نة  ركككظانيكككان ككك  نطفل كككلظان80ظتكككددنيرلككك نطفنل كككمنطي نككك نطألونالككك ن نلظككك هن ككك  نيكككدىنشككك  

نيانيييةامنطف انةانطفينال ن انطف ةجنطف ينظي نك ناكان دطتنطفنل كمنف ةي ك نركدةانن480ة479
اكك   ظتبنف ككان ان ولككونيككانطف اضكك نتبلكك  نة يظر ككانالكك نولر ككانيليككان رككظانفكك ن ككتمنيككان

د  ككم نةثككدنن2000طفكك نن200 داظكك  ن ككظتيمنبككافتبانيككانشكك  نةطتككدنطفكك نلككنمنةبة طيككمنيككان
يكانطف كانةانطفينكال نظعاثكوناكانن480ياتن  نث ط نفلييلانطألال نيانظل :ن"بيان انطفل كلن

مناايكككم   طفتيمنطالر كككدطل نطف اضككك نررككك طتىنوافكككونطفكككن قنيكككانطالي نكككااناكككان دطتنطفنل كككمنب كككل

                                                           
نشة نبييلمنظةلإلني ةطةي ي طتنادمن نلظ نطف ةجنفلتيمنطف اض نالظ نبافنل منف ةي  نرظانطفل  نطالل ي نةطف  نظانطفية ح  ي ا نينن 79

ن107ص ن26طف    ادد
ن 330يتيدنطأل    ني ي نلارب نص نن 80
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ينتمنطاليلاأناان دطتنطفنل منطفيتيةمنر ا نبعلمن انيل ت ا نطف ةيمنطفي يلظمن ك نطف كدط ن
  81ة ي ىنطفتضانم    ظيةانيشةبانبعظون لادنطف علظلنةا ضمنفلن قنةطالبوا "

طفي ةثككإلناككان دطتنطفنل ككمنتيككمن كك ط نة يككونف كك ن  ت ككبني  يككمنإ يككا نطاللكك ىن انظ ككد ن كك ن
ن كككال ن ةنثاركككلنفل نلظككك نطفيؤثككك نةطي نكككاانطفيتيكككةمنالظككك نايكككدطناكككانطألدطت نةثكككدنتكككدد نطفيكككادىن

يككانيدةنككمنطأللكك ىن يككلنشكك  نفلييلككإلنرنل ككمنطألةالدنبككأدطتنطفنل ككم نة كك طنطألدطتنظيككون انن202
طفك ينظكنصنالك نيكانثكانةانطالف  طيكا نةطفع كةدنن365ظيةانيلظانالنييك   نةنل تضك نطفل كلن

 نكك :"الن  كك نطفي ا ككمنإ طنيككاان تككدنطفككدظنظاننل ككم" ننةف ت  ككأنيلككو ىنطفي ابعككم ن ةيككونطفيشكك ان
نةيةدنشيةعنيانطفش صنطفي يلن ةنطفيل تبنفلنل من ةننالب نطفش ا  ن

 خاتمة:

ة  ايككا نظييككانطف ككة ن نككك نبعككديانتاةفنككانطفةثكككةفنانككدن تيككامنطفنل ككمن ككك نضككةتنيدةنككمنطأللككك ى ن
يحا  نطفتياظمنطف ش  عظمنف ا ن إاننياا  كان ةناكدي ان تظانكان   بوكاانبكأية نالنةبلطنبعقن

 ككلمنف ككانبي  ضككظا نطف كككانةانةالنبأتيككامنطف ضككات نيافيعا لككا نةطفعنكككادنيككانيانككونطف  كككةمن
ةطفكك ينظ يكك نباأللككاانطفكك ن لككاثمنطفيشككا لنطالث  ككادظمنةطالي يااظككمنةطفث ا ظككمنةطفلظالككظمنبلككرون

نطف  نظع   انطفعافمنيانتةفنا طأل يا ننطفي  طظدىن

ةيان   ند طل  نف  طنطفيةضةان ل  نفيييةامنيانطف ة كظا نةطالث  طتكا ن ة د كانالك ن
نطفشيلنطف اف :ن

 ضكك ة ىنةضكك نثككانةانإي طلكك ن ككاصنب ضككاظانطأللكك ىنيككانط   ككاإلنطفككداةعنت كك نن
طتنالكك نن اظ  ككا نظ طاكك نطفورظعككمنط نلككانظمنةطالث  ككادظمنةطالي يااظككمنف كك هنطف ضككاظانلككةن

 .يل ةعنطآليا ن ةنطفش ةطن ةنطف ظلظا ن ةنطفي د لظان  ن ي  ىن  هنطف ضاظا

                                                           
ينشة نبييلمنن2016\11\6\11507  نطفيلإلنطفينت ناددنن2017\04\13يؤ خن  نن327\11ث ط نيتييمنطفن قناددننن 81

نية ونطف انةانطالف   ةنظم ن
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 ط لكك طانر عككدظلنطف ككانةانطفي علككبنب ككندة نطف  ا ككلنطفعككالل نلككةطتنالكك نيلكك ةعن
طفللا نطفيلك لظدىن ةنطفيبكاف نطفي   كمنف ك طنطف كندة ن ةنطفيلكو ىنطفي بعكمن ك نيظلظكمن

 طالل لادى 
 ث وكاانيكانينبك نطأليك ن ةنطف  ك نت ك ن كؤدينةحظل  كان دثظبنة بلظطنيلو ىنطال

 طف نلظ ظمنبشيلن عا  
 إالاتن نلظ نثضكاظانطأللك ىنيكاني كا  إلنطف نلظك نة  عكاونطفيلةضكظانطف ضكالظظا ن

 شككدظدنطفع ةبككا نطف ي  ككمن كك نتككبنطفي  كك حظان ةنطفي تككاظلظان كك ن نلظكك ن تيككامنةثكك ط ط نةن
 ثضاظانطفنل م 

 منطفيتايكككاىنةطفي عل كككمنبيظلظكككمنلكككتونطفيبكككاف نيكككانثكككانةاني نكككن57 عكككدظلنطفيكككادىن
طفينلك ىنرةطلككومنيتكام نة فككأنباف ن كظصنالكك نآيكا نثانةنظككمنيع ةفكمناللكك   صن لككأن

 طفيباف نيليان علبنطألي نبيل ت ا نطفنلاتنةطألولا  
 يكانيدةنكمنطأللك ىنظعكظان ظ كانيك طتناكدمنطفركثن ك نن190إحا من   ىنثافثمنفليكادىن

  ننثضاظانطفنل من  ن يلنش  

نك نيكان ة لةىنطف ة   إن نتاةف نثد نطفيلك واان ان دفك نركدفةين ك نيةضكةانشكظبنةشكا  نةط 
دةطاكك نلكك ة ينةترككة ين ان ضكك ن ظكك نة لككي ع نبكك نةتاةفكك ن ان  كك يمنالظكك نبعككقن  يككا ين
ة ة ظا   نة ا   نإانت لننين نل ةن ةنإغلا نغظ ني  ةدظانبتظثنفمن ةفنييكانظنبةك ن

نبيان ةيب نطفنص 

اوأللموفقال صوألب.اهللااأللم   

ن

 الئحة المراجع : 

    طف  آانطف   منر ةطظمنة شنااننا 

ن:ننأللكعب
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 اردنطف   منطفوافو طفش إلنطفعيل نف انةانطفيلو ىنطفيدنظم يوبعمنطفنياإلنطفيدظدىنطفكدط ن
  نن2019ظناظ نن9طفرظضات طفوبعمن

 ظككككككمنيتيككككككدنطفشككككككا ع  نطفكككككك ةطجنةطنت فكككككك ن كككككك نيدةنككككككمنطأللكككككك ى طفيوبعمنةطفة طثككككككمنطفةون
  ن3ي ط ش طفوبعمن

 يتيكككدنطأل    شككك إلنيدةنكككمنطأللككك ى نيوبعكككمنة طثكككمنلكككعدنطف ظككك نطفكككدط نطفرظضكككات طفوبعمن
  نن2018 9

 نن1957يتيدن رةن   ى نطألتةط نطفش  ظم ندط نطفلي نطفتيدن  طف ا  ى نوبعمن  
 كدعنركةنطف نككد نط   ا كا ن ؤلككاتنطفيتكا م نيوبعككمنطألينظكمنطف حككاط نطفوبعكمنطألةفكك ن 

  نن2019

 طروحات والرسائل الجامعية: األ

 تلككككان  دطن   ككككعةبمنطف نلظكككك نطفةث ظككككمن كككك نطف ككككانةانطفية حكككك نةطفي ا ا  و ةتككككمنفنظككككلن
  نن2006-2005طفدي ة طهن  نطفت ة  نيلظمنطفت ة نطفدط نطفرظضات 

 رة  ينرل المنيتيد نو  نطف نلظ نيانطفناتظمنطفيدنظم ن و ةتمنفنظلنطفدي ة طه يايعكمن
  نن2015-2014 ن-في طل ط-يتيدن ظض نبلي ى

 طفك ةطجنةطفوك  ن-اردنطف تياانثالي  نثضاتنطألل ىنةدة هن  ن لعظلنيرد نتلكانطفنظكم
-2007 ن لككافمنفنظككلندرلككةمنطفد طلككا نطفعلظككانطفيعي ككم نيلظككمنطفت ككة نونيككم -نية يككا
  نن2008

 ن-طفتضككانمنةطفنل ككمننية يككا-يتيككدن ي  ككاا نطف ضككاتنطفيلكك عيلن كك نطف ضككاظانطأللكك  م 
  نن2009-2008فنظلندرلةمنطفد طلا نطفعلظانطفيعي م نيلظمنطفت ة نةيدى ن لافمن

 يككككككك نشكككككككرظ نةيتيكككككككدنطفككككككك   ط ي ن تيكككككككامنطفي عكككككككمنةطف عكككككككةظقنالككككككك نضكككككككةتنطفعيكككككككلن 
  نن2015-2013طف ضال  بتثنن اظمنطف   جنبافيع دنطفعاف نفل ضات 

 المقاالت: 

 ف ةي ك نركظانطفل ك ننظةلإلنيك ةطةي نيك طتناكدمن نلظك نطفك ةجنفلتيكمنطف اضك نالظك نبافنل كم
  26طالل ي نةطف  نظانطفية ح  ي ا نينشة نبييلمنطف    طفعددن



 
 

66 
 

 ظةلككإلنيكك ةطةي نيلككو ىن نلظكك نطفتيككمنرنل ككمنطف ةيككم ي ا نينشككة نبييلككمنطف  كك  طفعددن
25  
 يتيككككككدن ي  ككككككاا نطف نلظكككككك نطفيعيككككككلنف تيككككككامنطأللكككككك  م ي ا نينشككككككة نبييلككككككمنطألبتككككككاثن

  ن5ةطفد طلا نطف انةنظم طفعددن
 نن8-7دنطفةياد ن عةبمنطف نلظ  ني ا نينشة نبييلمنطفيلتبنطف ضال  نطفعددنيتي  
 ككؤطدنيل ى طشككياال نطفنل ككمنرككظانطفككنصنةطف ورظككب ني ككا نينشككة نبييلككمني ابككمنطفضككبط ن 

  نن16طفعددن
 طفين  كك نطفككدطةدطي نطف ككعةبا نةطالشككياال نطفنا يككمناككانطف نلظكك  ني ككا نينشككة نبييلككمن

  9-8 طبومنطف ضاى طفعددن
 يككدنيترةح  يؤللككمنثاضكك نطف نلظكك نيرفظككمناللكك عادىن ظبككمنطألتيككامنطف ضككالظم ني ككا نيت

 ينشة نبافييلمنطفية حظمنفليتاي نطفباتث طفعددنطألة  
 نكككة نطفكككدظانطفكككةط ل  ن  كككدنفكككبعقنطالشكككيافظا نطفعيلظكككمنطف ككك ن     كككان لعظكككلني  ضكككظا ن

ةط نةن كإلنيككانيدةنكمنطأللك ىنالك نيلكك ةعنطفيتييكمنطالر دطلظكمنباف يكان نبعككدنلك نلكن
طف ورظب ي ككككا نينشككككة نبلللككككلمنيلكككك يدط نيدةنككككمنطأللكككك ىنة ورظ ا  ككككانطفعيلظككككم نطفعككككددن

 طألة  ن
 يا  من  ةطو نبعقنطشيافظا نطف نلظ نف تيكامنطف كاد ىناكانثلكمنثضكاتنطأللك ى ي ا ن

 ينشة نبللللمنيل يدط نيدةنمنطألل ىنة ورظ ا  انطفعيلظم نطفعددنطألة  
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 حممد جحا

 سرت قانون االعمالخريج ما

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية تطوان 

 

 الزمن بين قانون المسطرة المدنية 

 و قانون التحفيظ العقاري
 

 مقدمة:

يعتبر عنصر الزمن المحرك الرئيسي والفعلي لمختلف المساطر والقوانين اإلجرائية 

الذي يعنى  اته عنصر الزمن بحيث يمكن القول أنه ال يخلو قانون إجرائي إال ووجد بين طي

يتجلى دوره األساسي في هذه القوانين جراءات. فالزمن في إطار بتنظيم ممارسة هذه اإل

ضبط المساطر وتنظيمها، عن طريق القيام بها داخل آجال محددة المدة و أخرى يمكن أن 

ص نظام زمني خا وإحكامفالمشرع المغربي عمل على ضبط  هكذاتكون مفتوحة المدة. و 

 بكل قانون.

بمثابة الشريعة العامة لجميع  يعتبر أحد يجادل في كون قانون المسطرة المدنية الو

القوانين اإلجرائية، فهذه القوانين تعد طريقا إلعمال الحماية القانونية المضمنة في إطار 

على هذه اإلجراءات هو إحكام المشرع القوانين ذات الصبغة الموضوعية، بحيث يالحظ 

ها داخل آجال ومدد محددة يترتب عن عدم احترامها في الغالب ضياع الحقوق و ممارست

 سقوطها.
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وبما أن قانون التحفيظ العقاري يعتبر بمثابة قانون موضوعي و قانون شكلي
82

فهو  

نظام في الشق الشكلي منه، ولهذا فإنال بمثابة نص خاص بالنسبة لقانون المسطرة المدنية

غشت  12المنظم بمقتضى ظهير  في إطار قانون التحفيظ العقاريمن ي القانوني المضالزمن

14.0783بشأن التحفيظ العقاري المعدل و المتمم بمقتضى القانون  1913
نظاما خاصا  ، يعد

تتجلى خصوصيته في مجموعة من األبعاد الفلسفية التشريعية التي يرمي المشرع العقاري 

س أهمية تموضع عنصر الزمن داخل هذا من ورائها تحقيق مجموعة من النقاط التي تعك

 القانون.

فنظرا للطابع الذي يتميز به نظام التحفيظ العقاري تطلب األمر تخصيصه بنظام 

والبساطة التي يجب أن تتسم بها اإلجراءات القانونية  ني خاص يتماشى مع طابع السرعةزم

معينة يتجلى دورها  المضمنة فيه، وفي نفس الوقت يجب أن يكفل هذا اإلطار الزمني مدد

األساسي في حماية حقوق المتدخلين خالل هذه اإلجراءات من أجل اجتناب تعريض حقوقهم 

 للضياع و السقوط.

وتتجلى أهمية هذا النظام الزمني في ق.ت.ع في أهمية المجال العقاري و الخصائص 

تتناسب  زاتالزمن بممي تطلب األمر ضرورة تمتيع عنصر لهذا المميزات التي يتميز بهاو

بمجموعة من الخصائص التي من  ر يتسمخقتضيات هذا القانون و جعله هو اآلم روح مع

ى وخصوصا النظام شأنها أن تميزه عن األنظمة الزمنية المضمنة في إطار قوانين أخر

الزمني المتعلق بقانون المسطرة المدنية، بحيث إن هذه المقارنة هي التي سوف تكون 

، ومن هنا يمكن طرح اإلشكال التالي: أين تتجلى أهم مظاهر موضوع هذه الدراسة

الخصوصية بين النظام الزمني الخاص بقانون التحفيظ العقاري و النظام الزمني المنظم في 

 قانون المسطرة المدنية ؟

                                                           
طف  ن   لإلن  ننةاظ  ا ن ين انثةطادنيةضةاظمن  علبننظ ضيانثانةانطف تلظظنطفع ا ينطفية ح نيييةامنيانطف ةطادنطف انةنظمن-82

طفتبن  نطف  ظظدن   إفخ( نةن   عن ط نورظعمنشيلظمن  علبنررظاان=طالي طتط نةنن–ررظاانطفتبنةنطفةطيبا ن)يافتبن  نطف ع قن
طي طتط نطف  دمنباف ع قن–طفيلاو نطف  نظ عظانال نطفش صنللةي انيان يلنتياظمن ةنطالا  طفنبيانف نيانت ة )طي طتط نطف تلظظن

 و  نطفوعان   إفخ( نننننننننننن-إي طتط نطفر ن  نداةعنطف ع قن-ال نيولونطف تلظظ
ينشة نبافي  دىنطف ليظمناددنن2011نةنر نن22ر ا  خنن177 11 1 اد نر نلظ هنطفح ظ نطفش  إلن ثمنن07 14طف انةان ثمنن-83

  ن5575 نصن2011نةنر نن24ر ا  خنن5998
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 وسنعمد إلى مقاربة هذا اإلشكال مناط الموضوع وفق التصميم التالي: 

 على المحكمةالمطلب األول:  زمن إحالة الملف 

 زمن التبليغ في قانون التحفيظ العقاري المطلب الثاني: خصوصية

 

 المطلب االول: زمن إحالة الملف على المحكمة
د يرد عليها ولكن ق ،مسطرة إدارية تعتبر مسطرة التحفيظ العقاري كأصل عام

طابع التي من شأنها نقل هذه المسطرة من الطابع اإلداري إلى ال تعرض أو عدة تعرضات

المحكمة في مدى وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين  ، وذلك لكي ثبتالقضائي

وطبيعته ومشتمالته ونطاقه.
84

 

ولعل أهم ما يميز مؤسسة الزمن في قضايا التحفيظ العقاري على مستوى إحالة 

)الفقرة هي تلك النقطة المتعلقة بانطالق زمن المسطرة القضائية ،الملف على المحكمة

 ،.لمقرر في قضايا التحفيظ العقاري)الفقرة الثانيةتعيين القاضي ا ولى،، وبججلاأل

 الفقرة األولى: نقطة انطالق زمن المسطرة القضائية

يقصد بزمن انطالق المسطرة القضائية هي تلك الظرفية التي تضع فيها المحكمة  

محكمة ال دنية هو أن الاألصل حسب مقتضيات قانون المسطرة الميدها على النزاع، لهذا فإن 

إال بعد التقدم بمقال افتتاحي للدعوى أو أو خصومة معينة نزاع يمكن أن تضع يدها على 

  32و 31بتصريح شفوي أمام كتابة الضبط وفق االجراءات المنصوص عليها في الفصل 

 من ق.م.م.

دة وبالتالي فإن نقطة انطالق زمن المسطرة القضائية في ق.م.م )بل حتى في الما

تقديم المقال االفتتاحي أمام المحكمة المختصة وفق  وقت اإلدارية و المادة التجارية، تبتدأ مع

 .المنظمة لذلك الشروط القانونية

أما على مستوى ق.ت.ع و بالضبط فيما يخص القضايا المتعلقة بالتعرضات فإن 

ع، و بعد مجرد التصريح بالتعرض وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها في ق.ت.

                                                           
 ينب   ا ن37طفل لن-84
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ام بمختلف مراحل اإلشهار انتهاء أجله يتأكد المحافظ على األمالك العقارية من القي

المستندات المثبتة لذلكو
85

إن لم يستطع طالب التحفيظ رفعه فإن المحافظ على األمالك ف، 

 العقارية يحيل الملف مباشرة على المحكمة االبتدائية المختصة .

مسطرة القضائية في إطار قضايا التحفيظ العقاري تبدأ وعليه فإن نقطة انطالق زمن ال

بتعرض أو بمجموعة من التعرضات للملف المثقل  ةالعقاري على االمالك مع إحالة المحافظ

المحكمة من أجل البت فيها، وهنا يتجلى مناط الخصوصية في دعاوى التحفيظ العقاري  إلى

نصوص عليها في إطار ق.م.م، وهذااإلعفاء التي تعتبر معفية من شكلية المقال االفتتاحي الم

 من شأنه اختصار وقت ثمين على المسطرة.  

وتجدر اإلشارة لنقطة غاية في األهمية أال وهي أن المتعرض يكون ملزم  بأداء  

الرسوم القضائية وحقوق المرافعة  داخل أجل شهر بعد انصرام أجل التعرضات
86

، وإال كان 

مصير التعرض هو اإللغاء
87

ير أن الواقع العملي أثبت أن المحافظ العقاري يقوم بإنذار غ ،

المتعرض من أجل القيام بهذه اإلجراءات وذلك رغم عدم وجود أي نص يلزم المحافظ بهذا 

اإلجراء
88

، وتؤدى الرسوم القضائية مسبقا أمام المحافظ على األمالك العقارية.
89

 

 ا التحفيظ العقاريالفقرة الثانية: أجل تعيين القاضي المقرريف  قضاي

                                                           
" نللللمنطفبتثن07 14وا  نطف   ادي "طفيل يدط نطفي عل منباآليا ن  ننحامنطف تلظظنطفع ا ينال نضةتنطف انةان ثمنن-85

  30طف حاط نطفوبعمنطألةف  نصن–طأل ادظي  نط دط ط نييلمنطفعلةمنطف انةنظم نطال دط نطفلادا نيوبعمنطألينظمن
ينب   انيانظل :"   نظيونال نطفي ع ضظان انظةداةطنطفلندط نةطفةثالبنطفيثر منف ة   منن25ياتن  نطفل  ىنطفثافثمنيانطفل لن-86

ةطفيدايمنف ع ض منة ؤدةطنطف لةمنطف ضالظمنةت ة نطفي ط عمن ةنظدفةطنبيانظلظدنت ةف منال نطفيلاادىنطف ضالظمنة فأنثرلنطن  طمن
 طفش  نطفيةطف نالن  اتن يلنطف ع ق   " 

 يان    ا ن32ف نيانطفل لنطنح نطفل  ىنطالةن-87
 ي ارلمني ننبعقنطألو نبافيتا حمنطفع ا  م -88
" ن لافمنفنظلندرلةمنطفيال  ن-ي تلمنطف ت ظبننية يا-ليظ ن  إل ن"ندة نطف اض نطفي   ن ةنطفيل شا نطفي   ن  نيلو ىنطف تلظظ-89

 نصن2016-2015ةيدى نطفلنمنطفيايعظمن-ةنطالي يااظم  نطف انةانطف اص نيايعمنيتيدنطألة نيلظمنطفعلةمنطف انةنظمنةنطالث  ادظمن
15  
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يينه من قبل رئيس القاضي المقرر هو قاض ينتمي إلى الهيئة القضائية يتم تع

قضية أو قضايا معينة المحكمة لتهيئ
90

بمطلب  . فبمجرد توصل رئيس المحكمة االبتدائية

ين على التحفيظ و التعرضات المقدمة ضده، من طرف المحافظ على األمالك العقارية، يع

تحضير القضية للبت فيها وهذا ما يستفاد من مقتضيات الفصل  مقررا من أجلالفور قاضيا 

 من ق.ت.ع. 34

في  -في مرحلة االستئناف-و بالتالي فإن الدور األساسي للقاضي المقرر أو المستشار المقرر

يشبه دور قاضي التحقيق بحيث يحق له اتخاد أي إجراء يراه ضروريا  العقاريمادة التحفيظ 

في القضية. ستمكن المحكمة من البت ل إلى الحقيقة التيقصد الوصو
91

 

"...بمجرد تقييد :من ق.م.م نجده ينص على ما يلي 31إذ بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 

 المقال يعين رئيس المحكمة حسب األحوال قاضيا مقررا أو قاضيا مكلفا بالقضية. "

س المحكمة االبتدائية أو من نفس القانون: "يعين رئي 329كما جاء أيضا في الفصل 

أربع وعشرين الرئيس األول لمحكمة االستئناف مستشارا مقررا يسلم إليه الملف في ظرف 

 ".  ساعة

طار المرحلة االبتدائية لم فمن خالل استقرائنا لهذه الفصول نستشف بأن المشرع في إ

المشرع خرج عن  جاال لتعيين القاضي المقرر، أما على مستوى مرحلة االستئناف فإنيحدد أ

من ق.م.م، وحدد أجل تسليم الملف للمستشار المقرر  31القاعدة المسطرة في إطار الفصل 

 في ظرف أربع و عشرين ساعة.

و السؤال الذي يمكن طرحه في هذا المقام حول مدى إلزامية أجل تسليم الملف 

 للمستشار؟

، ومرد ذلك للصياغة فكجواب على هذا السؤال يمكن القول بأن هذا األجل غير ملزم

من ق.م.م، التي ال تدل على  329التشريعية التي اعتمدها المشرع في إطار الفصل 
                                                           

" ن14,07لي ىنيترةو ن"نطال دةطيظمنطالي طلظمن يامنثضاتنطف تلظظنطفع ا ينال نضةتنطالي  ادنطف ضال نةيل يدط نطف انةان-90
ةيدى نطفلنمنن-طالي يااظمن و ةتمنفنظلنطفدي ة ىن  نطف انةانطف اص نيايعمنيتيدنطالة نيلظمنطفعلةمنطف انةنظمنةنطالث  ادظمنة

  نن65 نصن2013-2012طفيايعظمن
 نصن2014طف حاطن نوبعمنن-يتيدن ظ ي ن"طفع ا نةنثضاظانطف تلظظنطفع ا ين  نطف ش   نطفية ح " نيوبعمنطفيعا فنطفيدظدى-91

276  
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المدة الزمنية مما ينعكس سلبا على العمر  ذا ما قد يؤدي إلى عدم احترام هذهاإللزامية، وه

 نطاقها الزمني.على مستوى االفتراضي للقضية و ينتج عنه توسيع 

التحفيظ العقاري فإن مسألة تعيين القاضي المقرر تتميز  أما على مستوى قضايا

من  34، وذلك واضح من خالل مقتضيات الفصل عن نظيرتها العاديةبنوع من الخصوصية 

توصله بمطلب التحفيظ قاضيا  فورالذي جاء فيه: " يعين رئيس المحكمة االبتدائية  ق.ت.ع

 مقررا..".

لتعيين القاضي المقرر  ع لم يحدد أجالفإن المالحظ على هذا الفصل هو أن المشر

من  329ر الفصل بل إنما استعمل عبارة الفورية، وهذا عكس ما أقره المشرع في إطا

 ق.م.م. 

مر دفع ببعض الباحثينوهذا األ
92

إلى القول بأن سبب عدم تحديد المشرع ألجل  

ى أن قضايا قضايا التحفيظ العقاري، إنما هو إيحاء علإطار تعيين القاضي المقرر في 

 التحفيظ العقاري تكتسي أهمية أقل من القضايا العادية.

أن المشرع المغربي استعمل  من ق.ت.ع يالحظ 34ولكن بالقراءة المتأنية للفصل 

"فور" و الفورية هو مقدار غير محدد من الوقت يوحي بعدم التراخي في إبداء  مصطلح

الموقف المطلوب
93

فصل تعني القيام  بهذا اإلجراء على وجه  و بالتالي فالفورية في هذا ال ،

السرعة، و هذا إن كان يدل على شيء إنما يدل على أهمية قضايا التحفيظ العقاري ألنها 

مرتبطة بالعقار الذي يعتبر أساس تحقيق التنمية في جميع جوانبها. لكل هذا فإن المشرع 

تقليص من وعائها العقارية و بالقضايا ال التسريع  في اإلجراءات المرتبطة يحاول ما أمكن

 الزمني.

هذه أبرز مظاهر خصوصيات عنصر الزمن بين ق.م.م و ق.ت.ععلى إن ف ومنه،

مستوى إحالة الملف على المحكمة، فهل تقف هذه الخصوصية عند هذا الحد أم تمتد ألحكام 

 أخرى؟

                                                           
  67لي ىنيتدةو نمنا نصن-92
 نطف انةانطفينحيمنيانو فنيؤللمنطفعلي نطالد  ل نطفيشظش نيتيدنشظلو ن"ن ياانطنع ادنطفع د" نيدط لمن  نإوا نندةىنطف يان -93

  نغظ نينشة ى 2016ظةنظةنن2ةنن3ةي  ر نثانةانطالف  طيا نةطفع ةدنطفية ح  نظةي ن
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 المطلب الثاني: خصوصية زمن التبليغيف  قانون التحفيظ العقاري
إلى شخص معين بواسطة طريقة من  طرق  ال أمر واقعة ثابتةيغ هو إيصيقصد بالتبل

التبليغ
94

جراءاتها جوهري من إ ، فالتبليغ يعتبر العمود الفقري للقوانين المسطرية، وإجراء

الوسيلة المثلى لتحقيق عدالة سليمة  ا إلى نهايتها، ولهذا فهو يعديالزم الدعوى من بدايته

ومنصفة.
95

 

لمغربي األحكام العامة للتبليغ في قانون المسطرة المدنية من الفصل فقد نظم المشرع ا

. و يمكن القول بأن أحكام التبليغ تعتبر المظهر الثاني من مظاهر 41إلى الفصل  36

ق.ت.ع عن ق.م.م، بحيث تتجلى هذه عنصر الزمن في الخصوصية التي يتميز بها 

،، و في كيفية تبليغ الحكم لفقرة األولىفية استدعاء األطراف إلى الجلسة)االخصوصية في كي

 ،.ضايا المتعلقة بالتحفيظ العقاري)الفقرة الثانيةالصادر بشأن الق

 أجل استدعاء االطراف إلى الجلسةالفقرة االولى: 

ق.ت.ع 44و  35من خالل استقرائنا لمقتضيات الفصل 
96

نستشف أنه عندما يتضح 

ية أصبحت جاهزة من أجل البت فيها يخبر للقاضي المقرر أو المستشار المقرر بأن القض

األطراف بيوم الجلسة العلنية التي سوف تعرض فيها القضية. وذلك قبل موعدها بثمانية أيام 

 يوما بالنسبة لمرحلة االستئناف. 15بالنسبة للمرحلة االبتدائية، و 

فهذه اآلجال هي أهم ما يميز التبليغ على مستوى استدعاء األطراف في قضايا 

لتحفيظ العقاري عن التبليغ في ق.م.م، ألنه بالعودة لمقتضيات هذا األخير وخصوصا الفصل ا

الذي جاء فيه:" إذا تم تحقيق الدعوى، أو إذا انقضت آجال تقديم الردود واعتبر القاضي  335

                                                           
  161صننن2016ي ط ش نطفوبعمنطفثاينمن-اردنطف   منطفوافو ن"نطفش إلنطفعيل نف انةانطفيلو ىنطفيدنظم" نيي بمنطفيعا ف-94
 
يان    انال نيانظل :ن"انديانظ عنطف اض نطفي   ن انطف ضظمنثدن  بت نيا  ىنظ ر نطألو طفنرظةمنن35ظنصنطفل لنن-96

نطفيللمنطفعلنظمنطف  نل ع قن ظ انة فأنثرلنيةاد انرثيانظمن ظامنال نطألثلنبعدنطف ة لنباالل داات" 
ر ن و طفنطفن طان  ناناة ن منطفي  ا ىنبافظةمنينب   ا:ن"انديانظ عنطفيل شا نطفي   ن انطف ضظمنيا  ىنظ ن44ةنظنصنطفل لنن-

 طف ينل ع قن ظ نبافيللمنة فأنثرلن يلمناش نظةيا" 
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المقرر أن الدعوى جاهزة للحكم، أصدر أمرا بتخليه عن الملف وحدد تاريخ الجلسة التي 

 .القضية..."تدرج فيها 

أن المشرع في إطار ق.م.مأعطى كامل فمن خالل هذا الفصل يتضح لنا بجالء 

 ن تاريخ االستدعاء وتاريخ الجلسةالصالحية للقاضي المقرر في تحديد الزمن الفاصل بي

 وهذا عكس ما هو األمر عليه في قضايا التحفيظ العقاري كما سبق البيان.

هذه المسألة هو مدى إلزامية تقيد القاضي  لكن السؤال الذي يمكن طرحه بخصوص

من  44و  35المقرر و المستشار المقرر بججال التبليغ المنصوص عليها في إطار الفصل 

 ق.ت.ع ؟

وكجواب على هذا السؤال جاء في قرار صادر عن محكمة النقض: "حيث صح ما 

بق في النازلة من ق.ت.ع، المط 44عابه الطاعنان على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 

المتعلق بمسطرة التحفيظ العقاري فإنه عندما يرى المستشار المقرر أن المسطرة  قد تمت و

يخبر االطراف في عناوينهم المختارة باليوم الذي ستعرض فيه القضية بالجلسة وذلك قبل 

 خمسة عشر يوما، و أنه يستفاد من مستندات الملف أنه تم استدعاء دفاع الطاعنين للجلسة

خارقا للفصل المذكور  ها للمداولة مما يكون معه القرارالتي أدرجة بها القضية وحجزت في

مما عرضه بالتالي للنقض و اإلبطال."
97

 

 هو أمر بأن إخبار األطراف قبل الجلسة بالمدد المحددة من خالل هذا القرار يتبينف

سيكون باطال وخصوصا إذا و في حالة عدم احترام هذه اآلجال فإن القرار أو الحكم  ،إلزامي

 .استحضرنا أن اآلجال من النظام العام

 

 

 

 

 

                                                           
 نينشة ن  نطفيةث ن2008-1-1-206يلإلنيدن ناددنن2010-01-27طف اد نر ا  خنن427ث ط نطفييلانطألال ناددنن-97

  12:30ال نطفلاامننن2019 ر  لنن7طالو ان/:www.jurisprudencemaroc.com/http/ط ف   ةن 

http://www.jurisprudencemaroc.com/
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  الفقرة الثانية: تبليغ الحكم الصادريف  قضايا التحفيظ العقاري

ال يكفي إصدار األحكام لتترتب عنها كافة األثار المنصوص عليها قانونا بل إن 

بذلك علمهم بها علما يقينا المشرع أوجب في أغلب األحيان أن يتم تبليغها لألطراف ليتحقق 

يمكنهم من مباشرة إجراء الطعن فيها أو تنفيذها
98
. 

نه بالرجوع وقد تم تنظيم كيفية تبليغ األحكام القضائية بمقتضى ق.م.م، غير أ

أحكام قواعد ق.م.م باعتبارها الشريعة العامة بشأن لمقتضيات ق.ت.ع و إن أحال على 

م هذا النوع من القضايافإنه نص على قاعدة خاصة ته ،التبليغ
99

، وتتجلى هذه الخصوصية 

بمجرد صدور الحكم وقبل انصرام ثمانية من ق.ت.عالذي جاء فيه: " 40في منطوق الفصل 

المقرر في قانون أيام، يبلغ ملخصه إلى طالب التحفيظ وإلى جميع المتعرضين وفق الشكل 

 ".محدد في نفس القانونيمكن استئناف هذا الحكم داخل األجل ال و المسطرة المدنية

فمن خالل الفصل اآلنف الذكر يالحظ بأن الخصوصية التي تميز تبليغ األحكام في 

أيام تحتسب منذ تاريخ صدور الحكم من  8قضايا التحفيظ العقاري، هو تحديد المشرع ألجل 

 .م.مأجل تبليغه إلى طالب التحفيظ و إلى جميع المتعرضين، فإذا ما عدنا إلى مقتضيات ق

ا لتبليغ األحكام،. وبالتالي يمكن القول أن الهدف األساسي من نجد المشرع لم يحدد أجال معين

وراء تحديد هذا األجل في إطار قضايا التحفيظ العقاري هو التعجيل باإلجراءات المتعلقة 

بالدعوى
100
. 

وتجدر اإلشارة أيضا على أنه من خصوصيات تبليغ األحكام في قضايا التحفيظ 

هي اإلشارة إلى إمكانية طلب االستئناف داخل اآلجال المنصوص عليها في الفصل  العقاري

من ق.م.م 134
101

 . 

                                                           
  33وا  نطف   ادي نمنا نصن-98
  نن201لي ىنيتدةو ن"طال دةطيظمنطالي طلظمن يامنثضاتنطف تلظظنطفع ا ي" نمنا نصن-99

ا نطفعلظانطفيعي م نشعبمنطف انةانطف اص نلي ىنيتدةو ن"طف ةطادنطفيلو  منف ضاظانطف تلظظنطفع ا ي" ن لافمنفنرلندرلةمنطفد طلن-100
  41 نصن2004/2005ةيدى نطفلنمنطفيايعظمنن-يايعمنيتيدنطألة نيلظمنطفعلةمنطف انةنظمنةنطالث  ادظمنةنطالي يااظم

 يان  م مننيدنآيا نطالل لنافنيتددن  نث ثظانظةيانظر د نطت لار انيان ا  خنطف رلظ  نننن134ةبافعةدىنفلل لنن-101



 
 

76 
 

لق بحالة عدم احترام هذه الشكلية المتمثلة والسؤال الذي يمكن طرحه بهذا الصدد يتع

 مكانية الطعن باالستئناف، فهل يعتبر التبليغ باطال؟في اإلشارة على إ

ن اء فيه: "...و إجبحيث  لى هذا السؤال في قرار لهاوقد أجابت محكمة النقض ع

القرار المطعون فيه لما اعتمد تبليغ حكم صادر في إطار مسطرة التحفيظ، لم يشعر فيه 

م، و اعتبر ذلك داخل األجل المقرر في ق.م.المبلغ إليه على أنه بإمكانه طلب االستئناف 

المشار إليه  40د خرق مقتضيات الفصل التبليغ سليما و رتب عليه عدم قبول االستئناف فق

وتعرض للنقض و اإلبطال."
102

ه الشكلية هي بأن هد بجالء فمن خالل هذا القرار يتضح

 اعتبر التبليغ باطال. ملزمة للمحكمة و إذا ما تخلفت

شارة إليه بشأن التبليغ في قضايا التحفيظ العقاري هو أن المشرع كما أنه ما تجب اإل

غ التي يجب اعتمادها في هذا النوع من القضايا، وهذا ما يحيلنا إلى لم يحدد طرق التبلي

 العودة إلى مقتضيات ق.م.م بصفته الشريعة العامة للقوانين االجرائية.

وصفوة القول،أن الهدف األساسي من وراء تمتيع نظام التحفيظ العقاري بججال و مدد 

إطار قانون المسطرة المدنية،  زمنية تتسم بطابع من الخصوصية عن ما هو معمول به في 

هو التسريع من وثيرة إجراءات التحفيظ و حسم الرهان و الهاجس الذي تسعى إلى كسبه هذه 

االجراءات القانونية، مع ضرورة مساهمة هذا النظام الزمني في حماية الحقوق المرتبطة 

 ال ؟  بمسطرة التحفيظ،  إذا فهل حقق هذا النظام الزمني الهدف المرجو منه أم

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 نيأ ة نيانلي ىنيتدةو ن2000-3-8ر ا  خنن98/1/1/518  نطفيلإلنطفيدن ناددنن1029طفييلانطألال ناددننث ط ن-102

  نن40"طف ةطادنطفيلو  منف ضاظانطف تلظظنطفع ا ي" نمنا نصن
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 حممد البغدادي    

 طالب باحث يف مركز الدكتوراه
 

 المنطلقات األساسية للتنمية المستدامة بالمغرب

 المقدمة:

طف كةطنظانةطف شك  عا نطف  يكمن ضت نطفية ونيانرظانطفدة نطفلباثمنطف  ن لي نةةضع ن
ةثنةطف د ة ن دا نفليتا حكمنالك نل يمنة االظمنطألنحيمنطفرظلظمنةتياظ  انيانطف ل

طآلثا نطفللرظمننر دفن ت ظانةطفتلاظنال نطفيناخنطفرظل نةطفتدنيان103بافلظالا نطفرظلظم
فل ةظ ط نطفينا ظم نةطفيلا يمن  ن وة  نطل  ط ظيظا ن نيةظمنردظلمن يعلنيانطفرظلمنطنشةاالن

ىن يعلنيانطفرظلمن يظ نن104طف نيظمن ن  طن ض ناانيعلت ظ ظانظتيلن  اانيل  رلنآيا
ن لالظمن ند جنضياني ةيا نطف نيظمنطفيل دطيم 

                                                           
ل  ط ظيظمن لأنطفت يمنيانطف وةطنطفع  ضمنطف  ن عيانطف ةطادنةط ي طتط نطف  ن تددن للةون نلظ نط  طفلظالا نطفرظلظم:ن"  ن103

طفرظلظمني ن تدظدني امنطفيؤللا نةطفي ا نةطفةتدط نطفي  للمنطفيشا يمنةطفيللةفمناانن الجن  هنط ل  ط ظيظم نة فأن ت نيحلمن
طألةطي نطف ش  عظمنطفيل يمنف لنيان  هنطفي ا نة  ن  نطفن اظمن ةضون للةون  ةظمنطفن الجنة  انف  دطفنطف  ن من تدظد انيلب اني ن

 نةفلي  دنيانطف ةضظون طي ن افتمنرة     ندة نطفلظالا نطفرظلظمن  ن دانة تلظ نطفيؤللا ن"فظا نطف  تظونةنطف نيظم ةضظونآل
ن 110إف نن95 ص:يانن2017 طفلدطل نطفثان نن17طالث  ادظمنال نتياظمنطفرظلم نييلمنطث  ادظا نشيا نإ    ظا نطفعددن

ةثدنر  نيل ةمنن."طنونطفتظاىنطالث  ادظمنةطفلظالظمنةطالي يااظمنةطفث ا ظمنةط ظدظةفةيظمطف نيظم:"نبأن انايلظمنيع دىنشايلمن ضمنيةنن104
ردطظمن  نالمنطالث  ادنتظثنطل  دمنفلدالفمنال نايلظمنإتدطثندنيييةامنيانطف ةظ ط نطفي   من  ن Development طف نيظم

ي نبيعد نظضيانطف تلان  ن  ادىنثد ىنطفيي ي نال نطفيي ي ؛نر دفنإ لاون فأنطفيي ي نطف د ىنال ن وة هنطف ط  نةنطفيل 
طالل يابمنفلتايا نطأللالظمنةطفتايا نطفي  طظدىنألاضال ,نثمنطن  لنيل ةمنطف نيظمنإف نت لنطفلظالمنين نل ظنظا نطف  انطفعش  ا؛ن

الظم:ن"بأن انايلظمن ةظظ نطي ياا نتظثنح  نيت لنينل دنظ  منر وة  نطفرلدطانغظ نطألة حظمن ياهنطفدظي  طوظم نة ع فنطف نيظمنطفلظ
ي عددنطفيةطنو نغاظ  نطفة ة نإف نيل ةعنطفدة نطف نااظم نثمن وة نيل ةمنطف نيظمنفظ  بطنبافعدظدنيانطفت ة نطفيع  ظمنطأل  عنيثلن

يعظمنرظان و طفنطفيي ي نطف نيظمنطفث ا ظمنطف  ن لع نف   نيل ةعنطفث ا منةنطف نيظمنطالي يااظمنطف  ن  دفنإف ن وة  نطف لاا  نطفيي 
ةفلي  دنيانطفل منةطفش إلن نح نتلانااف  ننطل تافمنطف نيظمنطالث  ادظمندةان نيظمنبش  م نييلمند طلا ن  نطف نيظمنن. ييظع ا

  25إف نن1 نردةانلنمنطفنش  نص:يان2ةطفيي ي  نطفعددن
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فل نيظمننن2030ييان  نيتددىنةين ةصنالظ ان  نيدة ن ايا نةطف نيظمنطفيل دطيمن
ا   طفيل دطيمنيانينحيمنطأليمنطفي تدىنفل نيظمننيانو فطفيل دطيمننطف ين منطا يادهن

يبمنةيندييمن  ةمنال ن  "ايلظمن نيةظمنيل دطيمنةي نن2015لر ير ن25ثي  انطفيؤ  من  ن
 ةطالي يااظمنةطفرظلظم "ن ت ظبنطف ةط انرظانطفيةطنونةطألبعادنطالث  ادظم

طفكككككدةف نيكككككاننح ككككك ني كككككولون"طف نيظكككككمنطفيلككككك دطيم"نألة نيككككك ىن ككككك نينشكككككة نن  كككككد هنطال تكككككاد
 نف كككككان دطةفككككك نالككككك ننوكككككا نةطلككككك نفكككككمنظت كككككلنإالنبعكككككدن ان1980تياظكككككمنطفرظلكككككمنلكككككنمن يكككككلن

 كككك ن"يلككككك  رلنانطفيشككككك  أ"نطفيعككككك ةفنبالككككمن"    ككككك نرة   نكككككد" نةطفككككك ين ُِاظككككدنطلككككك  دطي ن ككككك ن   ن
ن نأليكككككككمنطفي تكككككككدى اكككككككانطفلينكككككككمنطفعافيظكككككككمنفلرظلكككككككمنةطف نيظكككككككمنطف ابعكككككككمنفينحيكككككككمن1987 كككككككد ن

 .105آن طأنغ ةن ا فمنر ةن  ندنطفن ة ج  ت نإش طفن لظلمنة  طت

ظيكككككككانةفظكككككككدنإ انظييكككككككانطف كككككككة نبكككككككأانطف نيظكككككككمنطفيلككككككك دطيمن نطفنيكككككككة جنطف نيكككككككةينطفيدظكككككككدنفكككككككمن
طف ككككككككد م نةنإنيككككككككانح كككككككك نن ظيككككككككمنيييةاككككككككمنيككككككككانطفي ككككككككةدنةنطال لاثظككككككككا نةنظع ركككككككك ن    كككككككك ن

ن نن ومنطف تة نطف لظلظمن  نيل ةمنطف نيظمنطفيل دطيم 1987يل  رلنانطفيش  أنلنمن

ةطف نيظكككككككمنطفيلككككككك دطيمننييكككككككان كككككككةنيعلكككككككةمن ككككككك نيكككككككلنايلظكككككككمن نيةظكككككككمن لككككككك  نالظ كككككككانطفدةفكككككككمن
طف كككككككةط انةطف  ايكككككككلنركككككككظانطف نيظكككككككمنطالث  كككككككادظمننةيؤللكككككككا  ان  كككككككدفنباأللكككككككاانإفككككككك ن ت ظكككككككب

ط لكككككككككك  ط ظيظمنطفةونظككككككككككمننفل نيظككككككككككمنثككككككككككامنطفيةكككككككككك ونر  ككككككككككدظمنةطالي يااظككككككككككمنةطفرظلظككككككككككم نتظككككككككككثن
طفيلككككك دطيمنيكككككان ككككك  نطف وكككككاونطفيل ككككك ننفكككككةف نطفع كككككدنطأليظككككك ننيتيكككككدنطفلكككككاداننبينالكككككبمن

ننن106 1992طنع ادنِيؤ ي نثيمنطأل قننر  ةنندينيانظ ةننبافر ط  لنلنمن

طن  وكككك نطفييل ككككمنطفية حظككككمنيككككان كككك  نطفعدظككككدنيككككانطف وككككونطفيل ظككككمنطفلككككايظمنبينالككككبمنن  ككككد
طفككككك ينتكككككثنطفتيةيكككككمنالككككك نإاكككككدطدنطفيظثكككككا نطفكككككةون نن2010ةن2009اظكككككدنطفعككككك شنفلكككككن  ن

                                                           
  66ةطفيأية  نردةاندط نطفوب  نردةانلنمنطفنش  نص:ن لايمنران اد نطفوظو نطف نيظمنطفيل دطيمن  نطفةوانطفع ح نرظانطفةطث ن105
ن 62إف نن57 ردةانلنمنطفنش  نص:يان361يأيةان تيدنيتيدنطفنة  نطف نيظمنطفيل دطيم نييلمنطأليانةطفتظاى نطفعددنن106
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نككككك ط ني  ضكككككظا   نبشكككككيلنتثظكككككثن ككككك نيا كككككمنطفيلكككككاا نفلرظلكككككمنةطف نيظكككككمن طفيلككككك دطيمنة لعظكككككلنةط 
 نيظككككمن يعككككلنيككككانطفرظلككككمننةطالف كككك طمنفلالككككدىنت ط  ككككممنإفكككك ن  لككككظصنطالنبعاثككككا نطفطفدةفظككككمنطف طيظكككك

 يظكككك ىن لالككككظم ننييككككانشككككيل ندلكككك  ىنطفتككككبن كككك نطفرظلككككمن وككككةىنإضككككا ظمناكككك  نطفيةكككك و نيككككان
 كككككك هنطفلظالككككككمنطفرظلظككككككمنطف وةاظككككككمن   ف ككككككا نطف  طيكككككك نطفيككككككادنيككككككان يككككككلنطفتلككككككاظنالكككككك نطفرظلككككككم

نطف  نظن ي انطفية ون شيلنإنيا ناددنيانطفيشا   نطف ر عنطفي  بومن

 كككككمنطألايكككككا نيكككككانبتياظكككككمنة  ظكككككظمنطف نكككككةانطفرظلككككك  نة عيظكككككبنطفكككككةا نطفرظلككككك نفليةا حكككككمنيكككككانيا
 .ت ظ ظم   ن  حظمنرظلظمن

ةنحككككك طنفييانكككككمنةثظيكككككمنط لككككك  ط يظمنطفةونظكككككمنفل نيظكككككمنطفيلككككك دطيمنطف ككككك نباشككككك  انطفيةككككك ونينككككك ن
يككككككانن31ثيككككككمنطأل قن  ككككككةندينيككككككانظ ةنةدلكككككك  ىنطف نيظككككككمنطفيلكككككك دطيمنة ككككككبن تيككككككامنطفل ككككككلن

الككككككك نضكككككككةتنط لككككككك ايا نةطف ةي كككككككا نطفدةفظكككككككمنةط ثلظيظكككككككمنن2011ة نطفييل كككككككمنفلكككككككنمندلككككككك 
طف كككك نطن كككك طن ظ ككككا نة  كككك طنباف وككككونطفيل ظككككمنطف كككك ن  ككككد نيككككان  ثكككك نيككككانيكككك ىنالكككك ن ط نظككككمن
ة ةفةظكككككككمنة  يظكككككككمندة نطف نيظكككككككمنطفيلكككككككك دطيمنن ككككككك ن  ككككككك نطف تككككككككدظا نطآلنظكككككككمنةطفيلككككككك  رلظمن كككككككك ن

 كككككككك ن ككككككككلب نث ثظككككككككمنطألبعككككككككادنة كككككككك :ننطفنيككككككككة جنطف نيككككككككةينطفيدظككككككككدنطفكككككككك ينظيككككككككون انظضكككككككك 
نفرظلظم ن إانط شيا نطفي ي ينةطفيتة ينظييان ظيانظل :نططالث  ادظمنةطالي يااظمنةن

ن
إفككككككك ن ينتكككككككدنطلككككككك واانطفيشككككككك انطفية حككككككك ن انظضككككككك نةظتكككككككددنينول كككككككا ن لالكككككككظمنفل نيظكككككككمن

نطفيل دطيمن  نطفنية جنطف نيةينطفينشةد؟
ن

نانظ ل انان نطف لاؤال نطف افظم:ةيان   نط شيا نطفية  ينةطأللال نفليةضةن
ن
طفينول ككككككككا نظيظككككككككمنفل نيظككككككككمنطفيلكككككككك دطيم؟نةيككككككككان كككككككك نيككككككككان كككككككك نطفينول ككككككككا نطفدةفظككككككككمنةط ثل-

نطف ا منباف ةي ا نطفيل ظمنةطف انةنظمنف ان؟
ن
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 نط  أظككككك نط  ظكككككا ننطف  لكككككظمنةن لكككككأنطف ككككك ن ل اككككك نانككككك ةفإليابكككككمنالككككك نط شكككككيا نطفيكككككة  ينن
نف :نطف ا
ن

نظمنةط ثلظيظمنفل نيظمنطفيل دطيمفدةفطفيبتثنطألة :طفينول ا نط
نطفيبتثنطفثان :طفينول ا نطف ا منباف ةي ا نطفيل ظمنةطف انةنظمنفل نيظمننطفيل دطيم

ن
المبحــــث األول:المنطلقــــات الدوليــــة واإلقليميــــة للتنميــــة 

 المستدامة
ن

  كك  طف نيظككم  ظيظا  طةطلكك نيجطركك ن  ةفةظككا  رككظا طف نيظككمنطفيلكك دطيمنيككا يلككأفم  عككد
 طفيتكة ين فكدة ه طنطفرك طيج نةنحك  ك ه  ك  طفرظلكم ثوكاا ةتظةظكم أل يظكم ة فكأ   يةك وطف

 دةاننيكا ةيلك دطيم شكايلم  نيظكم اكا ن تكدث  ا ظع كل ال إ   ةدظيةي  كا إنيات كا  ك 
نطفرظلظكم بافّ نيظكم الظك  ظولكب يكا ة كة ةيةط د كا  فلرظلكم ي ةط كلم ة كظانم تياظكم ضكياا

ن طفيل دطيم 
نوة لككم  ظيظا ططلكك  ن ة رّنكك  يرظكك ى يي ككةدط  ية حظككمطف طفدةفككم ف  ركك  فككأ  يككل ةيككا

 يكا   يظشك   كمّن طفك ي- طفرظلكم ثوكاا ف نيظكم ةآنظكم اايلكم إيك طتط  ط  ك   ييكا طأليكد 
 يككل يككا ةتياظ كك  -طف  ككةص ةيكك  الكك  طف ككاص ةطف وككاا طفيككةطونظانوكك ف

 يميلكظ  ضك ط ط  فت ك  ةطف ك  ةطآل ك   طفتكظا ركظا  تكدثنطف ك  ةطالن  ا كا  طفّ يكاة ط 
ن.    عن ي م يا ط نلاا ةب ات  تمنةال  ي م  يا ةيةط د ا طفرظلم ال 

ن
نطألة  نطفيولككككككونن كككككك نطفيلكككككك دطيمنفل نيظككككككمنطفدةفظككككككمنبافينول ككككككا ن رككككككد نلككككككةفنفكككككك فأ نة بعككككككا

ن فلينول ا نط ثلظيظمنفل نيظمنطفيل دطيمنطفثان نطفيولون   صن انال 
ن
ن
ن
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 ستدامةالم للتنمية الدولية المنطلقات األول: المطلب
ن

نةطفي  ضككككظا نطفرنككككةدن تدظككككدن كككك نةطضككككونبشككككيلنلككككا ي نطف كككك نطفدةفظككككمنطفي   كككك ط نرككككظانيككككا
ن:نيدن طفيل دطيمنفل نيظمنطفع  ضمنةطف وةطنطف ر عن

ثيكككككككمنيكككككككان ككككككك  نن1972يكككككككؤ ي نطأليكككككككمنطفي تكككككككدىنطفيعنككككككك نبافرظلكككككككمنطفبشككككككك  منلكككككككنمن -
 ة ككككككككككك نثككككككككككك ط نطفييلككككككككككككانبييل كككككككككككمنطفلككككككككككككة دن نتظكككككككككككثنطأل قن ككككككككككك نطلككككككككككك ةي ةفمن

طفييعظككككككككككمنن1968ظةفظككككككككككة ن30(نطفيككككككككككؤ خن45-د 1346 (ينةطالي يككككككككككاا طالث  ككككككككككاد
 نطفعايكككككمنبكككككافنح ن ككككك نا كككككدنيكككككؤ ي نف يكككككمنطفي تكككككدىنبشكككككأانيشكككككي  نطفرظلكككككمنطفبشككككك  م

ن3(نطفيكككككككؤ خن23-د 2398 (ُا كككككككدنطفيكككككككؤ ي نبيةيكككككككونثككككككك ط نطفييعظكككككككمنطفعايكككككككمننةثكككككككد
ن1972يككككككككانظةنظككككككككةننن16إفكككككككك نن5لكككككككك ةي ةفمن كككككككك نطفل كككككككك ىنابن1968يككككككككاندظلككككككككير نن

 107ة دعنإف نإنشاتنر نايجنطأليمنطفي تدىنفلرظلم 

ن 1982 قنلنمنيؤ ي نطفيناخن  ننظ ةح نبيظنظانيان   نثيمنطألن-

 نشككككككل نبيةيككككككونثكككككك ط ن نتظككككككثن1987طفلينككككككمنطفعافيظككككككمنطفيعنظككككككمنبافرظلككككككمنةطف نيظككككككمنلككككككنمنن-
 اكككككككد ن    ككككككك طنُثكككككككدمنةنن 1983يكككككككاندظلكككككككير نن19طفيكككككككؤ خن ككككككك نن38/161نطفييعظكككككككمنطفعايكككككككم

 تظككككلنةننطلكككك ندنإفكككك ند طلككككمنطلكككك ة ث ن  حكككك نلككككنةط ةنن1987من كككك ناككككامنإفكككك نطفييعظككككمنطفعايكككك
 نةُظعكككككككك فن ظضككككككككان‘‘يلكككككككك  رلنانطفيشكككككككك  أ’’نتيككككككككلنانككككككككةطاةننA/42/427نبيةيككككككككونطفةثظ ككككككككم

ن طيمطف نيظمنطفيل دن ضيان وة  طنفيةضةاةنن     نر ة  ندنبالم

نُا كككككدنبيةيكككككوةطفككككك ينن 1992يكككككؤ ي نطأليكككككمنطفي تكككككدىنطفيعنككككك نبافرظلكككككمنةطف نيظكككككمنلكككككنمن -
 تظكككككثن كككككمن1988يكككككاندظلكككككير نن20طفيكككككؤ خنن ككككك ن 44/228 طفعايكككككمنثككككك ط نطفييعظكككككم

ن 1992ظةنظككككةننن14إفكككك نن3 كككك نطفل كككك ىن نبافر ط  ككككل   ككككةندينيككككانظ ة ع ككككادهنن كككك طن
نيككككككككؤ ي ن  ككككككككة طأل قنةُ ولككككككككبنالظكككككككك نبعككككككككدن فككككككككأنطلككككككككم ثيككككككككم ةُاكككككككك فنةث  ككككككككانبالككككككككم

 ة دعنإف نإنشاتنفينمنطف نيظمنطفيل دطيم بافر ط  لن
                                                           

ن 16إف نن13:نيان نص2016 نظناظ ن13 اويمنيبا أ نطف نيظمنطفيل دطيم:ن  ل انةنشأ  ا نييلمنرظلمنطفيدانطالف   ةنظم نطفعددنن107

http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=e/res/1346(XLV)
http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=a/res/2398(XXIII)
http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/38/161
http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/42/427
http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/44/228
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نتة ن  لظصننطفةا ط نطفد ظلم ن1997ر  ةية نيظةوةنبافظاباانفعامننن-

ُا كككككككدنبيةيكككككككونثككككككك ط نةطفككككككك ينن 2002يكككككككؤ ي نطف يكككككككمنطفعكككككككافي نفل نيظكككككككمنطفيلككككككك دطيمنلكككككككنمنن-
ة عكككككك فن ظضككككككانبالككككككمنن 2000يككككككاندظلككككككير نن20 كككككك نطفيككككككؤ خنن55/199نطفييعظككككككمنطفعايككككككم

ن 2002لر ير نن4 غلوانإف نن26  نطفل  ىنن  نية انلر عةا دنن10  ةن+ن

ر ة ةيكككككة نيظة كككككةنبيةن   كككككا ن كككك نينكككككدطنيكككككان ككككك  نطنع كككككادهنطفكككككدة ىننيككككؤ ي نطألوككككك طفن ككككك ن-
نن 2005طألةف نفلنمن

ن 2005لنمنن يؤ ي ن ةظ نطفيناخن  نيدظنمنباف نرإندةنظلظان- 

ن108 2007يؤ ي نطفيناخنبي اوعمن ةني   ىنباف نط ندةنظلظمنلنمنن-

نفيركككك منرككككظاطن2009بييل ككككمنطفككككدنيا أنلككككنمنن فل ةظكككك ط نطفينا ظككككمن غايةحن ككككانيككككؤ ي ن-
نطألي  يظمنةطف ندنةطف ظانةطفر ط  لنةينةونإ    ظا نطفةالظا نطفي تدى

ن 2010بيا يةانبافييلظأنلنمننن16يؤ ي ننطفيناخنن-

  2011رد حاانرينةونإ    ظانلنمنن17يؤ ي نطفيناخنن-

داككككك نطفييعظكككككمنطفعايكككككمن نتظكككككثن2012يكككككؤ ي نطأليكككككمنطفي تكككككدىنفل نيظكككككمنطفيلككككك دطيمننلكككككنمنن-
ُا كككككدن ككككك ن  كككككةندينيكككككانظ ةنةنن20ُظعككككك فنبالكككككمن  كككككةن+نةنن66/197ن  ط  كككككايةيببإفككككك نا كككككدهن

ن 2012ظةنظةنن22إف نن20  نطفل  ىن

ن 2014رنظة ة أنبافةالظا نطفي تدىنطألي  يظمنلنمنن20يؤ ي نطفيناخنن-

                                                           
:طفدة ن  ن ت ظبن  دطفنطف نيظمنطفيل دطيم نن2014-2001 ة نمننران  إل نث طتىنفلر طيجنطف نيةظمن  نطفي طل ن   نطفل  ىنن108

ن ن112إف نن87 ص:يان2015 يةطان2ةطف تدظا نطف ط نمنةطفيل  رلظم نييلمن بتاثنةد طلا نطف نيظم نطفعددن
ن

http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/res/55/199
http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=a/res/66/197
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طفككككككك ينتكككككككلنن2020:ط لكككككككا نيكككككككانبعكككككككدن2015ربكككككككا  انبل نلكككككككانلكككككككنمنن21يكككككككؤ ي نطفينكككككككاخنن-
ن نن2020ث دند ة نتظ نطف نلظ نلنمنن1997يتلنر  ةية نيظةوةنفعامن

ن 2016نة ير نن18ةن7يانرظانبي ط شنبافية ونن22يؤ ي نطفيناخنن-

ن109 2017ررةانبأفيانظانلنمنن23يؤ ي نطفيناخنن-
ن

 إلقليمية للتنمية المستدامةالمطلب الثاني: المنطلقات ا
ن

إانطف نيظككككككمنطفيلكككككك دطيمن كككككك نطف نيظككككككمنطف كككككك ن لركككككك نتايككككككا نطفتاضكككككك ندةانطفيلككككككاةيمنالكككككك ن
نظكككككا ن ككككك طألي ين انطفيلكككككاةطىنةطفعدطفكككككمنركككككظان نثكككككد ىنطأليظكككككا نطفي رلكككككمنالككككك ن لرظكككككمنتايكككككا  م
نةطتدىنيانطفعةطيلنطفيولةبمنفل نيظمنطفيل دطيم 

ن
 نطاللكككككككك عيا نطفيثككككككككاف نطفلعككككككككا نفييظكككككككك نطفي ككككككككاد نةالظكككككككك  ن ككككككككأانطف نيظككككككككمنطفيلكككككككك دطيمن ككككككككن

طفرظلظكككككمن نطفتظكككككاىنطالي يااظكككككمنةطالث  كككككادنفليلككككك  رلنطفبعظكككككدنيككككك نطف  يظككككك نالككككك نتظكككككاىن  ضكككككلن
ن ط نثظيمناافظمنف لن  دنيان   طدنطفيي ي ن  نطفتاض نةطفيل  رل 

ن
 نككككاأنيتوككككا ني يككككمنشكككك د انطفعككككافمن كككك نييككككا نطف وككككة نيككككانطفليكككك نطفرظلكككك نطفييكككك دنإفكككك ننة
يكككككك نطف نيظككككككمنطفيلكككككك دطيمنطفكككككك ينظ ضككككككيانطال  بككككككاطنطفت يكككككك نفلرظلككككككمنبككككككاف تةال نطالث  ككككككادظمن 

نةطالي يااظمنة  ي ا:

                                                           
  نطألدطتنطفشايلنفليؤللمنطالث  ادظمن  نطفي طل ن  نحلن تدظا ننطف نيظمنطفيل دطيم ن لافمناردنطف تياانطفعاظو نطف تيظمنن109

 يلظمنطفعلةمنطالث  ادظمنةطفعلةمنطف يا  من-لوظإل-ي ديمنفنظلنش ادىندي ة طهنالةمن  نطفعلةمنطالث  ادظم نيايعا ن  تا ناباا
  15 ص:2011-2010ةالةمنطف لظظ  نطفلنمنطفيايعظم:
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ولركككككك نطفييعظككككككمنطفعايككككككمنف يككككككمنطفي تككككككدىنا ككككككدنطي يككككككااناككككككافي نن1989 كككككك ناككككككامنن-1
فةضكككك نإلكككك  ط يظمن ظ ككككافنطف كككككأثظ ط نطف كككك ن لككككةثنطفرظلككككمن ككككك نلككككظا ن ع  كككك نطفي كككككةدن

ن دطيمنطفرظلمنبيلندة نطفعافم طفعافيظمنف وة  نةنيةنةطل

(ن اككككك هنا كككككد نثيكككككمنطأل قن ككككك نطفر ط  كككككل/ن  كككككةندين1ةيككككك دن عكككككلنفلولكككككون ككككك ن)نن-2
)يكككككككؤ ي نطأليكككككككمنطفي تكككككككدىنطفيعنككككككك نبافرظلكككككككمنةطف نيظكككككككم(نن1992يكككككككانظ ةن ككككككك نت  ككككككك طا/

(نةطف ككككككك ن يثكككككككلنين كككككككاجنايكككككككلنينككككككك نطنع كككككككادنطفيكككككككؤ ي ن21ةطفككككككك يننككككككك جنان )طالينكككككككدى
ةيكككككا  نةيكككككاال نطف نيظكككككم نينحيكككككا نطأليكككككمنطفي تكككككدىنةفل ككككك انطفةطتكككككدنةطفعشككككك  انفلتي

نةطفينحيا نطفةظ نتيةيظمن  نيا منطفيياال نطف  ن لةثنطفرظلم 

(ن  كككككلن  كككككد نالككككك نطف نيظكككككمنطفيلككككك دطيمنيكككككان ككككك  ن40   كككككةانيكككككان)ن21إانطألينكككككدىن
اككككككككككدىنو ةتككككككككككا ن  علككككككككككبنبالكككككككككك  دطمنطفيككككككككككةط دنةطفعناظككككككككككمنبككككككككككاأل قنةطفيككككككككككةنةةي كككككككككك ن

 علظيككككككا نةطفككككككنحمنف شككككككيظ نطاللكككككك  دطمنطفيلكككككك دظمنفيككككككةط دنطفتيةيككككككا نرةضكككككك نطف ككككككةطنظانةطف
 طأل قنةط اواتن  يظمنف  طامنطأل قنةةض ن لانةو  نيدظدىن دط ىنطفرظلم 

ةيكككككككاننككككككك جنان كككككككانيكككككككان ت ظكككككككبنطفككككككك حطنركككككككظانطفرظلكككككككمنن1992ثيكككككككمنطأل قناكككككككامننع كككككككو 
ةطف نيظككككككمنشكككككك د نطفينو ككككككمنطفع حظككككككمن اككككككاد ن ظيلككككككمنفككككككإلدط ىنطفرظلظككككككمنطف شككككككظدىنةثككككككدنطنرثككككككبن

 فككككأنط وككككا ن فيلككككا ظي نطفيدظككككدنطفكككك ين دعنإفكككك ن ةلكككك نييككككا نإدط ىنطفرظلككككمنفظشككككيلنناككككا
ن110طف أثظ ط نطفرظلظمنال نطف نيظم 

(نيييةاككككككمنيككككككانطألنشككككككومنطأللالككككككظمن21ف ككككككدنتككككككددنيككككككدة ن ايككككككا نطف كككككك ان)طألينككككككدىننة
ةطألنشكككككومنطفلككككككاندىنطف ككككك نظ ةيككككككونطفعيككككككلنر كككككانيتلظككككككًانضككككككيانإوكككككا نطف نيظككككككمنطفيلكككككك دطيمن

رلككككدنةباف نلككككظبنيكككك نطفينحيككككا نطفعافيظككككمننيثككككلن تلككككظانايلظككككمننةتلككككون  ة ككككظمنيككككل
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 تلكككككككككظان نحيكككككككككمنطف  وكككككككككظطنةط دط ى نثةطاكككككككككدنطفرظانكككككككككا نةطفيعلةيكككككككككا  نن  كككككككككن نطف ككككككككك ط 
ط  ظكككككككا نإلككككككك  ط يظمنةونظككككككككمنفل نيظكككككككمنطفيلكككككككك دطيم نإ كككككككدط نطف شكككككككك  عا  نإظيكككككككادنثنككككككككةط ن

انطف ككككككاصنطف نلككككككظبنطفيؤللككككككمنرككككككظانطألي كككككك ىنطف نيةظككككككمنةطفرظلككككككم ن ةيظكككككك ن نشككككككومنطف وككككككا
ي طتط نطف تيمنب نةنش نطف ةاظمنطفرظلظمنرظانش طلونطفيي ي نطفي  للم  ن111ةط 

يبكككككككاد ىنة  كككككككاونة ككككككك ني   ككككككك نف ليكككككككا ن)طفيظكككككككاه نطفواثكككككككم نطف كككككككتم نطف  طاكككككككمننننن-3
ف يكككككمننطفلكككككاربة ككككك نطفيبكككككاد ىنطف ككككك ن  كككككدمنر كككككانطأليكككككظانطفعكككككامنن (طفرظةفكككككةي نةطف نكككككةا

اككككككدطدننفيككككككؤ ي نطف يككككككمنطفعككككككافي ن ططفي تكككككدىنطفلككككككظدنيككككككة  نانككككككاانإلكككككك ايانينكككككك ن كككككك ن
ة لكككككككع نطفيبكككككككاد ىنإفككككككك ند ككككككك نن ية انلكككككككرة عفل نيظكككككككمنطفيلككككككك دطيمنطفككككككك ينا كككككككدن ككككككك ن

ة  يظككككك نطفي كككككةدن ككككك نطفييكككككاال نطف لظلكككككظمنطف يلكككككمنطف ككككك ن   ايكككككلنيككككك نيكككككن جندةفككككك ن
ة ع رككككككك ن ككككككك هنطفييكككككككاال نيكككككككانن ي يالكككككككأنظلكككككككع نإفككككككك ن ت ظكككككككبنطف نيظكككككككمنطفيلككككككك دطيم

من نلظكككككككك نن ككككككككالجنطف يككككككككمنطفعافيظككككككككمنفل نيظككككككككمنطف ضككككككككاظانطفي يككككككككمنطف كككككككك ن ضككككككككين  ان وكككككككك
طفيلككككككك دطيمنةطفيع ة كككككككمنبالكككككككمن وكككككككمنية انلكككككككرة عنة ككككككك ن شكككككككيلنالككككككك ناكككككككددنيكككككككان
طألنشككككككومنةطفلعافظككككككا نطفيلكككككك  د من كككككك نيككككككلنطفييككككككاال نطف وااظككككككمنةطف كككككك ن كككككك طبطنيكككككك ن
بعضككككككك انيكككككككان ككككككك  نطوككككككك ني نةاكككككككمني عكككككككددىنطألوككككككك طفني لكككككككبنالظ كككككككان ظيكككككككانركككككككظان

نع نإف ن ت ظبن  دطفنةطلعمنطفنوا  طفتيةيا نال ن لاانن جني ناي نظل

ن5/2001(ن كككككك نCD9طفككككككدة ىنطف الككككككعمنفلينككككككمنطأليككككككمنطفي تككككككدىنفل نيظككككككمنطفيلكككككك دطيمن)ن-4
(ن5  ككككككككد نالكككككككك ن انطفواثككككككككمن كككككككك نطأل ككككككككمنف ت ظككككككككبنطف نيظككككككككمنطفيلكككككككك دطيمنةتككككككككدد ن)

ن-ثضاظان لظلظمن  علبنر ا:

   ادىنثد ىنطفة ة نإف نطف ديا نطفي وة ىنفلواثم ن-
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نطل  دطمنةطل   أنطفواثم  تلظانيلاتىنن-

ن وة  نطل  دطيا نيةط دنطفواثمنطفي يددى ن-

ن وة  ن  نةفةيظا ن  ث ننحا منفلةثةدنطالتلة ي ن-

نطفواثمن  نييا نطفن ل ن-

ةطفككككك ينتكككككددنن2000إاككككك انطألفلظكككككمنفل نيظكككككمنطف كككككاد ناكككككانطأليكككككمنطفي تكككككدىن ككككك ن ظلكككككة /ن-5
ن( 2015ن إلنبتلة ناامن  دطفنطألفلظمنفل نيظمن)  لظقننلبمنطفل  نإف نطف

فل تضكككككظ نفيكككككؤ ي نطف يكككككمنطفعكككككافي نثكككككامنييلكككككانطفكككككة  طتنطفعككككك ونطفيلكككككؤةفظاناكككككانطفرظلكككككمنن-6
ةطفككك ينن2001رإ كككدط نإاككك ان ركككةنحرككك ن ككك نشكككباط/ن باف عكككاةانيككك نطف ظلكككا نط ثلظيظكككم

 ضكككككيانط اككككك انطفع حككككك نفل نيظكككككمنطفيلككككك دطيمنةيبكككككاد ىنطف نيظكككككمنطفيلككككك دطيمن ككككك نطفينو كككككمن
نطفع حظم 

طفككككك ينن 2002ي يكككككاانييلكككككانطفكككككة  طتنطفعككككك ونطفيلكككككؤةفظاناكككككانشكككككؤةانطفرظلكككككمناكككككامنطنن-7
  ككككككككدمنبيبككككككككاد ىنطف نيظككككككككمنطفيلكككككككك دطيمن كككككككك نطفينو ككككككككمنطفع حظككككككككمنبالككككككككمنطفيييةاككككككككمنطفع حظككككككككمن

ة ككككككك نيبكككككككاد ىنيةتكككككككدىنن طفيشكككككككا يمن ككككككك نيكككككككؤ ي نية انلكككككككرة عنف يكككككككمنطف نيظكككككككمنطفيلككككككك دطيم
طأليكككككانةطفلككككك منةطف نيظكككككمنن  ضكككككيان ؤظكككككانة  كككككة ط نة ةي كككككا نطفرلكككككدطانطفع حظكككككمنف ت ظكككككب

ة  ككككككدفنطفيبككككككاد ىنإفكككككك نطف  ككككككدينفل تككككككدظا نطف كككككك ن ةطيكككككك نن  كككككك ن حككككككةانطفينو ككككككمنطفع حظككككككم
ة ؤيكككككككدنطف ككككككك طمنطفكككككككدة نطفع حظكككككككمنن  حظكككككككمنيكككككككان يكككككككلن ت ظكككككككبنطف نيظكككككككمنطفيلككككككك دطيمعطفكككككككدة نطف

ر نلظككككك نيكككككدة ن ايكككككا نطف ككككك انة  كككككدطفنطف نيظكككككمنطف ككككك ن ضكككككين انإاككككك انطألفلظكككككمنةي  يكككككا ن
ة لكككككككع نإفككككككك ن لعظكككككككلنة ع  ككككككك نيشكككككككا يمنن افي نفل نيظكككككككمنطفيلككككككك دطيميكككككككؤ ي نطف يكككككككمنطفعككككككك

طفككككدة نطفع حظككككمنيككككان يككككلنإركككك ط نطفي ككككةدنطف كككك نظ ككككةمنر ككككاننتككككةن ت ظككككبنطف نيظككككمنطفيلكككك دطيمن
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ظيكككككادنآفظكككككمنف ية كككككلنرككككك طيجنتياظكككككمنطفرظلكككككمنة ت ظكككككبنن ةاللكككككظيان ككككك نحكككككلنطفعةفيكككككمنةآثا  كككككا ةط 
ن112طف نيظمنطفيل دطيم 

 كككككككةنيظلظكككككككمن ت ظكككككككبن نيظكككككككمنطث  كككككككادظمنة  ا ظكككككككمن نطآلاطف تككككككدين يكككككككامنطفيي يككككككك نطفكككككككدةف ننإا
طي يااظككككككككمنبأثككككككككلنثككككككككد نيككككككككانطلكككككككك   أنطفيككككككككةط دنطفورظعظككككككككمنةبافتككككككككدنطألدنكككككككك نيككككككككانطف لككككككككةثن

نةطألض ط نبافرظلمنة  طن ةنية  نطف نيظمنطفيل دطيم 
ح ككككا نطفن ككككاطنطفي  ككككلمنيككككانإطأل ثككككامنطفيع ككككادىن ح كككك ن ةظظكككك طن كككك نط يككككاهنةطتككككدن  ككككطنرككككدةاننإا

ي يكككككك نةطفتظككككككاىنطالي يااظككككككمنةطفرظلككككككمنةيككككككأانطفيي يكككككك نظ  ككككككةانيككككككانث ثككككككمنرككككككظانطث  ككككككادنطفي
ن: ي طتنينل لمنة  

نطالث  اد ن-1
 طفتظاىنطالي يااظم نننن-2
نطفرظلم نن-3

 ننن
 (ن4-1ةط  طنيككككككان ككككككمنطفنحكككككك نإفكككككك ن كككككك هنطأليكككككك طتنبوكككككك  نينل ككككككلمنةييككككككان كككككك نطفشككككككيلن ثككككككمن)

نلظ منطفنح نن ظضانإف ن
ن

بعضكككككك انطفككككككبعقنييككككككانظككككككؤدينإفكككككك نن ككككككالجنلككككككظلمنيشككككككا لنطفيي يكككككك ني ضككككككاظانينع فككككككمناككككككان
نيثل:

ن
 تلنيشيلمنيييان انظؤدينإف نح ة نيشيلمن لةت ن-1
  طفتلة نطف د  يظمن عةدنإف ن لبنيييةاا نطث  ادظم ن-2
نطفتلة نطف د  يظمن  ي نال نطفلةطلدنث ظ ىنطفيدع نننن-3

ن
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ركككككككظانتلكككككككة ن د  يظكككككككمننتكككككككانبتايكككككككمنإفككككككك نطفنحككككككك ن ككككككك نن كككككككاطنطفة كككككككلنن بكككككككااطةحكككككككدالنيكككككككان
ن 113طالث  ادن نطفرظلمن طفتظاىنطالي يااظم

ن
ةيككككككان كككككك  نيككككككان ككككككمني تح كككككك  نظ ضككككككون انطف نيظككككككمنطفيلكككككك دطيمنيانكككككك نيتككككككلنيككككككد نةطلكككككك ن
ةيرظككككك نركككككظانطألةلكككككاطنطفدةفظكككككمنةط ثلظيظكككككمنفيكككككانف كككككانيكككككاندة ن لالككككك نةيكككككة  ين ككككك ن ت ظكككككبن

نيااظم طف ةط انةطف  ايلنرظانطألبعادنةطفيةطنونطالث  ادظمنةطالي 
ن

تلالكككككانبتكككككةةاظكككككانةن منة وكككككة ىنطف ةظككككك ط نطفينا ظكككككمنيكككككانثركككككلنطفيةككككك ونفيكككككانظلعبككككك نيكككككاندة نط 
ف  طيكككككك نطفلظالكككككك ن كككككك نط لاثظككككككمن و لعكككككك نةتظككككككةيننلككككككةطتنالكككككك نطفيلكككككك ةعنتضككككككة هنطفككككككةط انةط 

 نة فككككأنيككككانالكككك نطأليككككمنطفي تككككدىنط وككككا نبشككككأان ةظكككك نطفينككككاخنطألوكككك طفنربككككا  انةطفيةثعككككم
 ا ككككككمنبككككككاف ةظ ط نةطف  لبككككككا نطفينا ظككككككمن كككككك  نطن  طوكككككك نطف لكككككك ن كككككك نطفيككككككؤ ي ط نطفدةفظككككككمنطف

 ةنالككككككككككك نن2016نككككككككككة ير نن18ةن7يككككككككككانرككككككككككظانبيككككككككككك ط شنن22ة نحظيكككككككككك نيككككككككككؤ ي نطفينككككككككككاخن
طفيلكككككككك ةعنطفككككككككةون نيككككككككان كككككككك  ن رنظكككككككك نفييلككككككككمنيككككككككانطاللكككككككك  ط ظيظا نةطف ةي ككككككككا نطف ركككككككك عن
فل ةظكككككككككك ط نطفينا ظكككككككككككمنيا لككككككككككك  ط ظيظمنطفةونظكككككككككككمننفلرظلككككككككككمنةط لككككككككككك  ط يظمنطفةونظكككككككككككمنفل نيظكككككككككككمن

ن 2030-2016طفيل دطيمن
ن

 نطلقـــــــات اللاصـــــــة بالتوجهـــــــات الملكيـــــــةالمبحـــــــث الثاني:الم
 المستدامةوالقانونية للتنمية 

ن
 وكككك إلن كككك نطفيةكككك ونثضككككظمنط  كككك تا نبشككككدىنة كككك طن كككك نطفعدظككككدنيككككانطفييككككاال نطفلظالككككظم ن
طالث  كككككككككككككادظم نطالي يااظكككككككككككككم     نة ا ككككككككككككككمنإ طنط  بوكككككككككككككك نبيككككككككككككككلأفمنطف نيظككككككككككككككمنطفككككككككككككككشايلمن

نكن كككافية ونةي . ةطفيلككك دطيم نكنةثركككلن ينةثككك نيككككض  ةظككك هنيكككانطفكككدة نيوافكككونطفظكككةم
بيككككككككلاظ ىني  لككككككككإلنطف تكككككككةال نطفلظالكككككككظمنطفدةفظكككككككمنين كككككككانةط ثلظيظكككككككم نة فكككككككأنر كككككككدفن ت ظكككككككبن

                                                           
 دظيمنا يان  نإشيافظمنطف نيظمنطفيل دطيمن  نطفي طل  ني ي ىني ديمنفنظلنطفلظلانان  نطفعلةمنطفلظالظم ن   صن نحظيا نن113

دط  م نيايعمنثا ديني حاإلن -2012فلظالظم نطفلنمنطفيايعظم: يلظمنطفت ة نةطفعلةمنطفلظالظمنثلمنطفعلةمنط-ة ثلمن–لظالظمنةط 
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 نيظككككككمنشككككككايلمنةي ةط نككككككم نةبورظعكككككمنطفتكككككا نالنظ ت كككككبن فكككككأنإالنباأل ككككك نبيؤشككككك ط  انةطفي يثلكككككمن
 ظكككككا  منطفعدطفكككككمن ككككك نطف ة  ككككك :ن ككككك نطف ييكككككظا:ن ين ةلكككككظ نثككككككد ط نطفيكككككةطونظانةطفت  كككككمن ككككك نط 

طف كككككك ن شككككككيلنط ييانككككككا نةطفلكككككك صنطفي اتككككككمنفللكككككك د نطف عككككككاةان:نيي ككككككد ن لالكككككك نفإلشككككككباان
طفككككك ط  ن نطأليككككككانطفش  كككككك ن:نطفي علككككككبنبتككككككبنطفتظكككككاىنف كككككككلن كككككك دنبعظككككككدطناككككككان ين  دظككككككدط  ن
ة  ظككككك طنطاللككككك دطيم:نطف ككككك ن ضكككككيانطف كككككد ىنالككككك ن لرظكككككمنتايكككككا نطفيظككككككلنطفتكككككاف ندةانطف كككككأثظ ن

نىنطأليظا نطف ت منةت  ان  نطفعظشنطف   م ال نتظا
ن

ن(فكككككك فأ نلككككككةفن  وكككككك  نإفكككككك نطفينول ككككككا نطف ا ككككككمنباف ةي ككككككا نطفيل ظككككككمنفل نيظككككككمنطفيلكككككك دطيم
نطفيولونطفثان ( ن(طفيولونطألة (نةطفينول ا نطف انةنظمنفل نيظمنطفيل دطيم

ن
ـــب األول ـــات ا :المطل ـــةالمنطلق ـــة للتنمي ـــات الملكي  للاصـــة بالتوجه

 المستدامة
ن
يلككككككظدطنفل ةيظ ككككككا نطفدةفظككككككمنةط ثلظيظككككككمنن كككككك نييككككككا ن تلككككككظانة وككككككة  نطف نيظككككككمنطفيلكككككك دطيمنن 

ة ية ككككككد ا نةن  كككككك طنبيككككككانيككككككاتن كككككك نط لكككككك ايا نةطفيلككككككاا نةطفي ككككككةدنطف طيظككككككمنإفكككككك نةضكككككك ن
طفدةفككككككمنطفييللككككككمنباف نيظككككككمنطفيلكككككك دطيمنني ابككككككملظالككككككا نةيؤللككككككا ن عافككككككمنةنايعككككككم نايلكككككك ن

ن كككككككككك نلككككككككككرظلن2030ةن2016نيظككككككككككمنطفيلكككككككككك دطيمإاككككككككككدطدنط لكككككككككك  ط ظيظمنطفةونظككككككككككمنفل ننالكككككككككك 
ن ن شيظ نإن اجننحظإلنيانإوا نثانةن نة  لظإلنض  ر نة ية لن  ض 

ن
ةةاظككككككككانر كككككككك طنطف تككككككككدينطف رظكككككككك نفلن ككككككككةقنباف نيظككككككككمنطفيلكككككككك دطيمننككككككككصنطف وككككككككاونطفيل ككككككككك ن

 الككككككككككككككككككك نيكككككككككككككككككككانظلككككككككككككككككككك :"ن2009ظةفظكككككككككككككككككككة نن30بينالكككككككككككككككككككبمناظكككككككككككككككككككدنطفعككككككككككككككككككك شنر كككككككككككككككككككا  خن
ن

ي د يكككككككمنة أ ظلظكككككككمنشكككككككايلم نطث  كككككككادطننةطف  طيكككككككانينككككككك نرككككككك فأ ننؤيكككككككدنةيكككككككةونطن  كككككككاجنلظالكككككككم
ة ةاظكككككم نةدايككككككانيككككككانطفشكككككك ياتنطفي ككككككة ظانةطفكككككدةفظظا نة كككككك ن كككككك طنطف ككككككدد ننةيكككككك نطفتيةيككككككمن
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إفكككككككك نإاككككككككدطدنيشكككككككك ةانيظثككككككككا نةونكككككككك نشككككككككايلنفلرظلككككككككمنظلكككككككك  دفنطفتلككككككككاظنالكككككككك نيياال  ككككككككان
ن  114ةيتيظا  انةيةط د انطفورظعظم نضيان نيظمنيل دطيم "

ن
ظةفظكككككككة نن13لكككككككبمناظكككككككدنطفعككككككك شنطفيكككككككؤ خن ككككككك نييكككككككاننكككككككصنطف وكككككككاونطفيل ككككككك نطفلكككككككاي نبينا

ةفككككككككانظ ككككككككأ  ن فككككككككأنإالنبيةط ككككككككلمنط  كككككككك تا  نةطالن كككككككك ططن كككككككك ننالكككككككك نيككككككككاظل :"ن2010
  : طف ةي كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا نطأل حعكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككمنطف افظكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككم

 
 ةف كككككككان:نطفن كككككككةقنباف نيظكككككككمنطفيلككككككك دطيم نة ككككككك ن كككككككلر انطفيلكككككككأفمنطفرظلظكككككككم نباا با  كككككككانثكككككككةطمن

ةطلكككككككعم نالنرثكككككككا ن نشكككككككومنطفنيكككككككةنطأل ضككككككك نةطالث  كككككككادنطفيدظكككككككد نبيكككككككانظل تككككككك نيكككككككانآ كككككككا ن
 ير   ى نةطادىنباف شةظل

ن
ةيكككككككان نكككككككا ننكككككككداةنطفتيةيكككككككمنف يلكككككككظدنطف ةي كككككككا نطف رككككككك عنفلتكككككككةط نطفةطلككككككك  نبشكككككككأانإاكككككككدطدن
يظثككككككا نةونكككككك نفتياظككككككمنطفرظلككككككمنةطف نيظككككككمنطفيلكككككك دطيم ن كككككك ن وككككككمنايككككككلنيندييككككككم نبأ ككككككدطفن

 .يضرةوم نةثارلمنفإلنيا ن  نيلنطف وااا 
 

إوككككا  نن  ككككدهن-رلككككة ىن كككك طنطفيظثككككا ن كككك نيشكككك ةانثككككانةاننةبيككككةط طىن فككككأ ننتككككثنطفتيةيككككمنالكككك 
ن115". ي يعانفللظالا نطفعيةيظمنفب دنا

ن
ن
ن
 

                                                           
ر وةطانتة نإادطدنطفيظثا نطفةون نفلرظلمنةطف نيظمنن2009ظةفظة نن30طف واونطفيل  نطفلاي نبينالبمناظدنطفع شنطفيؤ خن  نن114

طفيل دظيم نردةان يظمطف ن ينحة  ة ب طفرظلم تياظم ة طالث  ادي طفنية طفيل دطيمن نةفلي  دنيانطف ةضظون طي نيلة نطفعلةا ننيدفظم
ن 154دط نطفوب  نردةاندط نطفنش  ص:

ر وةطانتة نرلة ىن ةي ا نطفيظثا نطفةون نفلرظلمنن2010ظةفظة نن31طف واونطفيل  نطفلاي نبينالبمناظدنطفع شنطفيؤ خن  ن115
ا نييلمنطفت ة نةطفعلةمنط نلا ت ة ن يا يتب طفرظلم    رةطف يو نطفتب ةطف نيظمنطفيل دطيمن نةفلي  دنيانطف ةضظون نح نظةلإل

ن 119إف ن105 ردةانلنمنطفنش  نص:نيان1طفلظالظم نطفعددن
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 المطلب الثاني: المنطلقات القانونية للتنمية المستدامة
ن

 كككك نطفبككككاونطفثككككان نطفي علككككبنن31ف ككككدننحككككمنطفيشكككك انطفية حكككك نطف نيظككككمنطفيلكككك دطيمن كككك نطفل ككككلن
ةطفككككككككك ينيكككككككككاتن116ن2011ل كككككككككمنفلكككككككككنمنبافت  كككككككككا نةطفت كككككككككة نطأللالكككككككككظمنيكككككككككاندلككككككككك ة نطفيي

 ظككككك :" عيلنطفدةفكككككمنةطفيؤللكككككا نطفعيةيظكككككمنةطفييااكككككا نطف  طرظكككككم نالككككك ن عرلكككككمنيكككككلنطفةلكككككاللن
طفي اتكككككككم نف ظلكككككككظ ن لكككككككباونطلككككككك لادىنطفيةطونكككككككا نةطفيكككككككةطونظا نالككككككك نثكككككككدمنطفيلكككككككاةطى نيكككككككان

 طفتبن  :
 طفع جنةطفعناظمنطف تظم؛ن-

طف عاضككككككدين ةنطفيككككككنحمنيككككككانفككككككداننطفتياظككككككمنطالي يااظككككككمنةطف ةوظككككككمنطف ككككككتظم نةطف ضككككككايان-
 طفدةفم؛

 طفت ة نال ن علظمنا  ينيظل نطفةفةجنة ينيةدى؛ن-

 طف نشلمنال نطف شرثنباف ةظمنطفية حظم نةطفثةطر نطفةونظمنطف طل م؛ن-

 طف  ة انطفي ن نةطالل لادىنيانطف  حظمنطفردنظمنةطفلنظم؛ن-

 طفليانطف لب؛ن-

 كككك نطفبتككككثناككككانين ككككونشككككةل ن ةن كككك ننطفشككككةلنةطفككككدامنيككككانوكككك فنطفلككككلوا نطفعيةيظككككمن-
 طف شةظلنطف ط  ؛

 ةفةجنطفةحالإلنطفعيةيظمنتلونطالل ت ا ؛ن-

 طفت ة نال نطفياتنةطفعظشن  نرظلمنللظيم؛ن-

نطف نيظمنطفيل دطيم "ن-
                                                           

(نر نلظ ننصنطفدل ة  نينشة نبافي  دىنطف ليظمن2011ظةفظة نن29ن(1432يانشعباانن27 اد نن91 11 1طفح ظ نطفش  إلن ثمن116
  3600( نص:ننن2011ظةفظة نن30ن(1432شعباانن28يي  نر ا  خنن5964اددن

ن
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طفبككككككاونطف طبكككككك نطفي علكككككبنطفلككككككلومنطف شكككككك  عظمنن كككككك نطفيانككككككونن71ييكككككانظككككككنصنطفل ككككككلننننننننن
الكككككك نيككككككانظلكككككك :"ظ  صنن2011ل ككككككمنفلككككككنمنطف ككككككاصنبلككككككلوا نطفر فيككككككاانيككككككاندلكككككك ة نطفيي

طف كككككككانةا نبا ضكككككككا منإفككككككك نطفيكككككككةطدنطفيلكككككككندىنإفظككككككك ن ككككككك طتمنبل كككككككة ن  ككككككك عنيكككككككانطفدلككككككك ة  ن
نباف ش   ن  نطفيظادظانطف افظم:

طفت كككككككة نةطفت  كككككككا نطأللالكككككككظمنطفين كككككككةصنالظ كككككككان ككككككك نطف  كككككككدظ  نة ككككككك ن  كككككككة ن -
    عنيان  طنطفدل ة ؛

  دنطفورظعظمنةطف نيظمنطفيل دطيم؛نطف ةطادنطفي عل منر درظ نطفرظلمنةتياظمنطفيةط -

 نحامنطفيظاهنةطفةابا نةطف ظد؛ -

فلر فيككككاا نبا ضككككا منإفكككك نطفيظككككادظانطفيشككككا نإفظ ككككان كككك نطفل كككك ىنطفلككككاب م ن كككك تظمنطف  ككككة  ن
الككككك نثكككككةطنظان ضككككك نإوكككككا طنف  كككككدطفنطأللالكككككظمنفنشكككككاطنطفدةفكككككم ن ككككك نطفيظكككككادظانطالث  كككككادظمن

انطفيظثكككككككا نطفكككككككةون نفلرظلكككككككمنةطف نيظكككككككمنطفيلككككككك دطيمنةطالي يااظكككككككمنةطفرظلظكككككككمنةطفث ا ظكككككككم "ةيعلةمن 
ن12 99طفي علككككككبنر نلظكككككك نطف ككككككانةانط وككككككا ن ثككككككمنن2014يككككككا انن6بيةيككككككونح ظكككككك ننن ككككككد 

ة فكككككأن ياشكككككظانيككككك نيضكككككايظان وكككككار نن117بيثابكككككمنيظثكككككا نةونككككك نفلرظلكككككمنةطف نيظكككككمنطفيلككككك دطيم 
طفي علكككككككككبنن2009ظةفظكككككككككة نن30طفيل كككككككك نطفلكككككككككاي نبينالكككككككككبمناظككككككككدنطفعككككككككك شنطفيكككككككككؤ  ظان كككككككك ن

طفي علككككككككبننن2010ظةفظككككككككة ننن03طدننطفيظثككككككككا نطفككككككككةون نفلرظلككككككككمنةطف نيظككككككككمنطفيلكككككككك دطيمنةرإاككككككككد
ر يلككككظدهنةحلة  كككك نالككككك ن  قنطفةطثكككك نةيكككككانظ لككككبنيككككك نإايككككا نة ن  كككككلن للككككلمنة ةإلنةينوكككككة ن

 ككككك نطفبكككككاونطفثكككككان نطفي علكككككبنبافت  كككككا نةطفت كككككة نطأللالكككككظمنيكككككاندلككككك ة نن31 تيككككامنطفل كككككلن
ن 2011طفييل منفلنمن

                                                           
بيثابمنن12 99(ر نلظ نطف انةانط وا ن ثمن2014يا ان6)ن1435ييادعنطألةف نن4 اد ن  نن09 14 1طفش  إلن ثمننطفح ظ ن117

( ن2014يا انن20)ن1435ييادعنطألةف نن18ر ا  خنن6240بافي  دىنطف ليظمناددننيظثا نةون نفلرظلمنةطف نيظمنطفيل دطيم نينشة 
ن 3194ص:ن
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انطفية حككككك ن  كككككصنفل نيظكككككمنطفيلككككك دطيمنطفبكككككاونطفثافكككككثنيكككككانطف كككككانةان يككككك طننيكككككدن انطفيشككككك نن
ن كككككك نالكككككك نن9 ن افيككككككادىن18ت كككككك نطفيككككككادىنن9ط وككككككا نطفلككككككافإلنطفكككككك ي  نةن تدظككككككدطنطفيككككككةطدن

ط وككككا  ني ا حككككمنفل نيظككككمن    كككك نالكككك نن-ظكككك طدنباف نيظككككمنطفيلكككك دطيمن كككك ن كككك طنطف ككككانةان"نيككككاظل :
فث ا ظكككككمنةطفرظلظكككككمنف نشكككككومنطف نيةظكككككمناكككككدمنطفل كككككلنركككككظانطألبعكككككادنطالث  كككككادظمنةطالي يااظكككككمنةط

طأليظكككككا نطفي رلكككككمننةطف ككككك ن  كككككدفنإفككككك نطاللككككك يابمنفتايظكككككا نطفتاضككككك ندةانطفيلكككككاانب كككككد ط 
ن  ن  طنطفييا  "

يككككككككاننلككككككككانطف ككككككككانةانالكككككككك نياظل :" يثككككككككلنطف نيظككككككككمن10ة كككككككك ن ط نطفلككككككككظا  نن كككككككك نطفيككككككككادىن
و  ا نطفيلككككك دطيمنثظيكككككمن لالكككككظمن  ولكككككونيكككككانيكككككلنييةنكككككا نطفيي يككككك نإدياي كككككانضكككككيان نشككككك

ة ع رككككككك نلكككككككلةيانيل يكككككككانف كككككككلنطفي كككككككد لظان ككككككك نيلللكككككككلنطف نيظكككككككمنطالث  كككككككادظمنةطالي يااظكككككككمن
نةطفث ا ظمنةطفرظلظمنفلب د "

يككككان كككك طنطف ككككانةانالكككك نيككككاظل :"نظكككك منإديككككاجنن11ة كككك ننلككككانط وككككا ن ظضككككا نن كككك نطفيككككادىن
نيكككككككةنيكككككككلنطف وااكككككككا نةطألنشكككككككومن ككككككك نإوكككككككا نطف نيظكككككككمنطفيلككككككك دطيم نةف ككككككك طنطفةككككككك ق ن رككككككك  ن

يلكككككككك ي ىن  ككككككككدفنباف  ككككككككةصنإفكككككككك نطف  لظككككككككإلنيككككككككانطفضككككككككةطنالكككككككك نطفيككككككككةط دننيي ككككككككةدط 
طفورظعظككككككمنطفيلكككككك عيلمنةطفليككككككةتنإفكككككك ن  نةفةيظككككككا نط ن ككككككاجنطفنحظككككككإلنطفي لككككككمنفلرظلككككككمنةطفلكككككك  ن

األلاةةةةة أل حاألالجعمنعيةةةةة اإلةةةةةىامنعوجةةةةةةن االككككك نطف تلكككككظانطفيلككككك ي نفشككككك ةطنةفكككككةجني  لكككككإل
نة ديا ن  هنطف وااا نةطألنشوم "ن

لكككككككانطف كككككككانةانالككككككك نياظل :" عكككككككدنطف وااكككككككا نةطألنشكككككككومنيكككككككاننن12يككككككك فأنن ككككككك نطفيكككككككادىن
طفي عل كككككمنبافواثكككككمنةطفيكككككاتنةطفةابكككككا نةطف كككككظدنطفبتككككك ينةطفل تكككككمنةطفن كككككلنةطفلكككككظاتمنةطف عيظككككك ن
ةطفرنكككككاتنة كككككدرظ نطفنلاظكككككا نةطف كككككناامنبشكككككيلناكككككامنثوااكككككا نة نشكككككومن  كككككة  نالككككك نإييانظكككككمن

نباف نيظمنطفيل دطيم نناافظمنف ل دطيمنة   ل نوابعان ةفةظانيانتظثني ولبا نطف  ظد
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ةف كككككك طنطفةككككككك ق ن لكككككك  نطفلكككككككلوا نطفتيةيظككككككمنطفييللكككككككمنر كككككك هنطف وااكككككككا نةطألنشككككككومنالككككككك ن
طا يكككككككادن كككككككدطرظ نايلظكككككككمنيلظلكككككككمنبضكككككككياانطاللككككككك دطيمن ككككككك نوككككككك  ن كككككككدرظ  انة ككككككك نيلللككككككك   ان

نط ن ايظمنةطفعيلنال ننش ن  هنطف دطرظ نال ننوا نةطل  "

ف كككككككانةانالككككككك نياظل :" لككككككك  نطفدةفكككككككمنيكككككككان ككككككك طنطن13ة ككككككك ننلكككككككانطال يكككككككاه نن ككككككك نطفيكككككككادىن
ةطفييااكككككككككا نطف  طرظكككككككككمنةطفيؤللكككككككككا نطفعيةيظكككككككككمنةشككككككككك يا نطفدةفكككككككككمنالككككككككك نإديكككككككككاجنطف كككككككككدطرظ ن
طفيلككككككك يدىنيكككككككانطف نيظكككككككمنطفيلككككككك دطيمن ككككككك نطفلظالكككككككا نطفعيةيظكككككككمنطفشكككككككايلمنةطف وااظكككككككمنطف ككككككك ن

ن عد ان   طنبعظانطالا با ن  ة ظا نيلنثواا "ن

طف ككككككانةانالكككككك نياظل :" ع يككككككدنطفتيةيككككككم نيككككككان كككككك طنن14ة كككككك ن ط نطفلككككككظا  نن كككككك نطفيككككككادىن
ظمنطفةونظكككككمنط وكككككا  نط لككككك  ط ظين-دط كككككلن يكككككلنلكككككنمن ر كككككدئنيكككككان كككككا  خننشككككك ن ككككك طنطف كككككانةان

ظيككككككةانإاككككككدطدنة  ظككككككظمن كككككك هنط لكككككك  ط ظيظمنةي طيع  ككككككانيةضككككككةان نلككككككظبنفل نيظككككككمنطفيلكككككك دطيم ن
نة شاة  

طفةونظكككككككمنيكككككككان ط نطف كككككككانةانالككككككك نيكككككككاظل :"     نط لككككككك  ط ظيظمنن15ةييكككككككانن ككككككك نطفيكككككككادىن
ن-فل نيظككككككمنطفيلكككككك دطيمنالكككككك نطفيبككككككادئنةطفي  ضككككككظا نطفين ككككككةصنالظ ككككككان كككككك ن كككككك طنطف ككككككانةان

نط وا  نة تددنال نطف  ةص:

طف ةي ككككككا نطأللالككككككظمن اككككككدطدنط وككككككا نطفعككككككامنف  ظككككككئنلظالككككككمنشككككككايلمنفل نيظككككككمنطفيلكككككك دطيمنن-
نفلب د؛

بنطأل كككككككدطفنطفيبكككككككادئنطفعايكككككككمنطفةطيكككككككونطت  طي كككككككانف نلظككككككك ن ككككككك هنط لككككككك  ط ظيظمنبةظكككككككمن ت ظكككككككن-
نطفعايمنةطف ا منطف  ن نصنالظ ا؛

نآفظمنطف  ظظمنةطفي ابعمنةي طنطف دطرظ نطفي اتبمنألي  ىن  هنط ل  ط ظيظم ن"ن-

يكككككككاننلكككككككانطف كككككككانةانالككككككك نياظل :"ظيكككككككونيواب كككككككمنن16ة ككككككك ن ط نطفلكككككككظا  نن ككككككك نطفيكككككككادىن
دطفنطفلظالككككا نطفعيةيظكككككمنطفشككككايلمنةطف وااظكككككمنطفيكككككا ينر ككككانطفعيكككككلنةيككككك طنطفي ةظككككمنيككككك نطأل ككككك
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ةطف ةي كككككككا نطفيتكككككككددىن ككككككك نط لككككككك  ط ظيظمنطفةونظكككككككمنف نيظكككككككمنطفيلككككككك دطيمندط كككككككلن يكككككككلن ث كككككككاهن
نلن ظانظت لونيان ا  خنطا ياد ا ن"

يكككككككان ككككككك طنطف كككككككانةانالككككككك نياظل :"ظيكككككككوني ليكككككككمن نحيكككككككمنطف  حظكككككككمن17يككككككك فأنن ككككككك نطفيكككككككادىن
 ككككك ننةطف علكككككظمنةحككككك طيجنطف  كككككة انةطف  كككككة انطفي نككككك نر كككككدفنإد طجنطفيبكككككادئنةطف ةي كككككا نطفكككككةط دى

ط وكككككككا نةالنلكككككككظيانيكككككككان ككككككك  نإتكككككككدطثن    كككككككا ن ككككككك نييكككككككا نطفرظلكككككككمنن- ككككككك طنطف كككككككانةان
نننةطف نيظمنطفيل دطيم 

ظيككككككون ان  ككككككةانث ا ككككككمنطفيتا حككككككمنالكككككك نطفرظلككككككمنةطف نيظككككككمنطفيلكككككك دطيمنيكككككك تطنالنظ يكككككك  نيككككككان
ينحةيكككككككككمنطفيع  كككككككككمنةطفيعكككككككككا فنطفعيلظكككككككككمنةطفلكككككككككلةيظمنطفيل نكككككككككمن ككككككككك نإوكككككككككا ن ككككككككك هنطألنحيكككككككككمن

ن118ةطفر طيج 

يكككككان ط نطف كككككانةانالككككك نيكككككاظل :"  ةمنطفدةفكككككمنةطفييااكككككا نطف  طرظككككككمن18فيكككككادىنةييكككككانن ككككك نط
ةطفيؤللكككككككا نطفعيةيظكككككككمنةشككككككك يا نطفدةفكككككككمنةطفي كككككككاةال نطف ا كككككككمنر شكككككككيظ نة ية كككككككلنإاككككككككدطدن

 ةي ن كككككككك هنطفيلكككككككك دطيمنةطالث  ككككككككادنطأل ضكككككككك  ركككككككك طيجنبتككككككككثن/ نيظككككككككمن كككككككك ن ديككككككككمنطف نيظككككككككمن
نةفةيظكككككانط ن كككككاجنطفنحظكككككإلنطفرككككك طيجنالككككك نطف  كككككةصننتكككككةنطالر  كككككا نطفعليككككك ن ككككك نيظكككككادظان  

ةط  ككككككك طانآفظكككككككا ن ةنوككككككك  نايلظكككككككمنة عافكككككككمن لكككككككاادنالككككككك نطفتلكككككككاظنالككككككك نطفرظلكككككككمنةطث  كككككككادن
تككككككككدطثنينا ككككككككونشككككككككةلنيدظككككككككدىن لكككككككك يظونفتايظككككككككا نطفي ككككككككانطفرظلظككككككككمنةطف نيظككككككككمن طفيككككككككةط دنةط 

نطفيل دطيم" ن
ن

 ظيظمنطفككككككككةون نفلرظلكككككككككمنةطف نيظككككككككمنطفيلكككككككك دطيمن ككككككككمنإوكككككككك  نط لككككككككك  طنبككككككككافيةط طىنيكككككككك نطفيظثككككككككا 
يكككككككانن2016ظةنظكككككككةنن25طفيؤ  كككككككمن ككككككك نر كككككككا  خنن2030-2016ننظكككككككمنفل نيظكككككككمنطفيلككككككك دطمطفةو

ن   ن لمنةةض نلب ن  انا نير عنة  :ن

                                                           
طل ش ط   نييلمنطفبتةثنطفلظالظمن– رظل  ينحة  :طفي طل     طفرظلم تياظم ييا     مط ل  ط ظيظ لنةل ن نظش نطألبعادن118

  27إف نن5 ردةانلنمنطفنش  نص:يان2ةط دط  م نطفعددن



 
 

96 
 

ن
طفتيايكككككمن نطالث  ككككككادنطأل ضكككككك  نطف نككككككةانطفرظةفكككككةي  نطف ةظكككككك نطفينككككككا   نطفييككككككاال نطف شككككككم ن

ن ككككككمنطفي ككككككادثمنالكككككك نط لكككككك  ط ظيظمنطفةونظككككككمنفل نيظككككككمطف يالككككككأنطالي يككككككاا  نطفث ا ككككككم نييككككككان
  ككككككك طن ضككككككك ناكككككككانن2017ظةنظكككككككةنن25ر كككككككا  خننطفيلككككككك دطيمنيكككككككانوككككككك فنطفييلكككككككانطفكككككككة ط ين

ي وككككككطنثوككككككاا نفل نيظككككككمنطفيلكككككك دطيمنةي وككككككطن ككككككاصنر ورظككككككبنيل ككككككةمنيثافظككككككمنن21إاككككككدطدن
نطفدةفمن  نييا نطف نيظمنطفيل دطيمن ةفعلنيان ر   ا:

ن
 طفلظالككككككككمنطف ا ككككككككمنباف نيظككككككككمنطفبشكككككككك  م:نطفيبككككككككاد ىنطفةونظككككككككمنطف نيظككككككككمنطفبشكككككككك  منلككككككككنمن

لكككككككككنمنيكككككككككانطف نيظكككككككككمنطفبشككككككككك  منن50تكككككككككة نالككككككككك نضكككككككككةتن    ككككككككك نطف يلكككككككككظنظمنن2005
ح نككككككككايجن تككككككككدينطألفلظككككككككمنةنن2003طف ككككككككاد نلككككككككنمنن2025بككككككككافية وننةآ ككككككككا نلككككككككنمن

 ( 2013-2008(طفثافثمن
 ةنطفيظثكككككككككككا نن2009ةن2005طفلظالكككككككككككمنطف كككككككككككنااظم:ني وكككككككككككطنإثككككككككككك انطف كككككككككككناا ن

نةيكككككككككك طني وككككككككككطن لكككككككككك   نطف نيظككككككككككمن2015ةن2009طفككككككككككةون نفإلثكككككككككك انطف ككككككككككناا ن
  2020ةن2014طف نااظمن

 ن2008طفلظالككككككككككككككمنطفل تظككككككككككككككم:نط لكككككككككككككك  ط ظيظمنطفةونظككككككككككككككمنفليةكككككككككككككك ونطأل ضكككككككككككككك ن-
 :ي وطنطفية ونطأل ض  2022

 طفي وكككككككطنطفكككككككةون ن2030-2009طفلظالكككككككمنطفيالظكككككككم:نط لككككككك  ط ظيظمنطفةونظكككككككمنفليكككككككات:
 فليات 

 طفلظالكككككككككككمنطف ا كككككككككككمنباف كككككككككككظدنطفبت ي:ط لكككككككككككك  ط ظيظمنطفةونظكككككككككككمنفل كككككككككككظدنطفبتكككككككككككك ين
 ظة ظا :ني وطن ف2009

 ن2030-ن2016طفلظالككككككككككمنطفواثظككككككككككم:نط لكككككككككك  ط ظيظمنطفةونظككككككككككمنفلواثككككككككككمنطف ضككككككككككك طتن
 :ي ووا نطفواثا نيافواثمنطفي يددىنةطفواثمنطفشيلظمنةطفواثمنطف  تظم 

 نطفي وطنطأل    2020طفلظالمنطفلظاتظم:نط ل  ط ظيظمنطفةونظمنفللظاتمن: 
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 ن:ني وطن ةطج 2020طفلظالمنطف يا  م:نط ل  ط ظيظمنطفةونظمنفل يا ىن

ر لالكككككككمن كككككككمنةضككككككك نإوكككككككا نفلتيايكككككككمنييكككككككةانيكككككككانفين كككككككظان:نطفلينكككككككمنط لككككككك  ط ظيظمنةيككككككك فأن
ةفينككككككمنطف ظككككككادىن تكككككك ن لالككككككمني ابككككككمنطفدةفككككككمنطفييللككككككمنباف نيظككككككمنطفيلكككككك دطيمن لككككككظانطفتيةيككككككم ن

طفيتكككككككك  ن كككككككك ن ت ظككككككككبنطف نيظككككككككمنطفيلكككككككك دطيم نةنف ككككككككانطف  بكككككككك نطفككككككككدثظبنفل  ككككككككدمننن ةيككككككككلطف كككككككك ن
 لككككككككةمنطفي علككككككككبنبافلينككككككككمنط لكككككككك  ط ظيظمنفل نيظككككككككمنطفيلكككككككك دطيمني ككككككككادثمنطفتيةيككككككككمنالكككككككك نطفي

ةط  ككككككك طجنطفي لكككككككةمنطفي علكككككككبننرإتكككككككدطثنطفلينمط لككككككك  ط ظيظمنن2017يكككككككان ر طظككككككك نن22ر كككككككا  خن
ن119إف نتظ نطفةيةد ن2018يا انن14فل نيظمنطفيل دطيمنر ا  خن

ن
ن
طنو ثككككككككانيككككككككانيككككككككلنيككككككككانلككككككككرب نظ ضككككككككون انط لكككككككك  ط ظيظمنطفةونظككككككككمنفل نيظككككككككمنطفيلكككككككك دطيمننة
ضكككككت نف كككككانييانكككككمني يظككككك ىنضكككككيانطف وكككككونطفيةفةظكككككمنةطف ؤظكككككمنطفتيةيظكككككم نة فكككككأنطلككككك ل ايان 

إلككككككك  ط ظيظمنيلككككككك دطيمنيكككككككان يكككككككلن كككككككدط أنيظم ن كككككككمنطا يكككككككادنيكككككككانطف ةيظ كككككككا نطفيل ظكككككككمنطفلكككككككا
طف ككككأ  نطفتا كككككلن ككككك نييككككا ن كككككدرظ نطفرظلكككككمنةطل  ككككك إلنطألةلككككاطنطفورظعظكككككمنة ثيكككككظانطفيكككككةط دن

 .ظانةطفككككككككككب دنيككككككككككان يككككككككككلن نيظككككككككككمنيلكككككككككك دطيمطفرظلظككككككككككمنيكككككككككك نطاللكككككككككك يابمنفتايظككككككككككا نطفيككككككككككةطون
 

ةنحكككك طنبأ يظككككمنةييانككككمنطف نيظككككمنطفيلكككك دطيم ن ككككإانطفيةكككك ونبككككاد نإفكككك نط لكككك ايا نةنطفي ككككةدن
طفدةفظكككككككمنةط ثلظيظكككككككمنإفككككككك نةضككككككك ن  لكككككككانمنثانةنظكككككككمني  ايلكككككككمنةشكككككككايلمنةيندييكككككككمن ل تضككككككك ن

 ةننة عككككك نبشكككككيلنيكككككدينطف ةظككككك ط نطفينا ظكككككمنلكككككةطتن علكككككبنطأليككككك نردلككككك  ىنطف نيظكككككمنطفيلككككك دطيم
ب ككككككظاغمنةحلككككككة ىنطفعدظككككككدنيككككككانطفلظالككككككا نطف وااظككككككمنطف ا ككككككمنباف نيظككككككمنطفيلكككككك دطيم نطأليكككككك ن
ثلظيظككككككككمنةةونظككككككككمن ككككككك نطفلعككككككككونطفككككككككدة نطفو لعكككككككك ن طفككككككك ين  ككككككككبونفليةكككككككك ونييانكككككككمندةفظككككككككمنةط 

ندنطأل ض نطف ين ةنية  نطف نيظمنطفيل دطيم ةطف لظل ن  نطفن ةقنباالث  ا
ن
ن

                                                           
طفلينمن(طفي علبنرإتدطثن2018يا انن14ن(1439يانييادعنطآل  ىنن25 اد ن  نن655 17 2طفي لةمنطف نحظي ن ثمنن119

ن 1786( نص:ن2018يا انن29ن(1439 يونن11-ن6660 نينشة نبافي  دىنطف ليظمناددنيمط ل  ط ظيظمنفل نيظمنطفيل دط
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 اللاتمة:
ن

طف نيظككككككمنطفيلكككككك دطيمنثككككككدنف كككككك نثرككككككةالنةطلكككككك  دطياندةفظككككككانن نظ رككككككظان االكككككك نيككككككانلككككككربة ألظلككككككان
ن  ككككككإلنثيانظنككككككا نطف كككككك انطفياضكككككك نإالن انطفعككككككافمنفككككككمنظككككككنيونت كككككك نطآلان كككككك نيةطلككككككعانينكككككك ن

 رنككككك ن وكككككةط نت ظ ظكككككمنيكككككادىنالككككك نو  كككككبنطاللككككك دطيمنطفت ظ ظكككككمننتكككككةنطف ة ظكككككبنركككككظانطف نيظكككككمن
  انييكككككانظيعكككككلنةطفرظلكككككمنطفنا يكككككمناكككككاننيكككككة جنطف نيظكككككمنطفي كككككظيانينككككك نين  كككككإلنطف ككككك انطفعشككككك

نطفبش  من ةطي نيل  ب نيتلة انبافي او نةادمنطف ظ ا ن
ن

ةيكككككككانركككككككظانطفي   تكككككككا نةطف كككككككدطرظ نطف ككككككك نيكككككككانشكككككككأن ان ةوظكككككككدنة ع  ككككككك نيبكككككككادئنةي   ككككككك ط ن
نطف نيظمنطفيل دطيمن  :

ن
ضككككككك ة ىنطأل ككككككك نبعكككككككظانطالا بكككككككا نطالف ككككككك طمنطفلظالككككككك نطفييكككككككاا نةطف ةط كككككككبنطالظيكككككككار ن -

بكككككككككا  انطفيةثعكككككككككمنالككككككككك نطأليكككككككككمنطفي تكككككككككدىننط لاثظكككككككككمنطألوككككككككك طفنبيكككككككككؤ ي ر  كككككككككةصن
نط وا  ن

فكككككككدة نطفي  ديكككككككمنيافةالظكككككككا نضككككككك ة ىنطف ة كككككككلنإفككككككك نتلكككككككة نيليةلكككككككمنةايلظكككككككمنيككككككك نط -
طألي  يظكككككككمنةطف كككككككظانةطف نكككككككدنةطفر ط  كككككككلنةينكككككككةونإ    ظكككككككانفيكككككككان لكككككككرون ككككككك ننطفي تكككككككدى

نطف ةظ ط نطفينا ظمنفيان يل  نيانطفواثمنطألتلة  م 

إفكككككككككك ن لكككككككككك   نظككككككككككمنطالث  ككككككككككادظمنةطالن  ككككككككككا نطفي طةيكككككككككمنةطف ككككككككككةط انرككككككككككظان لكككككككككك   نطف ني -
ن طالث  ادنطأل ض 

ضكككككك ة ىنةضكككككك نآفظككككككا نفلي طثبككككككمنةطفع ككككككاونإفكككككك نيانككككككونيلككككككا يا نيافظككككككمن وةاظككككككمن -
نربا  ا ن21فلدة ن  نط لاثظمنطألو طفنفليناخن
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ضككككككك ة ىنطف عكككككككاةانةطف كككككككدر نةطف ليظككككككك ن ككككككك نإظيكككككككادنآفظكككككككا نيلككككككك دطيمنة كككككككدطرظ ننايعكككككككمن -
ظككككككؤ  نطفي    ككككككظا نةظشككككككيلنن نككككككاي نطفكككككك يطف تككككككدينطفينككككككا  نطفيفيةطي ككككككمن كككككك طنن

  تدظانأليظا نطفتاض نةطفيل  رل 
نإتدطثنلة نفل  حةانينالبمنفلح  ظمنطالث  ادظمنفلية و  -
نض ة ىنطف ةط انرظاني ولبا نطف نيظمنةطفتلاظنال نيةدىنطفتظاى  -
نض ة ىنإتدطثنطأل ادظيظمنط ل يظمننفلرظلمنةطف نيظمنطفيل دطيم ن-نننن

تلككككككاانبتيككككككم ن عرلككككككمنةيشككككككا يمنطف ككككككةعنطفتظككككككمنطفعيككككككلنالككككككن-نننن نف يككككككمنتككككككة نةاكككككك نةط 
ي كككككككاو نطف ةظككككككك ط نطفينا ظكككككككمننيكككككككانتيةيكككككككمنةح فيكككككككاانةيعا ضكككككككمنةيككككككك طنييااكككككككا ن  طرظكككككككمن

نةةلاللنط ا منةيي ي نيدن نةطف واانطف اصنةطفيةطوانطفةطا نةطفيلؤة  

شككككككككك طأنطفيؤللكككككككككا نطف  حةظكككككككككمن ككككككككك ن تلكككككككككظانة ةاظكككككككككمنبتيكككككككككمنن-نننن ضككككككككك ة ىنطن ككككككككك ططنةط 
يكككككان ككككك  ندة نطألليكككككمنةاليكككككاتنطفيلكككككايدن كككككاو نطف ةظككككك ط نطفينا ظكككككمنياأللككككك ىنةطفيد لكككككمنةني

 طفدظان  ن نة  نطفيةطونظا ن

 ككككككككاو نطف ةظكككككككك ط نيشككككككككا يمنطفيؤللككككككككا نطفث ا ظككككككككمن كككككككك ن نككككككككة  نطفيككككككككةطونظانبتيككككككككمنين-نننن
طفيايعكككككككا نةي ط ككككككك نطفبتكككككككثنطفعليككككككك نةطألندظكككككككمنطفث ا ظكككككككمنطفي  للكككككككمن ككككككك ننطفينا ظكككككككمنةطف اينكككككككم

نا نط ا يظمنطفيل  لمنةطفي ظيلم ةطفيؤلل

ن
 الئحة المراجع

ن
 نطف  و

ن
 لككككككايمنرككككككان ككككككاد نطفوظككككككو نطف نيظككككككمنطفيلكككككك دطيمن كككككك نطفككككككةوانطفع حكككككك نرككككككظانطفةطثكككككك ن 

 ةطفيأية  نردةاندط نطفوب  ردةانلنمنطفنش  
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 طف نيظككم ينحكة  ة ككب طفرظلككم تياظككم ة طالث  ككادي طفنيككة يلكة نطفعلةا يدفظككم 
 ردةاندط نطفنش  نطفيل دظيم نردةاندط نطفوب  

ن
 :نطألايا نطفيايعظم

ن
نطألو ةتا : 

ن
 اركككككككدنطف تيكككككككاانطفعاظكككككككو نطف تيكككككككظمن ككككككك نطألدطتنطفشكككككككايلنفليؤللكككككككمنطالث  كككككككادظمن ككككككك ن

طفي طلكككك ن كككك نحككككلن تككككدظا ننطف نيظككككمنطفيلكككك دطيم ن لككككافمني ديككككمنفنظككككلنشكككك ادىندي ككككة طهن
 يلظككككككمنطفعلككككككةمن-لككككككوظإل-الككككككةمن كككككك نطفعلككككككةمنطالث  ككككككادظم نيايعككككككا ن  تككككككا نابككككككاا

ن 2011-2010 ادظمنةطفعلةمنطف يا  منةالةمنطف لظظ  نطفلنمنطفيايعظم:طالث 
ن

نطف لالل: 
ن

 دظيكككككمنا كككككيان  نإشكككككيافظمنطف نيظكككككمنطفيلككككك دطيمن ككككك نطفي طلككككك  نيككككك ي ىني ديكككككمنفنظكككككلن 
دط  كككككككم نيايعكككككككمن طفلظلكككككككانان ككككككك نطفعلكككككككةمنطفلظالكككككككظم ن   كككككككصن نحظيكككككككا نلظالكككككككظمنةط 

منثلككككمنطفعلككككةمنطفلظالككككظم ن يلظككككمنطفت ككككة نةطفعلككككةمنطفلظالككككظ-ة ثلككككمن–ثا ككككديني حككككاإلن
ن 2013-2012طفلنمنطفيايعظم:

ن
 : نطفي اال

ن
 بشكككككظ ن وتظكككككك ىن يككككككان  نطفتياظككككككمنطفدةفظككككككمن كككككك نإوككككككا نت ككككككة نط نلككككككاانيكككككك نط شككككككا ىن

إفككككككك نن187 نص:نيكككككككان2015 نيكككككككانل ن10فكككككككبعقنطفيلككككككك يدط نطف انةنظكككككككم نطفعكككككككدد
224  
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 2001 ة نكككككككمننركككككككان ككككككك إل نثككككككك طتىنفلرككككككك طيجنطف نيةظكككككككمن ككككككك نطفي طلككككككك ن ككككككك  نطفل ككككككك ىن-
:طفككككككككككدة ن كككككككككك ن ت ظككككككككككبن  ككككككككككدطفنطف نيظككككككككككمنطفيلكككككككككك دطيم نةطف تككككككككككدظا نطف ط نككككككككككمنن2014

 ص:يكككككككان2015 يكككككككةطان2ةطفيلككككككك  رلظم نييلكككككككمن بتكككككككاثنةد طلكككككككا نطف نيظكككككككم نطفعكككككككددن
  112إف نن87
 تلككككككاناككككككاف  ننطلكككككك تافمنطف نيظككككككمنطالث  ككككككادظمندةان نيظككككككمنبشكككككك  م نييلككككككمند طلككككككا ن

  25إف نن1ص:يانن نردةانلنمنطفنش  2  نطف نيظمنةطفيي ي  نطفعددن
 يكككككككأيةان تيكككككككدنيتيكككككككدنطفنكككككككة  نطف نيظكككككككمنطفيلككككككك دطيم نييلكككككككمنطأليكككككككانةطفتظكككككككاى نطفعكككككككددن

  62إف نن57 ردةانلنمنطفنش  نص:يان361
 تككدي نطفييلككم  م   ككاا طفيؤللككم يلكك ةعن الكك  يتيككدنرة  ككدطةي نطاللكك دطيم  

إفككككك نن173 نص:يكككككان2015 ن    كككككلن3ةطفيافظم طفعكككككددن ف ث  كككككاد طفي طل  كككككم
192  

 يكككككال نطفوتككككك ةي نطفع ثكككككمنركككككظانطفرظلكككككمنةطف نيظكككككم نييلكككككمن لكككككظةطنفلد طلكككككا نيتيكككككدن 
  109إف نن103 نص:يان2011 نظناظ ن35طفرظلظم نطفعدد

 اويككككككككككمنيبككككككككككا أ نطف نيظككككككككككمنطفيلكككككككككك دطيم:ن  ككككككككككل انةنشككككككككككأ  ا نييلككككككككككمنرظلككككككككككمنطفيككككككككككدان 
  16إف نن13 نص:نيان2016 نظناظ ن13طالف   ةنظم نطفعددن

 فرظلظكككككككككككككمن ككككككككككككك ن دانة تلظككككككككككككك نطفيؤللكككككككككككككا ن كككككككككككككافتمنرة   ككككككككككككك  ندة نطفلظالكككككككككككككا نط
ن17طالث  كككككككادظمنالككككككك نتياظكككككككمنطفرظلكككككككم نييلكككككككمنطث  كككككككادظا نشكككككككيا نإ    ظكككككككا نطفعكككككككددن

  110إف نن95 ص:يانن2017 طفلدطل نطفثان ن
 طفي طلكك   كك  طفرظلككم تياظككم ييككا   كك  ط لكك  ط ظيظم لنةلكك ن نككظش نطألبعككاد: 

 رككككدةان2فعككككددنطل شكككك ط   نييلككككمنطفبتككككةثنطفلظالككككظمنةط دط  م ط– رظلكككك  ينحككككة 
  27إف نن5لنمنطفنش  نص:يان

 ضكككككككانيشكككككككاا نطلككككككك  ط ظيظمنطف نيظكككككككمنطفرظلظكككككككمنفل نيظكككككككمنطفيلككككككك دطيمن ككككككك نطفي طل  ييلكككككككمن 
 نركككككككككدةانلكككككككككنمن14طفعلكككككككككةمنطالي يااظكككككككككمنةط نلكككككككككانظم:ط ي طتط نةطف تكككككككككدظا  نطفعكككككككككددن

ن 128إف نن111طفنش  نص:يان
ن
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 :طفن ةصنطف انةنظم 
 
 ظةفظكككككككة نن29ن(1432يكككككككانشكككككككعباانن27 كككككككاد نن91 11 1طفح ظككككككك نطفشككككككك  إلن ثكككككككمن

ييككككككك  نن5964(نر نلظككككككك ننكككككككصنطفدلككككككك ة  نينشكككككككة نبافي  كككككككدىنطف لكككككككيظمناكككككككددن2011

ن 3600( نص:ننن2011ظةفظة نن30ن(1432شعباانن28ر ا  خن

نطف ةطنظانطفعادظم: 
ن

 ن1435ييككككككككككككادعنطألةفكككككككككككك نن4 ككككككككككككاد ن كككككككككككك نن09 14 1طفح ظكككككككككككك نطفشكككككككككككك  إلن ثككككككككككككمن
بيثابككككككككمنيظثككككككككا نةونكككككككك نن12 99(نر نلظكككككككك نطف ككككككككانةانط وككككككككا ن ثككككككككمن2014يككككككككا ان6)

ن18ر كككككككا  خنن6240بافي  كككككككدىنطف لكككككككيظمناكككككككددننفلرظلكككككككمنةطف نيظكككككككمنطفيلككككككك دطيم نينشكككككككة 
ن 3194( نص:ن2014يا انن20)ن1435ييادعنطألةف ن

نطفي طلظمنطف نحظيظم: 
ن

 يكككككككككانييكككككككككادعنطآل ككككككككك ىنن25 كككككككككاد ن ككككككككك نن655 17 2طفي لكككككككككةمنطف نحظيككككككككك ن ثكككككككككمن
 ظيظمنفل نيظككككككككككككمنطفلينككككككككككككمنط لكككككككككككك  ط(طفي علككككككككككككبنرإتككككككككككككدطثن2018يكككككككككككا انن14ن(1439

ن29ن(1439 يكككككككككونن11-ن6660 نينشكككككككككة نبافي  كككككككككدىنطف لكككككككككيظمناكككككككككددنطفيلككككككككك دطيم
ن 1786( نص:ن2018يا ان

 طف وونطفيل ظم 
ن
 ن2010ظةفظككككككة نن31طف وككككككاونطفيل كككككك نطفلككككككاي نبينالككككككبمناظككككككدنطفعكككككك شنطفيككككككؤ خن كككككك ن

 ر وةطانتة نرلة ىن ةي ا نطفيظثا نطفةون نفلرظلمنةطف نيظمنطفيل دطيمن 
 ن2009ظةفظككككككة نن30فلككككككاي نبينالككككككبمناظككككككدنطفعكككككك شنطفيككككككؤ خن كككككك نطف وككككككاونطفيل كككككك نط

 بونيمنتة نإادطدنطفيظثا نطفةون نفلرظلمنةطف نيظمنطفيل دطيمن 
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 يوسف مصار            

 باحث بسلك الدكتوراه         

 مركز علم اإلدارة و القانون اإلداري 

 كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية مبراكش

 

 ي مراقبة القضاء اإلدار أوجه

 لعيوب شرعية القرارات اإلدارية

 

النشأن انفيةضةانطف  ط ط نط دط  من  يظمنبافةمنضيانالمنط دط ىنةنطف انةانط دط ين,ناا
,نن2011ياندل ة نن89 اف درظ نط دط ينلةطتنطفيةية نفلللومنطف نحظيظمنبي  ض نطفل لن

نطف   ن  نإوا ننحام نفلةتدط نط دط  م ناانو  بنإ دط ن ة نرلة    ن  م نط دط ينإنيا ي ي 
نث ط ط نإدط  منلةطتنيان ن لأنطف  ط ط ن  دظمن منطف نحظيظمن 

 فأن ان غلوننشاطنط دط ىنظ يتة نتة ن  هنطف  ط ط نال نطا با ن ن نالنظييانف  هنطأل ظ ىنن
ال نيان  ي  ننييا لمننشاو اندةانطفليةتنإف نت  ان  نطف عرظ ناانإ طد  انيع يدىن  ن فأ

ب نيانللومنةنطي ظا ن  نيةطي منيلنطألش اصنلةطتنين منطفيعنة ظان ةنطف ط ظظان,نةنال ن
  طنطأللاانظيةانطف  ط نط دط ينطفةلظلمنطألني نف ن  لنطف انةانةن يلظدهن  ناافمنطفةطث ن,ن

نن120ةنيانثيمنظييانطف ة ن ن نطفع ونطفتلاانفنشاطنط دط ى

                                                           
 ,نطفي ديمن ن1968دن نث ة نردةين,ن د جنطف  ط ط نط دط  منةنيرد نطفيش ةاظمن,نطف ا  ىندط نطفن ضمنطفع حظمن,نن120
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ن نط دط ى نإ طدى ن ا نيانغظ  ني   نط دط ي نطف ضات نف ثابم ن اضعم ن ب   نطف  ط ط  نإ دط    
نيشةبان نط دط ي نطف  ط  نياا نيا ني   نة ن, نطفللوم نطل عيا  ن   نبافشوط نط  طدى ن لأ ط لي 
بعظونيانطفعظةونطفيةيبمن فةال ن ةنطل بعادن ث هنضياننا فمنيانطفنةط  نطفيع ةضمنال ن

نطف ضات 

نف ثار  نال نش اظمنطف  ط ط نط دط  من؟نن يان  ن ةي نبلطنطف ضاتنط دط ين

 مراقبة أوجه المشروعية اللارجية . : الفقرة األولى

  علبن ةي نطفيش ةاظمنطف ا يظمنفل  ط ط نط دط  منبيدعن ةط بن  هنطأل ظ ىني نثةطادنطفشيلن
نطف  ط ط نة بنطفشيلنطفي   نةنيانو فنطفي من نظضيان دة ن  ه نبيا ةنطال   اصن,

نانإ دط  انبشيلنثانةن ن طفي ة نف 

 عيب االختصاص : أوال

نثارلن نيعظا نث ط  ن  دط  نط دط ى نالظ  ن ع يد نطف ي نطفي يع  نطأللاا نطال   اص ظشيل
فل نلظ ن,ن اف  ط نطف اد نااني منإدط  منالن يلأنثانةنانتبنإ دط ىنظعدنةنطفعدمنلةطتن,نةن

اعيا نطفللوم  ةنر فأنث ط نغظ نيش ةانرلنظد لنضيانييا نطفشوطن  نطل 

ةنظع فنطال   اصنبأن نطف  تظمنطفيةيةفمنفي منإدط  منث دنط  ا نيانظل منيانث ط ط ن,ن
   نفظل نش  ظمنف ظ منبل دنيعظانرلن  نيةضةاظمن ينونبينالبمنييا لمنطفةحظلمن,نةن
 تددنط   ا ا نطفللوا نط دط  منطفي  لمنإيانرةطلومنثةطادندل ة  من ةن ش  عا ن,ن ةن

ناان نحظي ن ة نفل انةا نطفعايم نطفيبادئ نإف  نطل نادط نطف ضات نثرل نيا نيل نبوم نب ةطاد ن ة ا 
ةنثدنيااناظونطال   اصنطفعظونطفةتظدنطف يننصنالظ نن121و  بنطف  ط ط ن ةنطفع فن 

                                                           
ط  من,نيواب نينشة ط ناياظن,طفوبعمنطفثانظمن,ناردن نتدطدن,نطف ضاتنط دط ينطفية ح نال نضةتنطف انةانطفيتدثنفليتا منطالدن121

  114,نصنن1995
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ن ناام ن دة ه ناند نطفل نل  نطفدةفم نييلا ن ةطي نن1730ثانةا نطف   نطفعظةو ن  ث  ن ة نة ,
ن ن122 لال انبا فةاتطف ضاتنط دط ينةنطف  نظتيمنال ن

نن: ن ننةنثدن  د نيتييمنطالل لنافنط دط  منباف حاطن  طنطفيرد ن  نث ط ن اد نان انياتن ظ 

"نالنظنع دنط   اصن لظانطفييلانطفيياا ن  دط نث ط نطف دمن,نةنإنيانظ ي نط  ا هنإف ن
ن نفليادى ةنإ دط نث ط ننطفي علبنباف عيظ ن,ن90 12يانطف انةانن68طفعيافمنطةنط ثلظمنوب ا

طف دمنيانو فن لظانطفييلانطفيياا نظيعلن  طنطف  ط ني ليانبعدمنطفيش ةاظمنفعظونادمن
ن123طال   اصن"

 عيب الشكل : ثانيا

نفل  ط ن نطف ا يظم نطفيش ةاظم ني طثبم ن   نطأللالظم نطفعنا   ن تد نط دط ي نطف  ط  نشيل ظع ر 
طف ين ردةن ةن  يلدن ظ نإ طدىننط دط ين,نةنطفشيلنطفي  ةدن نان ةن فأنطفيح  نطف ا ي 

ط دط ىن,ن ةنطفيح  نطف ين ل ونيان  ف نط دط ىناانإ طد  ان نةطأل لن انط دط ىنفظل ن
يل يمن  نإ دط نث ط  انإ باان ة ىنيعظنمنيانفمنظل ي انطفيش انرإ باانشيلنيعظا ناند ان

ن  ةانط دط ىنيل يمنر  طنطفشيلنةنإالنادنث ط  انيعظبان 

اظونطفشيلنبأن نادمنطت  طمنطف ةطادنط ي طلظمن ةنطفشيلظمنطفيتددىن  دط نطف  ط ط نةنظع فن
ط دط  منطفين ةصنالظ ان  نطف ةطنظانطفي  للمن,نلةطتنياان فأنرإ يا ن لأنطف ةطادنيلظمن ةن

ن ن124بي افل  اني لظا

                                                           
ال نشلظبن,نطف ثابمنطالدط  منال ن ايا نطالدط ىن  نطفييل منطفع حظمنطفلعةدظمن,نيع دنطالدط ىنطفعايمن,ني ي نطفبتةثنةنطف  اقنن122

  133,نصنن2002
,ن ة دهنطفي ول نرل ة ين  ن"نن48/7/6يلإلناددنن2008نظةنظةن11ر ا  خنن798ث ط نيتييمنطالل لنافنط دط  منباف حاطناددنن123

تياظمنطف ضاتنط دط ينفلييا نطفعي طن نبافية ون"ن,ن و ةتمنفنظلنطفدي ة طهن  نطف انةانطفعامن   صنطف درظ نط دط ينةنطفياف ن,ن
  181,نصنن2016_2015يايعمنيتيدنطف ايا,نيلظمنطفعلةمنطف انةنظمنةنطالث  ادظمنةنطالي يااظمن  دط ن,نطف حاطن,ن

ن 638,نصنن1976"نطف ضاتنطالدط ينثضاتنطالفةاتن"ن,نينشة ط ندط نطفلي نطفع ح نطف ا  ىن,نن:نللظياانطفوياةينن124124
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ظين نيانةيةدنةنإ طنياانطفشيلنطفيي ةون  نطف  ط نط دط ين ةنطفليمنطفةافبمن,ن إان  طنالن
ةلاللن   عنثدن ليأنإفظ انط دط ىن  نإ دط نث ط ط  ان,نيأانظ د نطف  ط نشل ظانش  ومنإث ط ن
نيإشا ىنش و ن ن, ن ةنطفلية ن  دط نث ط ط  ا ن  هنطأل ظ ىنفإلشا ى ن ةن ان ليأ ط دط ىنب ن,

 فنطف انةن نطفي ة نةنيلية نط دط ىن ةنيانظع فنباف  ط نط دط ينطفللر ن,نةن ةن فأنطف  
طف ين ليأنإفظ نط دط ىنانديان ي ن ناانإي طتنياانيانطفةطيونالظ انط  ا هن,نةن ة ىن فأن
 ةنإيان ان   قنط دط ىننإ دط نث ط نياانيانطف  من ان  د هن,ن ةن ان ي ن ناان علن
نولون نإظدطا ن ا  خ نيا نش   ا نيدى نطن ضات ناند نطفيياا  نطفييلا ن لظا نيلية   فأ,

ن125.ن    منطفرناتن,ن  فأنظع ر نبيثابمنثرة نضين نف انطفت ة نال 

 مراقبة أوجه المشروعية الداخلية : الفقرة الثانية

  علبني طثبمن ةي نطفيش ةاظمنطفدط لظمنفل  ط نط دط ينبيدعن  ؤمن  طنطأل ظ ني نطف انةانةن
طنطف  ط نادمنيظلنطفي منطفي د ىنف نإف نطفشوطن  نطل عيا نطفللومن,ن ض ناانة ةدن  

نيلربانةنيعل ن 

نيتييمن ن ث   ا نطالل عيا  ني تلم ن    نط دط  م نفل  ط ط  نطفدط لظم نطفيش ةاظم ني طثبم ة
نن:نطف ينياتن ظ نال ن ن ن1954-2-24طالل لنافنباف حاطن  نث ط  انطف اد نر ا  خن

 واتن"نظ عظان ان ن ونطف ثابمنطف ضالظمنفظان تلونال نطفيلاللنطفي عل منبافشيلنةنطأل
طفيادظمنفلي   نةنةنف ان ظضانال ن تمنطأللباونطف  ن ل ندنإفظ انطفي طتط نطفي   ىنيان

ن 126و فنط دط ىنةنال نش اظمنطفي طتط ن"ن

 
                                                           

نن:نطفي علبنباف عيظ نال ن ن ن90 12يانطف انةانن48 نصنطفيادىنن125
 .ا  خنإظدطانولونطفت ة نالظ ا  نتافمنلية ن لظانييلانطفيياامن ع ر ن   منطفرناتنيلليمناندنطن ضاتنش   انيان 

 ضانطف اظدين,ني ا نولون تصنطفش اظمنيانيي دند  نطف نداةعنيل  لمن,ن وة نطف ضاتنطالدط ينبافية ونال نضةتنطتدطثنن126
  ن99يتا منطالل لنافنطالدط  منةني ي نلاربن,نصن
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 عيب مخالفة القانون: أوال

نبافيتلنطألث نطف انةن ن ن ظ  د نبيتلنطف  ط نط دط ين, نطف انةنظم نطف اادى ظ  بطناظوني افلم
ظ د نطف  ط نر دفنإتدطثنطث نثانةن نيعظان,ن ينإتدطثني ي نثانةن نطف ينظ  ب نطف  ط ن,ن 

يدظدن,ن ةن عدظلن ةنإفةاتني ي نثانةن نثالمن,نف  طنالنظية نطف لطنرظانادمنطفيش ةاظمنطف  ن
ن   علبنادمنيش ةاظمنطفيتلن  نيادىن نةن لأنطف  ن لتبنبافيتلن,  شةون لباونطف  ط ن,

افظمنةنالت منفعيلظمن  دظ ن لباونطف  ط ن,نييان ن ان  دنطف  ط نةنيةضةا ن,نةن  نايلظمن 
ال نيةضةانطف عرظ ناانط  طدىن,ن ين ن ان  دنال نطف  ط نطف ين ع  منط دط ىنط  ا هن ن ي طن
ن تدظدن ن م نيا نة ن, نطف  ط  نط  ا  نض ة ى نيدع ن تدظد ن   نطف  ط  نيتل ن  دظ  نايلظم   يثل

نطف ن م نطف   نطأللباو ني  نبافي ا نم ن  ظظل انيضيةن  ن تم نيا نة نطفيادي نةيةد ا نيا  ت ب
ن127طف انةن ن 

نةن ن, نطفعظونطفي  لنبيةضةانطف  ط نط دط ين ةنيتل  نطف انةان ة ن عظوني افلم نيان م ة
ن,ن128يةضةانطف  ط ن ةنيتل ن ةنطألث نطف ينظتدث ن  طنطأل ظ نةنظييانيع    نيانينوةث ن

ن نطفي  للم نظ عظانال نطفي ا نط دط  م نرناتنالظ  ن  نضةتنة نطف انةنظم ييا لمن  تظا  ا
نغظ ن نظع ر  نالظ  نة ن, ن ةتا نة نن ا نطف  تظا  ن لأ نييا لم ن نحم نطف   نطف انةنظم طف ةطاد
ن,ن نطف ةطاد ن لأ نورظعم ناا نطفنح  نب  ف نطفعلظا نطف انةنظم نطف ةطاد نظ افإل نث ط  ن ي يش ةا

ننch.Eisenmann ظ ن ظل ةينطان  ةانيي ةبمن ةنغظ نيي ةبمن,نط نظ لبنطفل  نبال ثناتنطفل

                                                           
 R .Bonnard : le pouvoir discretionnaire des autioites administrations et le recours pour xces deن127

pouvoir ; R .D.P ; 1923m Pن 
ن 805,نصنن2011 ة دهنال ن وا نشوناةين,نيةلةامنطف ضاتنط دط ينطفي تنطفثان ن,ندط نطفث ا منفلنش نةنطف ة   نن

  123اردن نتدطدن,نطف ضاتنط دط ينطفية ح نال نضةتنطف انةانطفيتدثنفليتا منطالدط  من,ني ي نلاربن,نصنن128
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ن,ن 129 ني افل  ا نةادم نطف انةانطفةطيونطت  طي ا ال ن رن نطفيدفة نطفةطل نال و إلنثةطاد
نبتظثن شيلنييظ ني اد نيرد نطفيش ةاظمننلل ن 

ن د جن ن  م ني افلم ن ة نطفيلاا نادم نطف  ط  نيتل ن لتب نطف   نطفيش ةاظم نادم ن   ض   ي ط
يةانطألث نطف انةن نطف ين تدث نطف  ط نغظ ني افإلنطف ةطادنطف انةنظمن  نطفدةفمن,ن ظيون انظ

ن130ف اادىن ال ن,نةنر  طنظ من  دظ نيش ةاظمنيتلنطف  ط نبافي ا نمني ن  منطف ةطادنطف انةنظم 

ةنيانطفيللمنب ن اني افلمنطف اادىنطف انةنظمن  ت بن تظانانب ة ىنطظيارظمن,نيأان تح نثاادىن
ظل يدن  طنطفتح نطف انةن نياننصن ش  ع نةطتدن,ن ةننثانةنظمنالظانةنلاب منيتلنطف  ط ن,نة

نطفي افلمن ن  ت ب نييا ن, ن نلظ  ا نة نبعضا نبعض ا نيا ن ش  عظم نن ةص نادى ن    و يا
ننوا ن نظ ياة  ناام نإدط ي نإي طت نطفعايم نط دط ى نط     نإ ط ن ظضا نطف انةنظم نفل اادى طفيباش ى

اادىنطف انةنظمنثدن لتبنن  انطف   ون ورظبنطف انةان نةنالنشأن  ن انطفي افلمنطفيباش ىنفل 
 ةن ةت ان,نيأان  افإلنط دط ىنيعن نطف اادىنةنيدط ان,نييان  ت بني افلمنطف اادىنطف انةنظمن

ن131ب ة ىنللرظمنيأان   قنط دط ىنط  ا نث ط نيل يمنبا  ا هنبي  ض نثاادىنثانةنظمنالظان 

 عيب االنحرافيف  استعمال السلطة : ثانيا

ت طفن  نطل  دطمنطفللومنيان ثدمن ة نادمنطفيش ةاظمنح ة طن  نطف ضاتنظعدناظونطالن
نطفدةفمن نييلا ن ا م نة نط دط ي نطف ضات نتدد نيحا   نبعدى نطفعظو ن  ط نح   ن  د ط دط ي,
نطفةاظمن نييانبم نة ن, نطفعايم نطفي لتم نطفيحا  ن  نييانبم نةن يل ن  ه ن, طفل نل نيا ظ  ا

نط  نطل  دطم ن   نطالنت طف نة ن, نيانطفي   م نطفعدظد ن   ن  ث  نف ا نة ن  نط دط  م ي طتط 
طفدة نطفنايظمنبعقنطفحةط  نطالي يااظمنةنط دط  منطف  نالننيدهن  نطفدة نطفي  ديمن,ن  ةىن

                                                           
 Ch.eisenmann : le droit administratif et le principe de legalite – conseil dEtat (etude etن129

documents) 1957 ; p 25. 
  ن806ال ن وا نشوناةين,نيةلةامنطف ضاتنط دط ينطفي تنطفثان ن,ني ي نلاربن,نصنن130
 .J.Auby et R.Drago : Traite du contentieux administratif ; paris ; No 1225ن131
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طف ةطبطنطفعشال  منةنطف رلظمن   أندةانشأنآثا طنللرظمنةطضتمن  نطفتظاىنط دط  من,نف  طننش دن
 ت ظبني افوناشال  من ةنثرلظمن ةني ةظمنال نشظةانحا  ىنطالنت طفن  نطل  دطمنطفللومنف

نيحا  ن نيا نطفيح   ن  ط ن ظ ت ب ن, ن ت ظ  ا نبافيةحإل ن نظط نطف   نطفعايم نطفي لتم تلاو
طالنت طفنتظنيانظل  دمنطفيةحإلنطفعامن  تظا  نطف انةنظمنف ت ظبني افون   طدناشظ   ن ةن

ن نطفعايم نطفي لتم نيا نردال نطفية ط ظم نينو    ن رنات ن ة نطةنثرظل   ن ت ظ  ا نالظ  نظ ةيو طف  
ن132طفلع نف ت ظ  انال ن ثلن  دظ ن 

ةنظ  دنبعظونطالنت طفن  نطل عيا نطفللومنطل  دطمنط دط ىنفللو  انيانطيلن ت ظبنغاظمن
ن ةنبار ةاتن دفنيةاظ ن ن, نطفعايم ناانطفي لتم نبعظدى غظ نيش ةامنلةطتنبال  دطفنغاظم

نفل دفنطف ينتددهنطف انةان 

نت طفن  نطل عيا نطفللومنانديانظ ةمني د نطف  ط نط دط ين  نإوا نةنظت لناظونطال
طال   اصنطفي ة نف نرإ دط نث ط نإدط ينغظ نطن نظ دفنإف ن دفنغظ نطف ين  ةف نف ن
نةن  ظوننح  منطالنت طفنفل ضاتنط دط ين  قن ثابمنال نطألغ طقنطف  نظلع ن للو  ن,

نرةطاث  ن ظ ا نبيا ن يلنط دط ى ن نت فناندننإف ن ت ظ  ا ن  علإلنة نثد نالانط دط ى ن, طفنللظم
,نةنباف اف ن إاني يمنطف اض نط دط ين  ن  هنطف ثابمنشاثمنةنالظ ىن,نن133ط  ا ن    ا  ان

إ ن ن انالن نت  ن  ن تصنطفيش ةاظمنطف ا يظمن ةنطفحا   من,نةنإنيان ي دنإف نطفبتثناان
انيان يل نبعظدطناانطفي لتمنطفعايمنطفة قن ةنطف دفنطفت ظ  نطف ينط    نط دط ىنث ط  

ن134 ةنبافي افلمنفل دفنطفيتددنف ان 

 عيب السبب : ثالثا

                                                           
  ن823ال ن وا نشوناةين,نيةلةامنطف ضاتنط دط ينطفي تنطفثان ن,ني ي نلاربن,نصنن132
ن ن404,نصنن2001"نطي طتط نطفداةعنطالدط  من"ن,نيوبعمندط نطفل من,نطف حاطن,نن:نيةالينطد  انطفت ر ن133
 ون"ن,ن و ةتمنفنظلنطفدي ة طهن  نطف انةانطفعامن,نيلظمنطفعلةمنطفي ول نرل ة ين,ن"تياظمنطف ضاتنطالدط ينفلييا نطفعي طن نبافيةن134

  ن185,نصنن2016-2015طف انةنظمنةنطالث  ادظمنةنطالي يااظمن  دط نطف حاطن,ن
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نإف نإ دط ن نطف  ن د ع  نة نطفيلؤة نط دط ي ن ا جناانإ طدى نثانةنظم نيلنةطثعم طفلرون ة
طف  ط ن,ن  ن ل وظ نط دط ىنطف د لنإ طنفمنظةيدن  نطفةطث نلرونظر  ن د ل ان,ن  يانطفلرون

ثظدطنال نط دط ىنةنضيانمنفت ة نطأل  طدنةنت  ا  من,ن ةيةدهنان  نيانطفعنا  نظع ر ن
ن 135طف انةنظمنةنطفش اظمن

نطف  ن د  نط دط ىن نطفعنا  نطف انةنظمنةنطفةطثعظم نيييةام  ع فن لباونطف  ط نط دط ينبأن ا
يي ةبمن,نةنإف نطف   فن,نةنر فأنظ ةيونال ني د نطف  ط نطالل نادنإيانإف نثاادىنثانةنظمن

ييانظع فن ع فنن  ,136إيانفيرد نيانطفيبادئنطفعايمنفل انةان,نةنإيانإف نتافمنثانةنظمنيعظنمن
نابا ىناانتافمنيعظنمن ةنايلنثانةن ن ةنيادينظد  ن  دط نطف  ط نةنظشيلنلرون بأن ا

ن ن 137ةيةدهن

ط نطف  ط نال نةن  يظ ن لباونطف  ط نط دط ينبأن انلاب منال نإ دط هن,نةنر فأنظ ةثإلنإ د
تدةثنةثال نيعظنمن عدنطفش طنطأللال ن  دط نطف  ط ن,نف  طنظ عظان ان  ةانطفةثال نلاب من
نبتظثنظعدن ناندنإ دط نطف  ط ن,   دط نطف  ط ن ةنال نطثلن  دظ نيان نثاليمنةنيةيةدى

نفيش ةاظمنطف  ط ننلل ن ن لالظا ن ا يظمنةنن138ةيةد انش وا ن  يظ ن  هنطأللباونبأن ا ييا
ن 139يةضةاظمنةنيل  لمناانطف  ط ن

                                                           
د ناردن نتدطدن,نطف ضاتنط دط ينطفية ح نال نضةتنطف انةانطفيتدثنفليتا منط دط  من,نيواب نينشة ط ناياظن,طف حاطن,نن135

  ن128,صنن1995انظمنطفوبعمنطفث
136 J.Aubry et R.Drago: traite de contentieux administrative ; paris L.G.D.j. 1984 ; tome 2 ; No 

1254. 
 R .Bonnard : le pouvoir Discretionnaire des autorites admnistratives et le recours pour exces deنن137

pouvoir . R .D.p ; 1923 ; p 363 . 
 M.Waline :  etendue et limites du contrôle du juge admnistratif sur les actes admnistratifs (consrilن138

dEtat : etudes et documents ) ; 1956 ; p 25 . 
ا  خننش ن,نيتيدنتلنظاناردنطفعا ن,ن ي ىنطفلرون  نطف  ط نط دط ينةنداةعنط فةاتن,نطف ا  ىن,ندط نطفن ضمنطفع حظمن,نردةان نن139

  ن92صن
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ةن لباونطف  ط ط نط دط  منإيان ان  ةان لباونثانةنظمنةنإيان ن ن  ةان لباونةطثعظمننةنإيان
ن ان  ةان لباونثانةنظمنةنةطثعظمنيعان 

ن شيلن نة ن, نط دط ي نطف  ط  نالظ ا نظ ةم نطف   نطف انةنظم نطأللا نطف انةنظم نباأللباو نظ  د ة
نفل  ن نطف انةن  نطف  تظا نطأللاا نة نطال   ا ا  نفيباش ى نطأللال  نطفش ط نباا با ه ط 

نفيش ةاظمنطف  ط نط دط ين نطأللانطف انةنظمنش وانض ة  ا ن ع ر ن تمن  ه نف  ط ط دط  من,
طف اد ن نةنالظ نظ ةيونال ن اتونطال   اصن انظتددنردثمنيعن نةنيدعنطف اادىن

 ط نةنيعلنين انطأللاانطف انةن نف ن,نةن  يثلنطف انةنظمنطف  نطا يدنةنطل ندنإفظ ان  دط نطف 
  هنطأللباونطف انةنظمن  نثاادىنثانةنظمنيي ةبمن)نةط دىن  نطفدل ة ن ةنطف انةان ةنطفنحامن(ن
نثاادىن ن ة ن, نفل انةا نطفعايم نطفيبادئ نيا نيرد  ن  ان  نلةطت ن, نيي ةبم نغظ  نثاادى ن    ة

ن ن140ا  ظم

  نطفةطثعظمنطف  نتدث ن ةالنةنطل ند نط دط ىنالظ ان يانطأللباونطفةطثعظمن   نيييةامنطفعنا
ن  دط نطف  ط نطفل دين 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  ن868ال ن وا نشوناةين,نيةلةامنطف ضاتنط دط ينطفي تنطفثان ن,ني ي نلاربن,نصنن140
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 حممد الشاوي

 باحث يف سلك الدكتوراه

 راسات اجلنائية واحلكامة األمنيةخمترب األحباث والد 

 مراكش. انونية واإلقتصادية واإلجتماعية كلية العلوم الق

 

 الجنائي المغربيجزاء اإلخالل بحقوق الدفاع في التشريع 

 مقدمة 

ن ان ني   ب  إال نيعاثبم نظل ةيو نطفيش ةاظم نبعدم نظ لم ن عل ن ي نط   او ن ا نيا نيدط  ال
إوا ن ت ظ  نفلعدطفمنطفينالظمنطفينشةدىنيانو فنييظ نييةنا نطفيي ي ناطفيش انطفية ح ن  

ةنطفي  منايلنال ن لبننةانيانطف ةط انرظانتبنطفدةفمن  نطث ط نطفع اونةتبنطفيش ب ن ظ ن 
نفلي ةفمن نفل انةا ة  ا   نطفت ة نال نيتا يمناادفمن ؤيانف ن ظ انضيانا نطفد اانوب ا
نطف انةان نالت  طم ننلل  نطفي  م نظد   نإنيا نفلي  م نطالت  طم نظت ب نطف ي نطف انةا نإا طف اللم:"
نال ن نطفينالظم نطفيلو ى نثانةا ني  ضظا  ن    نيا نة ث  ننص ن يثظل " تظث نال  ةطف اليظا

منيانطفت ة نظ عظان انظل لظدنين انيلنيش ب ن ظ ن ةني  م ردتطنياني تلمنطفبتثنيييةا
نطف ت ظبن نبي تلم نطفينالظم ي ة ط نطف  ةيم ني طتل نيا ني تلم ن ةف  ن ع ر  نطف   طف ي ظدي

 ط ادطدينثمنة ةالنفي تلمنطفيتا يم 

نة ةنا نف ا ن ع   ط نطفضيانا  نيا نبلظاج نطفية ح  نطفينال  نطفيش ا نطتاو ا ف  طيمننت ة 
ةت  ا نطفل دنيانيلن علإلن ةن ياة  تظثن ث ني طتنبو انط ي طتناندنيلنط   نبتبن
نباولمن نطفد اا نبتب نطفياا نطالي طت ناا نطف ت م نطالي طتط  نيل ن ةطا با  نطفد اا نت ة  يا
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ةيأانفمن  ا ة ةنيانظعدنضيانمن لالظمنفتياظمنيلنيش ب ن ظ ن ةني  منيانطفيلاانبت ةث ن
 ل نت  ا   ةطالا دطتنا

نطف  دظمن  أ  نفنانيش ةاظمنطف لاؤ نتة نيانيدعنيلاظمنطفي طتنط ي طل نطف ين ث هن بعدن  ط
نطفي ا ن نف ثابم ن  ض  نط ي طتط  ن لأ نطفد اا؟ة ل نت ة  نفتياظم نطفينال  طفيش ا
نطفي طثبمنفتياظمنت ة نطفد اان   نيلن نيانطآلفظا نطف لظلمنر ت ظبن  ه طف ضالظم ة لنف ا

نتط نطف  ن ي نين انطف  ةيمنطفينالظمن؟ط ي ط

   هنطأللللمنلنتاة نط يابمنان انيان   نيبتثظان لظلظظا:

 أللمبحثاألسوما:اجزألءاألإلخالمابحقوقاأللدفنعاقبلام ح  األلمحنكم 

األلمخعص ا اوأللجن  األلمحنكم  ام ح   اخالم األلدفنع ابحقوق األإلخالم اجزألء ا: األلةنن  أللمبحث
 بإةن عه

كمة المبحث األول: جزاء  اإلخالل بحقوق قبل مرحلة المحا

المطلب األول : جزاء اإلخالل بحقوق الدفاع خالل مرحلة البحث 
 التمهيدي

نطف ثر نيان  ع ر ني تلمنطفبتثنطف ي ظدين ةف ني طتلنطف  ةيمنطفينالظمنتظثنظ من  ف ا
نإش طفن ن ت  نطف ضالظم نطفش وم نضباط ني ا  نو ف نيا نان ا نطألدفم نةيي  نطفي طلم ةثةا

نظابمنطفعايم تظثن ة نطفيش انف  طنطفي ا نيييةامنيانطفللوا نط ي طلظمنين انطي طتط نطف
ن  نتافمن طف ل ظشنةطفةض ن ت نطفت طلمنطفنح  منةطنيا نطفيتاض  ةثدن  ونطفيش اني طتط

نطال   نبأتدن  هنط ي طتط  

ن
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الفقرة األولى: جزاء اإلخالل بإجراءات التفتيش والوضع تحت الحراسة 
يةالن  ظر

  وال:األلجزألءاأللمق  الإلخالمابإج ألءأل األلعفعيش

 يا نطفيش انطفية ح نفضباطنطفش ومنطف ضالظمن  نإوا نييا لمني اي منطفي عل منباف شإلن
نطفبتثن نإي طتط  ن  م نيا نظع ر  نطف ي نطف ل ظش نطألدفم للوم نإف  نةطفة ة  نطفت ظ م اا

ةت يا  من  دن ث نطفيش انطفية ح ننطف ي ظدي ةنح طنف ةن نظيانب ة ىنيباش ىنت  ا نطأل  طد
ن ةن نطفينا   نر ل ظش نطألي  ن علب نلةطت نط ي طت نف  ط نفل اضعظا نطفت ة  نيا يييةام
طألش اص تظثن ث نطفل لنطف طب نيانطفدل ة نطفية ح نال ن ن "نال ن  أنت يمنطفينا  نةالن

ةا  ن" يياننحمنظييانطف ظامنبأين ل ظشنإالنة بنطفش ةطنةط ي طتط نطف  نظنصنالظ انطف ان
ن141طفيش انش ةطنطف ظامنباف ل ظشنةشيلظا  ن نحظيانيتييانةدثظ انفتياظمنت يمنطألش اص 

إانضابطنطفش ومنطف ضالظمن ثناتنييا ل  نفي امن ل ظشنطفينا  نيل منبات  طمنيييةامنيان
نظعدن نط ي طت ةطف ي ن  ط نبو ا نإف  نلظؤدي نر ا نط    ن ي ن إا نإال نة نةطفش ةط طفضةطبط

نطفعادينضيان نرنةاظ  نطف ي ظدي نطفبتث ني تلم ن    نطف ل ظش نشيلظا  ن ت  طم ن لالظم م
ن نطفياد ظا نب   و نطفية ح  نطفينال  نطفيش ا نالظ  نيا  د نثانةانن79ةن63ةطف لبل  ة ة يا

نطف دطرظ ن نيا نيييةام نط  ا  نبض ة ى نطف ضالظم نطفش وم نضابط ن ف م نطفينالظم ييا طفيلو ى
يان نمنجن ا منن62ةن60-59فين ةصنالظ ان  نطفيةطدنطفي عل منرإي طتط نطف ل ظشنط

طفيتا حمنال نطفل نطفي ن  طفيتا حمنال نطفيتية ط نةطت اؤ ا ض ة ىنتضة ن اتون
طفين  ن ةننالونان ن ةنط ل عانمنبش  ظانيانغظ نطفيةحلظانطف اضعظانفللومنضابطن

  ناانطفتضة  تظثنطفش ومنطف ضالظمنفظتض طنايلظمنطف ل ظشن  نتافمنطي ناان اتونطفين
ني طتن نطفيش ا ن  و نطفضةطبط ييا ن  ه نطتدع نطت  طم نادم نال  نطفبو ا ني طت نطفيش ا   و

                                                           
اردنطفةطتدنطفعلي  نش ةإلن  نطف انةانطفيدظدنطفي علبنبافيلو ىنطفينالظم نطفي تنطألة  نيوبعمنطفنياإلنطفيدظدى نطفدط نطفرظضات ننن-141

ن414  نص2010طفوبعمننطفثانظم 
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نطفلادلمن نطفلاام نيا نطر دطت نباف ل ظش نفل ظام نطفيتددى نطفيدى نطت  طم نادم نتافم ن   طفبو ا
 نمنن62 باتانإف نطفلاامنطف العمنفظ نإالن  نطفتاال نط ل ثنالظمنةنطفيتددىنرنصنطفيادىن

نجن ن

إانبو ان ينطي طتنيانطي طتط نطف ل ظشنظ   ونان نبو انباث نط ي طتط نطفي   بمنان ن
ن 142يانثانةانطفيلو ىنطفينالظمن63ة ةنيان ث   نطفيادىن

اةننين:اجزألءاألإلخالمابإج ألءأل األلح ألر األلنظ   

نظ  نطف   نط ي طتط  ن  و  نيا نظع ر  نطفنح  م نطفت طلم ن ت  نطفةض  نإي طت ن ا نر ان غم ةم
نالظ من نطف بق نطف ات ن    نيا نطأل  طد نت  ا  ن ظ  ن للو نتظث نطف ضالظم نطفش وم ضابط
ةطظدطا مندط لني ط  نطفش وم ةباف غمنيانيةانطفيش انطفية ح نثدن ةف ن  يظمنبافةمنفليش ب ن
 ظ من ثناتنطفةض ن ت نطفت طلمنطفنح  منرإث ط هنفيييةامنيانطفضةطبطنفضياانت ة نطفد اان

نظتددنة ع   نط نفم نإالن ن  نطفينالظم ني  ضظا نثانةانطفيلو ى نطف  ن ضين  ا فت  ا نطفل دظم
طفي طتن  نتافمنط    نر ا ف انباف يةانإف نبعقنطفيةطدنطف انةنظمنظييان اننل شإلنين ان

نطفل لن نطفنح  م ين ا نطفت طلم ني طتنط    نب ةطاد نطف انةانن225ةفةنضينظا يانيييةام
ضابطنطفش ومنطف ضالظمنال ني  يمنط ا  ا نطف تيي ن  نتافمن ياة نطفينال نطف ينظعاثون

يانثانةانطفيلو ىنطفينالظمنطف  نظييان ورظ  انن751طفيدىنطف انةنظمنفلت طلمنطفنح  م ةطفيادىن
ال ن ينط   نب ةطادنطفيلو ىنطفينالظمنتظثن  ض نبأان"نيلنإي طتنظأي نب ن  طنطف انةان

نطف انةن نظعدنيأن نفمنظني "نةفمنظثر نطنيا هنال نطفةي 

ة  عنيانونيانطفل  نبأانلية نطفيش اناان     نطفبو انظيون انظلل نف افونطفيش ب نن
 ظ نة انظ منثظاانطي طتنطفت طلمنطفنح  منال نطي طتنطف ل ظشنباا با  انالن  لن أثظ طنة وة ىن

                                                           
طا هن ت نواللمنبو انط ي طتنطفيعظونةيانثدنن62ة60ة59يان نمنج:"ظعيلنباالي طتط نطفي   ىن  نطفيةطدنن63ادىن نصنطفين-142

ن ظ   ونان نيانطي طتط "
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لظمنر  ةصني طتن   طنةثدن باظن نطفيةطثإلنطف ضا143ال نطفت  منطفش  ظمنةت ة نطفد اا
طفبو انيانادي   يانرظانطف  ط  نطف  ن ث  ني طتنطفبو انال نادمنطت  طمنطالي طتط ن

ن نادد نطف  ط  ن ناأ نن356طف انةنظم نر ا  خ نن06طف اد  نثضاتنن1961يا ا نبييلم ينشة 
نيةلظلمن نطف ضالظم نطفضابوم نيتض  نال  نط ا ياد نظييا نال ن ظ " نيات نطألال  طفييلا

ن ياة نطفيدىنطف انةنظمنفلةض ن ت نطفت طلمنطفنح  م" نفإلثبا نإ طن م

  نتظان ان ناأنث ط  نفمن    نطفبو انيي طتنال ني افلمن تيامنطفت طلمنطفنح  م ين ان
ن ن ثم نطألال  نطفييلا ناا نطف اد  نن860طف  ط  نن14ر ا  خ نبييلمنن1972ظةفظة  ينشة 

نطفت طل ن ت  نطفةض  ن تيام ن" ن ظ  نيات نطألال  نطفييلا نان انثضات نظ   و نال نطفنح  م م
نبعظةون  ن ثبا  انيشةبا نثر ن انادمني طاا  انظيعلنطفبتثناانطفت ظ منةط  طفبو انإالنإ ط

نطفية  "

إانط    نبضيانا نطفةض ن ت نطفت طلمنطفنح  منالنظ علبن  طنر ياة نطفيدى نف ن نظ علبن
ل   ةطفةض ن ت نطفت طلمن ظضانرباث نطفضيانا نةطفت ة نطفيينةتمنفليش ب ن ظ نيإشعا ناال

نطفي عل من نطف ةطاد ني افلم نطف لبا ةي فأ نتافم نغظ  ن   نطفعايم نطفنظابم نيا نإ ا ندةا طفنح  م
نبافرظانا نطفةطيون ضيظن انبافلي  نةيتاض نط ل يةطو 

 الفقرة الثانية: جزاء اإلخالل بإجراءات المحاضر

ن نطفيادى نطفش ون23 ف ي  نضباط نطفينالظم نطفيلو ى نثانةا نبض ة ىنيا نطف ضالظم م
 ت   نيتاض ناانيلنياثايةطنب نيانايلظا ن  نإوا نطفبتثنطف ي ظدي ةت  نظع دنر  هن
نة ت  من نطفيش ةاظمنطف انةنظمنظيون ان  ةط  نبعقنطفضةطبطن ظ ا طفيتاض نة ضل نالظ ا

نطفيادىن يانثانةانطفيلو ىنطفينالظمنتظثنن24يييةامنيانطفرظانا نةطفشيلظا نطف  نتدد  ا
                                                           

ف و ان  ث نطنح ن:نشادظمنشةي  نت ة نطفد اان  ني تلمنيانثرلنطفيتا يمن  نطفنحامنط ي طل نطفية ح  ن و ةتمنفنظلنن-143
ن-2002 نطف انةانطف اص نيلظمنطفت ة ناظانطفشب ن نيايعمنطفتلانطفثان  نطفدط نطفرظضاتن نطفلنمنطفيايعظمنش ادىنطفدي ة طهن 

ن556 نصن2003
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  نطفيتض نبيةن :ن"طفةثظ منطفيي ةبمنطف  نظت   انضابطنطفش ومنطف ضالظمن ثناتنييا لمنا ن
ن  ي ن نايلظا  نيا نب  نثام نيا ن ة ن    تا  نيا ن ل اه نيا ن ة نااظن  نيا نةظضين ا ي اي 

نال   ا  " 

نيييةامنيانطفرظانا نةطفشيلظا نطف  نظيون انظ لمنر ان ننلل ا نتدد نطفيادى ييا
منيت  ه نة ل  نةيياانايل نة ةثظع نة انظشا نإف ن ا  خنةلاامنيتض نطفبتثني ي نطل

نطنيا نط ي طتنةلاامن ت   نطفيتض  

شعا نطفيش ب ن ي فأن ضيظانيتض نطالل ياان ةظمنطفش صنة ثمنبواثمن ع  ل  نةط 
 ظ نباأل عا نطفينلةبمنإفظ  نبا ضا منإف ن ةثظ نطفي  إلنإف نيانونضابطنطفش ومنطف ضالظمن

 ن ةن ضيظانطفيتض نط شا ىنإف ن  قنطف ةثظ ن ةنط ب امن ةنادمنطل واامنال نطفيتض
نطفي  إلني نرظاان لباون فأ 

ن نطفيادى نن   نةثد نبافرظانا نن289  ط نط     ن ا نال  نطفينالظم نطفيلو ى نثانةا يا
نظع دن ن""ال ن ظ ا: نيات نطفبو ا تظث نان ا نظ   و نطفيتاض  ن   ن ةط   ا نطفةطيو ةطفشيلظا 

ن نةطألاةطانبافيتاض  نةطفيةحلةا نطف ضالظم نطفش وم نة اةطا نضباط نظت   ا نطف   ةطف  ا   
ن ظ ان نةضيا نطفشيل ن   ن تظتم نيان  نإ ط نإال نطف ضالظم  نطفش وم ني ام نربعق طفييللةا

ن."يت   انة ةنظيا اني امنةحظل  نيانااظن ن ةن ل اهنش  ظان  نييا نط   ا   "

نانة اضعمنف ثابمنطف ضاتن  ا ي طتنالنظعدنإانييظ نط ي طتط نطفيلو  من  نينحيمنثانةن
ن نطفيادى نالظ  نن   نيا نة ة نفل انةا نيواب ا نيات نإ ط نإال نطفيلو ىنن751 تظتا ثانةا

ن 144طفينالظم

ن
                                                           

 نمنج:"نيلنطي طتنظأي نب ن  طنطف انةانةفمنظثر نطنيا هنال نطفةي نطف انةن نظعدنيأن نفمنظني  ة فأني ني طااىنن751طفيادىنن- 144
ن طفي عل منريللا نغ  منطفيناظا "ن442فيادىني  ضظا نطفل  ىنطفثافثمنيانط
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ن

المطلب الثاني : جزاء اإلخالل بحقوق الدفاع خالل مرحلة التحقيق 
 اإلعدادي

 نفلت ظ منةطف شإلن ة نطفيش انطفية ح نف اض نطف ت ظبنللوا نةطلعمن  نلرظلنطفة ةن
نين نفتياظمنت ة نطفد اانايلنال ن نحظمنةضبطن اانح ةفنةي بلا نطف ضظم نةلعظا

نطي طتط نطف ت ظبنط ادطديننةطث ط ني طتط نال نادمنطت  طي ا 

 الفقرة األولى : الحزاء القانوني لإلخالل بحقوق الدفاع أمام قاضي التحقيق

ي طتط نطف ت ظبنط ادطدينبيظلظمنيتددىن  انةن ننصنطفيش انطفينال نال ني طتنطفبو انطف
ن نطفيادى ن   نبي  ضظا نن210ةت   م نط     نطا ر   نطف   نطفينالظم نطفيلو ى نثانةا يا

ن ت نواللمنطفبو ا ن101ةن62-60-59ةنطفيةطدنن139-135-134طفيةطدن

نةبال   طتن  هنطفيةطدننيدن انط ي طتط نطفين ةصنالظ ان نت  ن ظيانظل :ن

نبت  ن  نادن-  ن يامنثاض نطف ت ظبنةثرلنطل نواث   منإشعا نطفي  مناندنيثةف نألة ني ى
نثاض نطف ت ظبنيتايظان ن  نطال  ظا نظعظانف  نظل عيلنت   ن إانفم نفيؤط      ط  ظا نيتام

نيان  م ج ن134رناتنال نولب نفيؤط    ن طفيادىن

ن  م ج يانن134ادمنإشعا نطفي  منباأل عا نطفينلةبمنإفظ  طفيادىن-و

ادمنإشعا نطفي  مناندنطفيثة نطألة ن يامنثاض نطف ت ظبنبأن نت ن  نادمنط دالتنبأين-ج
نيان  م ج 134    ون طفيادىن

ادمنطالل يابمنفولونطفي  منطف ينياان ت نطفت طلمنطفنح  من ةنفولوند اا نطف طي نإف ن-د
نيان  م ج ن134إ ضاا نفلتصنور ن نطفيادىن
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ن ي نيةيبا نطالن-ة ن ةنإي طتنادم ن ة ط نث  نثاض نطف ت ظبنطل نوا نطفي  م ل عيا نإ ط
نيان  م جن ن135يةطي من نطفيادىن

نطل دااتن- ك نبعد ن ة ندةانتضة ند ااي ا نيةطي   يا نةطفو فنطفيدن ن ة طالل ياانفلي  م
ن139 ؤالتنب لمنثانةنظمنيانفمنظ نا  ن تد يان ةني  يانبشيلن   ونال ن فأن نطفيادىن

نيان  م ج 

نظ علبنبافيتا حمنال نطفل ن-أ نطف ةطادنةطفضةطبطنطفي عل منباف ل ظشنلةطتن ظيا ادمنطت  طم
نطف ل ظشن نةث  نطت  طم نفةيةو ن ة نطف ل ظش نايلظم نطفين   ن اتو نتضة  ن ة طفي ن 

ن نطفيةطد ن   نالظ ا نطف ت ظبنن62-60-59ةطفين ةص نثاض  نال  ن ةير  نةطف     م ج 
نيان  م ج ن101ان طفيادىننطف  ظدنبي  ضظا  ان ت نواللمنطفبو 

ن نطفيادى ن   نطفت   نلرظل نال  نطفةط دى نطفت ة  نطت  طم نادم نطفيلو ىنن210إا نثانةا يا
طفينالظمنظؤدينإف نبو انط ي طتنطفيعظو ة  نضيانمنيانطفضيانا نطأللالظمنفلالدىنطفي  من

انظ    نال ن ةنطفو فنطفيدن    طة ب  نفلة  منطفينتظمنطفتبن  ن  دظ نيانإ طنياانطفبو 
ط ي طتنطفيعظونةتدهن منظي دنإف نط ي طتط نطفيةطفظمنف ني ن ةنبعضانوب انفيانن  نالظ ن

نيانثانةانطفيلو ىنطفينالظم ن211طفل  ىنطفثافثمنيانطفيادىن

الفقرة الثانية: الجزاء القضائي عن اإلخالل بحقوق الدفاع أمام قاضي 
 التحقيق

ن نطفيادى نطفيلون212 يا   نثانةا نطفي  ضظا نيا ن    نال  نطفبو ا ن   ظو نطفينالظم  ى
نطفيلاانبت ة نطفد اانف لنو فنيانطألو طف ةال ن نيان نن ظي  ا نإ ط طفية   منفليلو ى
نالن نطف ي نطف ضال  ن ة نطف ط   نطفبو ا نبي  و ن    نثد نطفية ح  نطفيش ا نظيةا نطأللاا   ط

ن نطف ينظ ةف  ن ة نطف ضات نيا نةط  نتاال نطفبو انظش  طنطفنصنال نطفبو ان  طتم  تدظد
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نرن ةصن ني ظدط نظيةا ن ا نيا نردال نطفد اا نبت ة  نيلاا نط ي طت ني افلم ناا ن   و يليا
نيايدى 

  طنةفمنظعيدنطفيش انطفية ح نال ن تدظدنطفيعظا نرظانطف ةطادنطفية   منةغظ نطفية   م ة ةن
فد اانةت  ا نيانتدطنبافل  نال نط ل   ط نال ن انطف ةطادنطفية   من  نطف  ن يانت ة نط

ن لباون145طأل  طد نرظا نطفية   م ةيا نغظ  نطف ةطاد ن    نطفينالظم نط ي طتط  نياظنحم   يا
يانثانةانطفيلو ىنطفينالظمنطفيالمنبت ة نطفد اانتلونن212طفبو انطفيؤللمنال نطفيادىن

ن ناأ:نن146  ينبعقنطفل  

نادمنطت  طمنثاض نطف ت ظبنال   ا  نطفييان -

فيتييمنثرلنطل نواث  ن االل نوا نييان ةنيعلةمنظعو نفلي  من   منإتافمنطفي  منال نطن-
نثرلنإاوال ن  هن فلد اانااننلل نةالنظييانإتاف  نيانثرلنثاض نطف ت ظبنال نطفيتييم

نطفل  منفلد اانااننلل 

نإ دط نإنابمنثضالظمناايمن-

بو ا نيادطمنثدن ل نتافمن ةط  نيثلن  هنطفتاال ن ةنيانظياثل انظييانفل ضاتنطف    ونباف
نبعقن ن غلا  نن ظيم ن ة نت ةث م ناا نفلد اا نطألو طف نال  نطفل  م ن لة   ن ا نف  ثر 

نطفي  ضظا نطف انةنظم 

نإي طتط ن نبو ا نتاال  ن  دظ  ن   نةطلعا نيياال نفل ضات ن  أ نثد نطفيش ا ن ا نة  ضو   ط
نطفن ظ نبيرد  نيتيةيم ن  ةا ن ا نةير  نطفبو ا ن لباو ن ا نتظا نط ادطدي    منطف ت ظب

                                                           

 صن2017 دينر نن70ضيانا نطفي  من ثناتني تلمنطف ت ظبنط ادطدي ي ا نينشة نبييلمنطفيتاي  طفعددن-ااد نيتلةح ن-
ن 247145

طفدط ناردنطفةطتدنطفعلي  ش ةإلن  نطف انةانطفيدظدنطفي علبنبافيلو ىنطفينالظم طفي تنطفثان  يوبعمنطفنياإلنطفيدظدى -146
ن 141 صن2009طفرظضات طفية و طفوبعمنطألةف  
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نةطضتمن نبيظلظم نطفيلو  م ن  ننوا نطف ةطاد نت   نيان   نطفش اظم طفضظبنطف ين    ا
ن يا ن147ةدثظ م نت  ن  ةانيلنطألو طفنال نرظنمنيانت ةث منةياني ظ ندااةط م  ييا

طفيش انفلي  منةفلو فنطفيدن ن انظ نا الناانطدااتنطفبو انبشأانطفيلاانبت ةث منبش طن
نثر نةادم نباف نا   نب لمنطف    و نطل داال  نبعد نطة نيتايظ  نبتضة  نطال نطفي  م ن نا   ة 

ال نن213يانثانةانطفيلو ىنطفينالظم ييانن  نطفيادىنن212ثانةنظم ة ةنيان  د  نطفيادىن
يةانةثالبنط ي طتط نطف  ن بول ن لتونيانيلإلنطف ت ظبنةظت لظنر انفدعني ابمنطفضبطن

نالل    نطفظ ا نطف يةا نةظين  نط ل لناف ن ت نبيتييم نطفداةع ن   نطألو طف نضد ن دفم ص
نواللمني ابعا ن أدظرظمن  نتبنطف ضاىنةطفيتايظا 

المبحث الثاني : جزاء اإلخالل بحقوق الدفاع خالل مرحلة 
كمة والجهة المختصة بإثارته  المحا

 ع ر ني تلمنطفيتا يمنيان  مني طتلنطف  ةيمنطفينالظمنةطف  ن أ  نبعدنإتافمنيلإلنثضظمن
انو فنطفنظابمنطفعايمن ةنثاض نطف ت ظبنإف ن ظلمنطفتيم ة فأنيان يلنطف ثر نطفي  منإياني

يان تمنيلنيا ةنينلةون  نتبنطفي  منةط  ا نطف  ط نطف الون  نيةطي   نإيانبافنوبن
نطةنط دطنمن ةنط الاتنبي  ض نيتا يمناادفمن ؤيانف ن ظ انضيانا نطفد اانطف  ن بافر طتى

ن   نر انةطفي منطفي   منر فأ تدد انطفيش انةتددني طتنط 

كمة  المطلب األول : جزاء اإلخالل بحقوق الدفاع خالل مرحلة المحا

ظعدنطل دااتنطفي  منيان يلنتضة نيللا نطفيتا يمنفردطظمنيلاتف  ناانطأل عا نطفينلةبمن
عمنإفظ نيانن  منط ي طتط ن  ني تلمنطفيتا يم تظثنظ من  ف ان  دظ نةلاللنط ثبا نةطفي اب

                                                           

ن 142147اردنطفةطتدنطفعلي  ي ي نلارب صنن-
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نطفيش ان ن   ا نشيلظم نطي طتط  ني ابع   ة   نيةضةا ن   نتيم نةط دط  نطفي  م نتب   
 بيييةامنيانطفش ةطنةطفضةطبطنف ت  ا نةث  نطفبو انيي طتناندنطال   نر ا 

 الفقرة األولى : جزاء اإلخالل بإجراءات استدعاء المتهم

فشيلظا نطفةطيون ةط   انظيون انظ ضيانط ل دااتنطفيةي نفلي  منيييةامنيانطفرظانا نةط
ةطت  طي ا تظثنظ عظان انظللمنط ل دااتنبافتضة نفلي  منةفليلؤة نطفيدن نوربنطفش ةطن

ن نطفل ة  ن   نالظ ا نظ ضيانن39ة38-37طفين ةص نطفيدنظم ة ا نطفيلو ى نثانةا يا
نطفي  يمن نةنةا نطفيللم نطنع اد نةيتل نةطفلاام نطفظةم نرظاا نطفبو ا نواللم ن ت  ط ل داات

ةيتلنط   ار ا ةي فأنطفيةطدنطف انةنظمنطفيوب منبشأن انة ةنيان ث   نطفل  ىنطفثانظمنياننة ا  خ
نيانثانةانطفيلو ىنطفينالظم ن308طفيادىن

نةطفظةمن نط ل داات ن رلظ  ن ا  خ نرظا نظل ل نفم نإ ط نةطفتيم نط ل داات نفإلبوا  نة  ع ق   ط
إ طنياانطفي  من ةن تدنطألو طفنطفيتددنفلتضة نبافيللمنثيانظمن ظامنال نطألثلن ةنش   ان

ظ ظيةانردة نطفية ونطفع ح ن ةنردةفمنط ةحظم  يانإ طنياانرلدنط ثايمنيانغظ ن  هنطفدة ن إان
ن نطفيادى ن  د   نيا نة ة ن ش   نث ثم ناا ن  ل ن ا نظيو نال نطفيلو ىنن309طفيدى نثانةا يا

نطفينالظم 

تافمنيانط طنياانطألي نظ علبنيانثانةانطفيلو ىنطفينالظمن  نن420  طنةثدنطةير نطفيادىن
بافيناظا نطانظ ضيانط ل دااتن ت نواللمنطفبو انيل  انفلةثال نةطف  ظظإلنطف انةن نف ان
ن  لقن يلن رلظ نط لندااتنطفين ةصنالظ ن ن ن ا ةطفيةطدنطف انةنظمنطف  ن عاثونالظ ا ييا

نطفعامنفليلأ إف ن يلمن ظامنانديانظ علبنطألي نرإتافمنيانطفةيظلنن309  نطفيادىن

ن

ن
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باألحكام القضائية  الفقرة الثانية: جزاء اإلخالل بوسائل اإلثبات و

األوال:األالخالمابورن لاألالةبن 

  عددنةلاللنط ثبا ن يامنطف ضاتنطفينال نباا با نيرد نت  منط ثبا نبيا منطفةلاللنةة  ان
دىنال نلرظلنطفت  نفلللومنطف  دظ  منفل اض ن  نط ث ناا طالن  نتاال نطل ثنالظمنةيتد

يانثانةانطفيلو ىنطفينالظمنال ن ن ن"نظييانطثبا نطفي طلمنبأظمنن286ثانةناتظثن نصنطفيادىن
ةلظلمنيانةلاللنط ثبا  يانادطن  نطألتةط نطف  نظ ض نطف انةان ظ انر  فن فأ "نإالنطان

نةيضي ن  دظ  ا نتة  نةثضالظا ن   ظا نن اشا ن ثا   نطف   نط ثبا  نةلالل نبعق ةن ان ناأ
نةشيلظا  ان ييان ةنطفتا ني نطالا  طفنةطفش ادىنةطف ر ى 

نألإلخالمابنإلعع ألفا-1

ط ا  طفن ةنطث ط ن اد ناانطفي  منبا   اب نفللعلنطفينلةونطفظ   ين ن نظش دنضدننلل ن
 ة  دظ نط ا  طفنظ ض نفيرد نط ث ناان148ةظ  إلنب ظاي نبلعلنيانطأل عا نطفي افلمنفل انةان

نفل اض نطفش    نطفيادى نيا نطألةف  نطفل  ى نن   نطفينال  تظث نطفيلو ىنن286  ثانةا
طفينالظمنال ن ن ن"نظتيمنطف اض نتلونطث ناا نطف يظمنة يونطانظ ضيانطفي   نيانظر  ن
نطفي  من نيا نطن  ا نطا  طف نال  نثناا   نظرن  ن ا نف  نظية  نال ن اف اض  نطف اض "  طث ناا

ن نيعنةظم طة نطة نيادظم نط  طه نةلالل ن ت  منبال عيا  نال نطة نيا بم نفرظانا  نطفيتاض   ضيظا
طفشيلظا ن   نطي طتط نطفبتثنطف ي ظدينطةن   ني تلمنطف ت ظبنط ادطدي ن رناتنطف اض ن
ف ناا  نطفةيدطنظمنطل نادطنال ندفظلنباولنظ  ونال نتيي نطفبو ا نن  نطفل  ىنطفثانظمنيان

ن نطن  طان293طفيادى نثر  نطا  طف نبيل نظع د ن"ال نطن  نطال  طه  "  االا  طفنال  نطة نبافعنإل  
نت ة نطفي  منة    ونان نطفبو ا طفي ت لنالظ نبو  نغظ نثانةنظمن ةنط   نب

                                                           
اي ناردنطفنظ  طفتدةدنطف انةنظمنفللومنطف اض نطفينال ن  ن  دظ نطألدفم  لافمنيال  ن  نثةطنظانطف يا ىنةطألايا  يلظمنطفعلةمنن-148

ن 23 ص2013-2012ة  ةيدى طفلنمنطفيايعظمنطف انةنظمنةطالث  ادظمنةطالي يااظم نيايعمنيتيدنطأل
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نألالخالمابنلانند ان-2

طفش ادىن  نطف عرظ ناانيضيةانطالد طأننفلشا دنبافنلبمنفلةطثعمنطف  نظش دنالظ انةييانثدن
نالي  نإف  ن نا   ن ة نرنلل  نليع  ن ة نةااظن  نةن149 آه نةلاللن  نيا نةلظلم نطفش ادى باا با 

ط ثبا ن  نطفيادىنطفينالظمن افيش انثظد انةتددنف انش ةوانيعظنمن ت نواللمنطفبو ا نين ان
ن  نطفيادىنن18 تدظدنطأل لظمن  ن نطفين ةصنالظ ا لنمنة دطتنطفظيظانثرلنط دالتنبافش ادى

نبو انطفتيمنطةنطف  ط  يانثانةانطفيلو ىنطفينالظم بتظثنظ   وناانط    نر فأنن123

ن نطفيادى ن ضين   نيا نين ا نطالل ثناتط  نبعق نطة د نطفيش ا ن ا نطفيلو ىنن332غظ  ثانةا
لنمندةان دطتنطفظيظا ةي فأنن18طفينالظمنبافنلبمنف ل ياانف تدطثنطف ظان  لنلن مناان

نة ع ر ن نة ةي  نة  ةا  نطفي  م ن  ة  نطفظيظا نيا نينالظم ةظعل  نبع ةبم نالظ م طفيتيةم
ن   تا  منيي دنيعلةيا   

إانادمن دطتنطفظيظانيانو فنطفشا دنظع ر نير  طنفبو انطفش ادىنيةانالنظد لنضيان ي ىن
ن ةير نطفيادىنن332طألش اصنطفيتددظانرنصنطفيادىن ياننلانطف انةانن326 نمنج ييا

نواللمن ن ت  نطفيناثشم نال  نة ع ق نالنظم نيللم ن   نطفش ادى ن  ةى نطأل ظ ى ن     ا   
نو ا طفب

نألإلخالمابنلخب  ا:ا-3

ن  نطفيةطنون ن  ينطفي   ظان  لنطفلانةطف نعم ن  يثلن  ن  د نطثبا نايلظم نةلظلم طف ر ى
   طنن150طفعليظمنةطف  نظمنطف طيعمنطف نط   ا  منيان يلنطفيلا يمن  نطف شإلناانطفت ظ م
نب نيل يم نغظ  ن  ةا نطف   نطفيتييم ن يام نة  ظ  نش اد   ن  دظم نال  نطف رظ  نب نةظعيل األ د

                                                           

 نصن2017 دينر 70فةدشنيظلةدنطفشظحي  للومنطف اض نطفينال ن  ن  دظ نةلاللنط ثبا  ي ا نينشة نبييلمنطفيتاي  طفعددنن-
ن 82149

ن 51150اي ناردنطفنظ  ي ي نلارب نصنن-
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نطفييلان ن ا نطف ضال  إال نط ث ناا نت  م نفيرد  نوب ا نطف انةنظم نطفظيظا ن دع نيةن  نيا  باف غم
طألال ن  نطتدنث ط   ن  ون  نينت نطف طمنطفيتا منبض ة ىنطالل يابمنفولونطي طتنطف ر ىن
نظييانفةلاللنطالثبا ن نال ن  نظم نر ر ى نظ  بط نيانادي  نياانطثبا نطفلعلنطفي ي  نط ط لظيا

نطال  عندتض ا 

اةننينا:األإلخالمابنسحكنماأللقضن ي 

ي نبعقنطالل ثناتط ن  نتاال نيعظنمنن-ظ ةمنطالثبا نطفينال نال نيرد ظان:ت  منط ثبا 
ةطف ناامنطفةيدطنظمنفل اض   اف اض نت ن  نطأل  نبيانظشاتنيانطألدفمنفظرن نتيي نة بنن–

نيانطفدفظل  اف ا نطف  نطل يد ا نطفةيدطنظم نبعض انثناا   نطة نبيلنطألدفم نطأل   ض نف نللوم
نينقن نف  نطفيش ا نيا لي  نتدةد نثناا      نف  ة ا نض ة  ا نياظ طه نتلو نيانبا طظو ت ا

نضةطبطنة علظلنألتياي نةث ط ط   

نفي  ضظا نطفيادىنن ن علظلنطفتيمن ةنطف  ط نظ   ونان نطفبو انوب ا  نمنجنن370طانادم
نةنطألةطي ن:تظثن ن ن بولنطألتيامنطةنطف  ط ط نط

ن  م جن365إ طنفمن  ان تيلنطف ظةمنطفين ةصنالظ ان  نيل  لننطفيادىنن-

إ طنفمن  ان ظلمنطفتيمنيشيلمننوربنطف انةانطفينحمنف ان  ةنإ طن د نطفتيمناانثضاىنن-نن
نفمنظتض ةطن  نييظ نطفيللا نطف  ند ل ن ظ انطفداةعن

 ني ناثضم ة ةنيانلا نالظ نطفييلانإ طنفمن  انيعللمن ةنإ طنيان ن ت ةينال ن علظ ن-ن
طألال ن  ن تدنث ط ط  نتظثنياتن ظ :"نظيون انظيةانيلنتيمنيعل نيانطفناتظ ظانطفةطثعظمن
النياانباو نة انن  اانطف علظلنظةط ينطنعدطي  فيانالنتح نطفيتييمن انيدىن ةطف انةنظمنةط 

ةنظانة  ر نال ن فأنطل بعادنلاامنطفيتددىنثانن96ت طلمنطفي  منطفنح  منطل ة ث ن  ث نيان
ن  نطفيتض ن نطفةط د نال نطا  ط   نرناتط نااد نة دطن نطفي  م نثم نطف ضالظم يتض نطفحابوم
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طفي ية ن  ةانثدنرن نثضات انال ناللني ناثضمنييانظيعلنتيي انناثصنطف علظلنظةط ين
ن151طنعدطي "

نظت ةينن-ن نظيا نفم نإ ط ن ة نطألي  ن ة نطف  ط  ن ة نطفتيم نينوة  ن غلل ن نطفرظانا ننإ ط ال 
ن366طفين ةصنالظ ان  نطفل  ىنطألةف نيانطفيادىن

ن364إ طنفمن  د ن  نيللمنالنظمن  ثانفي  ضظا نطفيادىنن-

إ طنفمن  ان تيلن ا  خنطفنوبنبافتيمن ةنطف  ط ن ةنطألي نةنطف ةثظعا نطف  ن  ولر انطفيادىنن-
نبعدهن371 ي ني طااىنطفيادىن365

 تصة بمسطرة إثارة البطالن وآثارهالمطلب الثاني : الجهة المخ

نتافمن ن   نطفضتظم نتب نر ا نظ  بط نثد نفليي ي   نتب ن   نطفعيةيظم نطفداةع نف ةا طا با ط
طن  اب نييوافونبافتبنطفيدن نفليوافبمنر عةظقناانيانفت  نيانض  نةير ه ن  دن ة ن

ند لمن  نطفيتا يمنطثا ىنطفبو ا طفيش انفييظ نطالو طفنةطفي ا نطفي 

 األولى : الجهة المختصة بمسطرة إثارة البطالنالفقرة 

 عدنإثا ىنطفد ةانطفشيلظمنيانرظان  منت ة نطفد اانطف  نظع يدنالظ انطفي  منفلوعان  نش ةطن
ةطي طتط نيتا ي  نطةن  نط   اب نفللعلنيةضةانطفي ابعمن  نيةطي منطفنظابمنطفعايم ييانطن ان

نطفيوافونبافتبنطفيدن  الثبا نطف  يمنال نطفي  منباا با نطانت ةث نند ةانثدنظل ندنالظ ا
اطفيدنظمن   بطنةيةدطنةاديانرثرة نطةنادمنثرة نطف  يم 

  طنةثدنتددنطفيش انطفي ا نطف  ن ة نف انتبنطثا ىنطفبو انيليانثر نف انةيةدن ينط   ن
نبتبنيانت ة نطفد اا

                                                           
 ن36-35اددنن-ط  دط نطف ثي –انطألال نينشة نبييلمنثضاتنطفييلن1983 اد نر ا  خن ا وننةنر نن6846ث ط ن ثمنن- 151

ن 216 ص2000دينر ن
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ا وال:األلجنن األلمخومالنناإةن  األلبطال 

ن نطفيادى نثان211 ةف  نطف ت ظبنيا نثاض  نيا نف ل ن نطفبو ا نإثا ى نطفينالظم نطفيلو ى نةا
نثاض ن ن ا نتظث نطفيدن   نبافتب نةطفيوافو نةطفي  م نطفعايم نةطفنظابم نطفيعظو نفإلي طت طفي   
نطألي نفلة  من ن انظ   ن  ط نالتظنبأانطي طتنيانطي طتط نطف ت ظبنباولنالظ  طف ت ظبنط ط

بعدنطل شا ىنطفنظابمنطفعايمنةط با نطفي  منةطفو فننطفينتظمنت  ن    ن ظ نث ط نطفبو ا ة فأ
نطفيدن  

 نمنجنيدعننوا ن د لنيلنيانطفي  منةطفيوافونبافتبنطفيدن نن212  طنةثدنرظن نطفيادىن
نطفية   من نطفي  ضظا  ن    ناا نطفبو ا نظ   و ن" ن: ن ن  نال  نن   نتظث نطفبو ا  ثا ى

ف لنيانطألو طف  " تظثنظييانف يان نرظ نفليلو ىنط طنيان نن ظي  انطفيلاانبت ة نطفد اان
ثاض نطف ت ظبنةطفنظابمنطفعايمن ثا ىنطفبو انفدعنطفة  منطفينتظم ييانظتبنف يانطف نا  ناان
طدااتنطفبو انش  ومنطانظيةان   تانةبتضة نيتاي نطفو فنطفي نا  ن ةنبعدنطل داال ن

  ىنفي لتمنطفو فنطفي نا  نيانب لمنثانةنظم تظثنالظييانطف نا  نإالناانطفي  ضظا نطفي 
نطفيا  من نطفيلو ى ن  تظو نظ م نطفعام    نبافنحام نطفي عل م نطفي  ضظا  نايا نطفيش ا و ف
بشأن انباف نا  ن يامنثاض نطف ت ظبنييان ةنطألي ن  نتافمن   نثةطادنط    اصنطفنةا ن

نف اض نطف ت ظب 

اةننين:ارقوطاأللدفعابنلبطال 

نبعظانطالا با ن نطفد ةانظ عظانطأل د نبافبو انرظانتافم   نطوا نطفتدظثناانل ةطنطفد  
طف  ن ع ر نيانطفنحامنطفعامنة لأنطفي  بومنبي لتمن اتونطفتبن ظ ا تظثن انطفتافمنطف  ن
ظيةان ظ انطفد  ني عل انبافنحامنطفعامنظيةانطف يلأنبافد  ن  نطظمني تلمنياني طتلنطفداةعن

نطف نيتييم ن يام نطفثانظمنة ية نطثا   نال  ني ى ن قنةالنظل طنطفد  نب    نتظانطانطفتافم
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نفيانن  نالظ نطفيادىن نطفتبن  نطف يلأنب نيانو فن اتونطفي لتمنوب ا ظل طن ظ ا
ن نمنجن ن323

نطياي ان نةث  نطف   نطفي م ن ل  نطف   نطف ضالظم نطفي م نطيام نبافد   نطف يلأ نة  عظا   ط
ن ظي نطف ي ظدي نطفبتث ني تلم ن   نةث  نط ط نثاض نطفبو ا بتظث نطيام نب  نطفد   نظ دم نطا و

طف ت ظب طيانط طنةث نطفبو انطيامنثاض نطف ت ظبن ظ عظانطف يلأنب نطيامنطفة  منطفينتظمنطةن
نطفيتييمنطفيتافمنالظ انيلإلنطف ضظم 

ير البطالن  الفقرة الثانية : آثار تقر

فبتثنطف ي ظدينينونطفيش انطفية ح نفلة  منطفينتظمنللومن     نطفبو انبافنلبمنالي طتط نط
نةطف ت ظب ةي فأنفيتييمنطفيةضةانطةنطفيتييمنطالال ند يمنين ا 

األوال:اعق   األلبطال ام اط فاألل  ف األلجنحي 

 نمنجنال نطان     نطفبو ان   صنب نطفة  منطفينتظمنفدعنيتييمنن211ن  نطفيادىن
 انر فأن تدظدننوا نطالل لنافنبافنلبمنالي طتط نطف ت ظبنةطالي طتط نطفلاب منالظ  ةظيةانف

طفبو انبتظثن ت  هنطيان  نطالي طتنطفيعظونةنطيانطان يدنآثا هنطف نطالي طتط نطف ت منطةن
نطف  دظ  مني ني طااىنيدعنط  باطنطالي طتنطفيعظونباالي طتط نطفلاب من بعض ا تلونللو  ا

نةطف ت منب  

ني نطي طت نربو ا نث ط ط نطفينتظم نطفة  م نط د   نط ط نيا نتافم نيلنة   نبلتو ن أي  ن إن ا ا
نفدعن نطظدطا ا نظ م نتظث نطفداةع  نيلإل نيا نطفباولم نطالي طتط  نطة نباالي طت نطفي عل م طفةثالب
ن  ن نطالو طف نضد نطدفم نالل   ص نطفظ ا نطف يةا نطالل لناف ةظين  نيتييم نضبط ي ابم

دىنطفداةعن ت نواللمنطفي ابعمنطف أدظرظمن  نتبنطف ضاىنةطفيتايظانوب انفيانيات نب نطفيا
ن نمنج ن213
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اةننينا:اعق   األلبطال ام اط فاه   األلحكم

النظ  ن     نبو انإي طتنيانطالي طتط نطالنال نطالي طتنطفباولنةالنظي دن ث هنإف نيانلب  ن
نبو ن  ةباف اف ن نطفي    نطالي طت نةيةد ا ن   نظؤث  نةال نثانةنظم نطن ا نيادطي  نطي طتط  يا

ت منف ي طتنطفباول ةالظ ن بو انطف ل ظشنظي دن ث هن افبو انالنظشيلنلةعنطالي طتط نطف 
ف دفمنطفيل يدىنين  ةبو انطفتيمنفعدمنطف علظلنالنظ   ونبو انطي طتط نطفداةعنطف تظتمن
طفلاب منال نطالي طتنطفباول ييان انطث ط نبو انط ل يةطونالنظن جنان نبو انطف ل ظشنطةن

تنيان نلاب مني دنطف نطالي طتط نطفي  بومنب نلةططي طتط نطف ت ظبنطأل  ع يةانطفبو انظ
نالظ نطةنيعا  ىنف  

 خاتمة

باف غمنيانطث ط نطفيش انفي طتنطفبو انيرفظمنةضيانمن لالظمنفتياظمنت ة نطفد اا ننح طنفيان
نال ن نظعيلنيا دط نفم نال نت  ا نطألش اص إالن ن   يثل نط ي طتط نطفينالظمنيان وة ى

طفيعافمن ل ينال نييظ نطي طتط نةي طتلنطف  ةيمنطفينالظمندةانطتاو  انب ةطادنةطضتمن
نت ة ن نة ت ظا ن ع    نبةظم نةطفتاال  نطألش اص نتلو نفل أةظ   نتد ن يظظ  ةفةض   ي

نطفد اان  نيةطي من ينيتاةفمنيلاانر ا 

 المراجع المعتمدة :

 الكتب :

ا

ن

 

     األول اجلزء ة،اجلنائي ابملسطرة املتعلق اجلديد القانون يف شروح -:العلمي الواحد عبد -

                     2010الثانية،  الطبعة البيضاء، الدار اجلديدة، النجاح مطبعة

 الثاين ءاجلنائية،اجلز  ابملسطرة املتعلق اجلديد القانون يف شروح -                 

 2009األوىل، البيضاء،املغرب،الطبعة اجلديدة،الدار النجاح مطبعة               
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 األطروحات والرسائل:

نثر- نيا ني تلم ن   نطفد اا نشةي  ت ة  نطفية ح  نشادظم نط ي طل  نطفنحام ن   نطفيتا يم ل
 و ةتمنفنظلنش ادىنطفدي ة طهن  نطف انةانطف اص نيلظمنطفت ة ناظانطفشب ن نيايعمنطفتلان

ن2003ن-2002طفثان  نطفدط نطفرظضاتن نطفلنمنطفيايعظمن

اي ناردنطفنظ  طفتدةدنطف انةنظمنفللومنطف اض نطفينال ن  ن  دظ نطألدفم  لافمنيال  ن  ن-
نيتيدنث نيايعم نةطالي يااظم  نةطالث  ادظم نطف انةنظم نطفعلةم نةطألايا  يلظم نطف يا ى ةطنظا

 2013-2012طألة  ةيدى طفلنمنطفيايعظمن

ن:أللمقنال ا

نيتلةح -نن نطفيتاي  طفعددن-ااد  نط ادطدي ييلم نطف ت ظب ني تلم ن ثنات نطفي  م ضيانا 
ن2017 دينر نن70

نطف-نن نطف اض  نطفشظحي  للوم نيظلةد نط ثبا  ييلمنفةدش نةلالل ن  دظ  ن   ينال 
ن2017 دينر 70طفيتاي  طفعددن

امجال ا قمي :

ا2000 ندينر ن36-35:ناددنن-ط  دط نطف ثي –ييلمنثضاتنطفييلانطألال ن-

اا
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 أوراغ بوكرين 

 باحث يف القانون اخلاص

 

 مطل المدين في التشريع المغربي

 :مقدمة 

ن ناايم نب لم نطفع ةد ن ا ن ظ  ن  و نال نإشباانييا ن يل نيا نطفيعاي   نييا  ن   نش ا  ثد
تايا نطأل  طدنة ت ظبن غبا  منةير ح م نال نطا با ن ن انطفةلظلمنطفلعافمنطف  نظل وظ نر ان
طفل دن انظت بنبعقني افت نطالث  ادظمنةطالي يااظم نوافيان اني لت  ن ا  نالن  عا قن

اي ني ولبا نطفنحامنطفعامنةطأل   نطفتيظدى 

نأل  نطفع ةدةنح ط نطفش  عمنن152يظم نط  يام نيتط نيان  ن  د نطأل  طد  نرظا نطفع ثا  ن نحظم   
نر ا نطفة ات نض ة ى نال  نطأل ظ ى ن  ه نتث  نإ  ن ل   نث ةا نين  نطفع ةد-ط ل يظم  ن- ي

"اي  نناأللذ  اآمنوألاةثةف نا نةيلنن،153"او وفوألاب نداهللااإذألاعنهدعما"ي دطثانف ةف ن عاف ن
ن.154 وفوألابنل قودا"

نةظع ر نطالف  طم ني اد  ن تد نطفع د نطفش   -  نطفتب ني اد  نإنشاتن- ة ن  ث  ا نةيا  
ف ف  طيا  ن عنديانظنع دنطفع دن تظتان إن نظ   ونال ن فأنطف  طمنيلنو فن  نطفع دنر نلظ ن
نة  عظانال نيلن نفلع د  نطفيل يم نباف ةى نان  نظعر  نيا نة ة نطفع د  ن  ط طالف  طيا نطف  ن  ر ا

                                                           
يانطف انةانطفيدن نن1101طفيش انطفية ح نفمنظع فنطفع دن  ن ن نا نال ن  فنفيش انطفل نل نطف ينا   ن  نطفيادىنن-152

  منبي  ضاهنش صن ةن  ث ن نةا    نطفيادىنطفي ية ىنال ن ن ن"نط لا نظل2016 ر طظ نن10ةطف ين من عدظل نبيةيوني لةمنن-طفل نل 
نط ياهنش صن ةنادىن ش اصنرإاواتنش تن ةنطف ظامنبعيلن ةنطالي ناانان "| 

ن91لة ىنطفنتل نطآلظمنن-153
ن1لة ىنطفيالدى نطآلظمنن-154
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نةدن  طنطفع د نةالنظيين ن انظ تللنين ن ةنظن ض نرإ طد  نطفينل دى نييانو فنطت  طمنييظ نر
ن 155النظتبنف ن عدظل نيانفمنظليونف نطف انةان ةنطال لا نر فأ

نإالن ن ن  نيثظ نيان نطأل ظ   نطفع دنيان  منطآلثا نطف  ن    ونال ن تمن  ط ن نلظ  ةظعد
نإ  نشظةاا نة  ث  ا ن ر   ا نفعل ن نلظ ه  نظ ع   نطف  طيا  نطفتاال  نر نلظ  نطفي عاثدظا ن تد   

طف عاثدظم ن ل نيثلن  هنطفتافمنظيدنطفو فنطآل  ننلل ن يامنةض نالنظتلدنالظ  ن  ةنيان
نطفناتظمن نةيا نطف  طي   نال  نبافتلاظ نطآل   نطفو ف ن ياه نيل م ننلل  نظيد نطف انةنظم طفناتظم

منيان يل  نةظيةانطفو فنطفعيلظمنظيدننلل نغظ نثاد نال نطفت ة نال نطألدطتنطف ينطف  ن
ن 156طف ين  ااان ةن أ  ن  ن نلظ نطف  طي ن  نتافمنيولن ةن ياولن  ن نلظ نطالف  طم

نطفو فن ن يبا  نةطآلفظا  نطفةلالل نيا نيييةام نطف ش  عا  ني  لإل ن رن  ن فأ نضةت ةال 
نطف ش  عا  نيا نةيةظ ه نطفية ح  نةطفع ةد نطالف  طيا  نثانةا ننيد نة ي ط نطف نلظ   ناا نطفيي ن 

ن نةطفل نل ن-طفي ا نم نطفي  ي نيدظن نن-ياف ش    نإيبا  ن   نطفتب نطفدطلا نفلو ف ن او  ثد
ال ن نلظ نيانطف  منب ناظنانبيلنطفةلاللنطف انةنظمنطف لظلمنر فأ نإ طنياانطف نلظ نييينا ن يانإ طن

نفمنظياني فأنيا نف ن انظولون لخنطفع دني نت  ن  نطف عةظقنإانياانف نيةيو 

 ــــــوعأهمية الموضـ

ن   ن نطفيش ا نيةا ن   نطف انةنظم نطفناتظم نيا ن ح   نبافةم  ن  يظم نطفبتث نيةضةا ظي ل 
بيييةامنيانطفي  ضظا نطف انةنظمنطف  ن ييانطفي ض  نيانةطثعمنطفيولنيانطفت ة نال ن
نطأل يظمنيانتظثن نةيانطفناتظمنطالي يااظمن ح  ن  ه نف   نطف  يم ني ن ة ظ نطفتياظم ت  

نطفيعاي   نطألش اصنيث ى نطف انةانن-رظا ن ش اص ن م نطفعام نطف انةا ن ش اص نيانةط لةطت
اطف اص نييانظ  دنياننلبمنطفيولنةطف أ  ن  ن نلظ نطفع ةدن  نطأليلنطفيتددنف ا 

                                                           
 نيان ن نانال ن ن ن"نطالف  طيا نطف عاثدظمنطفينشأىنال نةي ن تظون  ةمني ا نطف انةانبافنلبمنإف نينشلظ ان230ظنصنطفل لنن-155

 ةالنظية نإفةاؤ انإالنر ضا يانيعان ةن  نطفتاال نطفين ةصنالظ ان  نطف انةا" 
 يان ن نان267إف نن254نحمنطفيش انطفية ح نيولنطفيدظان  نطفل ة نيانن-156
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 إشكـــــال الموضوع

إانط شيا نطفيتة ينطف ينظتاة نطفيةضةاني ا ح  نظ يثلنباأللاان  نيدعن ت ظبنطفيش ان
 و طفنطفع ثمنطف عاثدظمنبينالبمن نحظي نفةطثعمنيولنطفيدظان  ن نلظ نطفية ح نفل ةط انرظان

اطف  طي ؟

ا  طنط شيا نظييان ان  ل انان نيييةامنيانطأللللمنياف اف :

ايانطفي  ةدنبيولنطفيدظان  ن نلظ نطف  طيا  ؟

ايان  نتاال نيولنطفيدظا؟

نةيا طناانآثا ن  طنطفيول؟

 خطة البحث

اةانظ  ض نض ة ىن  لظي نفيولرظان لالظظا:إانلر ن غةط ن  طنطفيةض

األلمط باألسوم:األسحكنماألل نم المطلاأللمد  

األلمط باأللةنن :اآةن امطلاأللمد  

اا
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 المطلب األول: األحكــام العــامة لمطل المدين

ظع ر نيةضةانيولنطفيدظانيانرظانطفيةطضظ نطف  نفمن تح نبا  يامنطف ثظ نيانطفباتثظا ن
يظشنةاليباالىناليظم نتظثنالننيادننيدن  ني  لإلنطف  ونطف انةنظم نرلنةا   ننةاانيانطف  

اةت  ن  ن ي ا  ا نتضة طنف  ابا ن عن نرد طلمنةطثعمنطفيولنة تلظلنطفل ة نطفيؤو ىنف ا 

ةالظ نلنعيدنيان   ن  طنطفيولونإف نطفتدظثناانيا ظمنيولنطفيدظان)طفل  ىنطألةف ( نثمن
نال ن  طنطفيولن)طفل  ىنطفثانظم( لنع جنفنل  ننح ىناان  منتا

 الفقرة األولى: ماهية مطل المدين

ظع ر نطفيولنيانرظانطفن الجنطفي   بمناانط    نبيبادئنا   منةي ي  ى نال ن  ل انيرد ن
اطفع دنش  عمنطفي عاثدظا نةيرد نتلانطفنظم 

نة ياول نلة   ن ي نت   نيول  نظ ا  نةطف أ    نطف لة إل نيلاده نطفلةم ن   نطفة اتننةطفيول   
 ن يان  نطال و إلنطف انةن ن ظ طدنب نطف أ  ن  ن نلظ نطالف  طمنيلظان ةني لظانيانغظ ن157ب 

ن 158ير  ني رة نظييان انظت جنب ن ةنظد  نب نثضات

ة يد نط شا ىنإف ن ن نظ عظانطف يظظ نرظانيولنطفيدظانةادمن نلظ نطالف  طم ن فأن ن ن  نتافمن
طي ن إانفلدطلانطفتبن  ن انظير هنال ن فأ ن إ طن ا نطف نلظ نادمنثظامنطفيدظانر نلظ نطف  ن

نطأل ظ ن انظوافونباف عةظق ندةان انظل وظ نطفيي نرظن نةحظانطف نلظ ن يل تظ نتبنف  ط
طفعظن نف ف  طم ن يانإ طنياانطفيدظان  نتافمنيولن إانفلدطلانطفتبن  ن انظير هنال ن نلظ ن

                                                           
نيعيمنطفيعان نطفياي ن-ن157
تا نيول نإ طن أ  نيان ن نا نتظثنياتن  ن  طنطفل لن"نظيةانطفيدظان  نن254ة ةنيان منطفنصنالظ ن  نطوا نطفل لنن-158

 اان نلظ نطف  طم نيلظان ةني لظا نيانغظ نلروني ة " 
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ظتبنف نطفيي نرظن يا نةط  طن  بون نلظ نطالف  طمنغظ نيييانطالف  طمني نطفيوافبمنباف عةظق نةن
ن 159 ل ن انظيي نرظان عةظضظا ن عةظقناانادمن نلظ نطالف  طمنة عةظقناانطفيول

ن افيي ن ناان نطفيول  نيانةطثعم نظع ر ني ولون شيلنة ام نطف نلظ  ن انادم ةظييانإضا م
نف  نطف  طي نت ظ م  نر نلظ  نظ م نفلروني رة ن ةنفم ن نالنظع ر ن  نتافمنيولنبيدفة نطف نلظ 

يان ن نا نةحناتنالظ نظييان اننيةان يامنادمنطف نلظ نياندةان اننيةانن254طفل لن
طفيعن نرظانن يامنتافمنيول نييانظض ونةبافيليةانا قنطفتالطنطف ةي نطف اللنبافيي ن  

نطفيولنةادمنطف نلظ  

 الفقرة الثانية: حاالت مطل المدين

يان ن نانظ ضونفنانيلظان انتاال نيولنطفيدظانالن   جناانن255 لنب  طت نانفنصنطفل
اتاف ظان لالظ ظا نة  نتاال ن   لإلنتلونورظعمنطالف  طم 

 ن إانتافمنطفيولن  ت بناندنتلة نفف األلحنل األلع ايكو اف نناألاللعزألمامق ونناب جلام   
ن160ة فأندةان ينلروني رة ن  طنطأليلندةان انظ ةمنطفيدظانر نلظ نيانر ي  نيلظان ةني لظا 

ظر  ن عل ن  ط نة تدظدنيانإ طنياانطفلروني رة نيانادي نظعدنيانطألية نطفيةيةفمنف اض ن
نطفيةضةان  نإوا نللو  نطف  دظ  م 

                                                           
 نبتثنن اظمنن ي  انطفيلت ظانطف ضالظظا ن   ىنطف د  و نن-يولنطفيدظاننية يان–يافأنطظدنلعظد نآثا نادمن نلظ نطالف  طمنن-159

  4-3 ن  ادظ  نصن2015-2017
 نانف تيلن  نوظا  انارلانة ث طنيرظ ط نتظثنةبيل ةمنطفي افلمننإ طن ة  ننيان ن255يات نابا ىنطفلرونطفي رة ن  نطفل لنن-ن160

فليدظانلروني رة نلظ ة ني ن فأنطت يا نةثةا ن  ن انمنطفيولنة  ة نيع نيلنطآلثا نةطفن الجنطف  نثدن    وناان فأ نة غمنيان
ش انف انش تانةطضتا ن ا من ن ن  ني ارلنطأللباونف  هنطفعبا ىنيان ث نإالن ن ان ب  ني نمنة ضلاضمنإف نتدنيا نةفمنظ  صنطفي

طال طدظمنفليولن ةيدنطأللباونغظ نطال طدظم نةطف  ن  يثلن  نطف ةىنطف ا  ىنةطفتادثنطفليال  نطفش تنطف ينثدنظيعلنطفبعقنظيظإلنابا ىن
و إلنضظب ن فأن انطفيش انطفية ح نطفلرونطفي رة نرةيةدنتادثن يال ن ةنثةىنثا  ى نإالن ن نثة ني ياننادعنب ن  تاب ن  ةنظب  ن

انياانظد لنضيان ي ىنطأللباون انديانظ تدثناانطل ثناتنطف ةىنطف ا  ىنةطفتادثنطفليال نظ ي ن فأنب   ونطفعبا ى نييان ن نةط 
طفي رة ننطفي رة ن  ةنيي دن ت ظلنتا ل نألانطفيش اننحي انن ا نةطا ر  انلربانيان لباونطن لاتنطفيلؤةفظم نةالظ ن عبا ىنطفلرو

  ب  ن اضعمنفلةثال نةطفللومنطف  دظ  منفليتييم نةغافبانيانظيةان للظ  انف نا ثمنبعن  نطف يانةةث نطف نلظ  
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ةييثا نال ن فأ نإ طن عاثدناي ني ن  دنال نط   طتناي نيان  دني   نرثيانيعظانال ن
نطفثيان نطف  طلظمن–طانظد  ن  ط نطفةيظبمنن ن-طفلةيم ن أ  ناي ن  ند   ن إ ط نيلنش    اظم

طف  طلظمن   نطأليلنطفيتددن  نطفلندنطفينشئنف ف  طمنظع ر نةطفتافمن  هنيياو ن  ن نلظ ن
نيان ن ن  ن     نطألةف  ن255طف  طي نبينوة نطفل لن

  طم ن ن األ لن  نطف نلظ ن  ن  طنطفنةانيانطالف مناإذألاكن األاللعزألماغ  امقع  اب جلام   
يان ن نانطف يننصنال نن127 ةنطف نلظ نطفلة ي نةطفدفظلنال ن فأنيانياتن  نطفل لن

 ن ن"نإ طنفمنظتددنفلة اتنباالف  طمن يلنيعظا نةيون نلظ هنتاالنيانفمنظن جنطأليلنيانورظعمن
يلنطالف  طمن ةنيانو   من نلظ هن ةنيانطفيياانطفيعظانف  طنطف نلظ ن" ن االف  طمنطفةظ نيتددنطأل

ظنل ن ة طنةتاال نغظ ن انادمنطف نلظ نطفلة ينالنظ   ونان نثظامنتافمنطفيولنيباش ىنإالنإ طن
نإن ط ط نطف انةن  ننالب  ن ة نفليدظا نطف  نن161ةي  نةطفو   نفلشيلظا  نة  ا نطفدظا  نرة ات    تا

ن 162يان ن نان255تدد انطفل لن

نن ن ظ ا نةي  نةطف   نطأليل نيتددى نطفةظ  نطالف  طيا  ن إا ن ظ انةايةيا نظ ت ب نبافة ات  إن ط 
طفيولنإ طنفمنظنل نطفيدظانطف  طي ندط لن يلنيع ة ن ةنبعدنيض نطأليلنطفيتددن  نط ن ط ن
ن  ن نالظ ا نطفين ةص نطالل ثناتط  نطالا با  نبعظا نطأل   ني  نر تدظده  نطفدطلا نثام إ ط

ن 163طف انةان

                                                           
ط ن ط ن  نيعناهنطفدثظبن عرظ ن   وناانإ طدىنطفدطلانطف ينظولون نلظ نطألدطتط نطفيل ت منف  نةيانثمن  ةنةلظلمن ثبا نيولن-ن161

نطف  طي  طفو فنطفي  لإلناان نلظ ن
يان ن نان  ن     نطفثانظمنال ن ن ن"نإ طنفمنظعظانف ف  طمن يل نفمنظع ر نطفيدظان  نتافمنيول نإالنبعدن انن255ظنصنطفل لنن-162

نظةي نإفظ ن ةنإف ننالب نطف انةن نإن ط ن   ونرة اتنطفدظا نة يون انظ ضيان  طنط ن ط :
نلنيع ة ولبانيةي انإف نطفيدظانر نلظ نطف  طي ن  ن ين-1
ن    تانبأن نإ طنطن ض ن  طنطأليلن إانطفدطلانظيةانت طن  ن انظ   نيانظ طهنينالبانإ طتنطفيدظان-2

ة يون انظت لن  طنط ن ط ني ابم نةظلةعن انظت لنةفةنرر ثظمن ةنر لافمنيضيةنمن ةنبافيوافبمنطف ضالظمنةفةن  ع نإف نثاقن
نغظ ني  ص 

يان ن نا نتظثنياتن  ن  طنطفل لن"نالنظيةانن256ان منطفنصنالظ ن  نطوا نطفل لنيانضيان  هنطالل ثناتط نن ي نين-163
نط ن ط نيانطفدطلانةطيبان:



 
 

137 
 

دىنطأليل ن إانطف ةي نةفلانياانطفيش انطفية ح نثدنث  نط ن ط نال نطالف  طيا نغظ نيتد
لةطتنطفي   انبأيلن ةن-طأللاانةطفييي نالظ نظ  ونإف نطش  ططنط ن ط ن  نطالف  طيظانيعان

نةتظثنإانيان-غظ نطفي   انبأيل نظل :" نيا نتظثنياتن  نث ط نفيتييمنطالل لنافنر ا ى  
يبا نطفيل اىنااب نطفوااانال نطفتيمنطالر دطل نظب  نغظ نين ج ن فأن ان دطتنطف  طتنيانطفةط

نظب  ن نطفوااا نظني ه نال نةطف ي نطألدطت نإن ط  نبشأا نطف رلظ  نت ة  نة ا نطفيي  ي  ناا ب ال 
نثاليم نطف  طت نا د نفللخ نطالل يابم ن ب   نثم نةيا نثار ا  نضةته نال  ن ال دف ن164طف ياول  

طفيتييمن نانرثرة نةطث نطف ياولنةثظاي انفظانرة ة نطأليل نرلنر ةيظ نإن ط ن ث نطفوااان
ن ل نب   ةن

نتظنيان نطف ضال   ن انطفيش انطفية ح نلاظ نةطل ياونف ي  اد ةال نضةتن فأنظ ضونفنا
ن   ن نيا نة فأ نفليدظا  نإن ط  ن ةيظ  نبعد نإال نيتل نف ا نظيةا نال نطفيول نةطثعم ن ا طا ر 

طفي علبنبي طتنطفيت  نن12 67يييةامنيانطف ةطنظانطف ا م نةن صنباف ي نين انثانةان
نةن نفللين  نطفي ن طفيعدى ن165طالل عيا  ن ثم نطف انةا نةي ط نطفع ا ط نن16 49  نبي طت طفي علب

ن 166طفيعدىنف ل عيا نطف يا ينةطف ناا نةطفت   

                                                                                                                                                                                     

نإ طن  قنطفيدظان  طتمن نلظ نطف  طي ن-1
نإ طن  بونطف نلظ نيل تظ ن-2

لت ظانطف ضالظظا ن   ىنطف د  ون اويمنفر ة  نطفيولن  ن نلظ نطالف  طمن  نطف انةانطفيدن نةطفعيلنطف ضال  نبتثنن اظمن ي  انطفي
ن 26 نصن2011-2013

ن 235/2011 نطفة  منطفيدنظم ناددن02/09/2011 ن اد ناانيتييمنطالل لنافنر ا ى نر ا  خن277ث ط ناددنن-164
ل ت م ن انيانطف انةانطفي ية نال ن ن ن"ظييانفليي ين  نتافمنادمن دطتنةيظبمنطف  طتنةطف  افظإلنطف ابعمنف انطفين23 نصنطفيادىنن-165

نظولونيان لظانطفيتييمنطالر دطلظمنط  انف نر ةيظ نإن ط نباألدطتنفليي  ي" 
يانطف انةانطفي ية نال نيانظل :ن"  نتافمنادمن دطتنطفيي  ينفةطيبا نطف  طتنفيدىنث ثمن ش   نظية نفليي ي نن33 نصنطفيادىنن-166

ظةيانيان ا  خنطف ة ل ن انن15طتنظب  ندةانيدةع نبعدنطن  طمن يلنيليان ضيانا دنطف  طتنش وان ال ا نةبعدن ةيظ نإن ط نباألد
نظ  دمنبولون يامنثاض نطألية نطفيل عيلم نفيعاظنمن ت بنطفش طنطفلالخنةط  ياانطفع ا ن ةنطفيتل" 

يا نطفي   نمنةالظ ن  بونط ن ط نش طن تمنف ظامنتافمنطفيول نةفةن  ن  طنطفنةانيانطفع ةدنطف  ن عدن ر  ن ة ىنيان ة نطالف  ط
يان ن نا نة نةظ نةطضونفلعيلنطف ضال نة    انفيبادل  نةح فأن االف  طمنطفيتددنطأليلنن255بأيل ن  نض ون   ونفلل لن

نة ا من  نا دنطف  طتنظ ت بنطفيولن ظ نبعدن ةيظ نطفيي ينفليي  ينإن ط طنباألدطت 
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 المطلب الثاني: آثـــار مطل المدين

النظييانطفتدظثناانطفيولندةانطفةثةفناندنآثا هنةن الي  ن األ من  ن ت بنةطثعمنطفيولن
نظ نطف   نطآلثا  ن ة نطفيدظا  نيانو نطفتبنيا نف اتو نظعو  نطف   نةطآلفظا  نةطفت ة    ر ا

اطف  تظمن  نطل عياف ا 

يان ن نانيانظلكك :ن"إ طنياانطفيدظان  نتافمنيولنياانن259ةايةيان  دنياتن  نطفل لن
فلدطلانطفتبن  نإيبا هنال ن نلظ نطالف  طم نياندطمن نلظ هنييينا ن إانفمنظيانييينانيا نفلدطلان

اةف نطفتبن  نطف عةظقن  نطفتاف ظا"  انظولون لخنطفع د ن

نطفل ل نةي  نثر نيولنطفيدظا    ر ناان فأنيييةامنيانطآلثا  نن167طنو ثانيان  ط
نطفعظن نطفير ين ني ن168ةطف  ن  يثلن  نطف نلظ  نطفعظن نييينا  نظيانطف نلظ  نطفللخنإانفم نثم  

نطفتبن  نطف عةظقن  نطفتاف ظانيعا 

   ن  لظي نإف ن    ظان لالظ ظا ننعافجن  نطفل  ىننةالظ نلنتاة ند طلمن  طنطفيولونيا
نطألةف نطف نلظ نطفعظن نف ف  طم نال ن انن  صنطفل  ىنطفثانظمنفلتدظثناان لخنطفع د ن

 الفقرة األولى: التنفيذ العيني لاللتزام

نوافونطفدطلانيدظن ن ن إ ط نطف  منب   نطفيدظانفعظانيا إانطأل لن  نطفة اتنباالف  طمن ةن نلظ 
ر نلظ نطف  طي نةطي ن ن  طنطأل ظ ن يين نإيبا هنال ن نلظ هنإانياان فأنييينا نألن نإ طن  بون

                                                           
ل نطفو فنطفيدظاندطليانرلنثدنظي دنإف نطفو فنطفدطلا نإ نيانةطيون يد نط شا ىنإف ن انطال   نر نلظ نطالف  طمنالنظ    نان-167

  طنطأل ظ نطف عاةاني نطفيدظانف نلظ نطف  طي نب ة ىن تظتم نةط وا هنبافح ةفنطف  ن ؤث نال ن نلظ نطالف  طم نييانظل  منرإردطتن
نيان ن نا ن234فلل لننطل عدطدهنف نلظ نطف  طي نطفي ارلنثرلنيوافبمنطفيدظانر نلظ نطف  طي نة فأنوب ا

طف نلظ نطفعظن نطفير ين ةن نلظ نطالف  طمناظنانبيعن ن انظنل نتلونيةضةا ندةاناةق ن ظؤدينطفيدظاناظانيانطف  منب  نة ةنن-ن168
 طأل لن  نطف نلظ  
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 نةالنظب  ن يامن169 نلظ هنيل تظ ن  نييا نفليوافبمنباف نلظ نطفعظن  نإ نالن  لظإلنبيل تظل
 طفدطلانلةعنطفيوافبمنباف عةظق 

باف نلظ نطفعظن نف ف  طمنظ  ض ن ة  نغظ ن ن نظ عظانثرلن فأنط شا ىنإف ن انيوافبمنطفدطلان
يييةامنيانطفش ةط نفعلن ر   انإييانظمنطف نلظ نطفعظن  نيانفمنظيانلرونادمنطف نلظ ن ينرظان
نيولن نتافم ن   نطفيدظانطفيةيةد نطا با  ني  نيلظا  نبتظثنظن ض نطالف  طم نفليدظان ظ   نظد ال

ن ننن170يلؤةالناانطف ةىنطف ا  ىنةطفتادثنطفليال 

نطفعظن نغظ ني  بنفليدظا نتظثنظيين ن  نيثلننبا ضا م إف ن فأنظيون انظيةانطف نلظ 
  هنطفتاال ن انظولونيانطفيتييمنإالاتهنيانطف نلظ ني ارلن عةظقنينالونظؤدعنفلدطلا ن
 ةنظ ا نإف نطف نلظ نبي ارل نإضا منإف ن فأنةيونال نطفدطلان انظولونطف نلظ نطفعظن نال ن

  ننن171ر نإالن  نطفولبا نطفيع ةضمنالظ اطا با ن انطفيتييمنالن 

ةيتلنطالف  طمنييان ةنيعلةمنالنظييان انظ  جناانيةن نإيانطف  طيانرإاواتنش ت ن ةنطف  طيان
نيع ن نظ عو نطأل ظ  نطالف  طم ن  ط ن ا نشأ نةال نبعيل  نطف ظام ناا نطالي ناا ن ة نبعيل باف ظام

   ة نةثةانطفيدظان  نتافمنيول 

 ماأللورن لاأللقننوني األلكف   ابجب األلمد  األلممنطلاع األلعنف ذ؟وقدا ةن األلرؤألماهنناحو

  عدنو  نة لافظون نلظ نطالف  طم ن  ةنثدنظ منبو  نيباش ى نياف نلظ نرةطلومن اةطانطف نلظ ن
دةان د لنطف ةىنطفعيةيظمن ةنبعدن د ل ا ن ةنثدنظ منيان   نطفتي نال نين ةال نةا ا ط ن

باش ىن  دفن لالانإف نير نطفيدظانةطف طي نال ن نلظ نطف  طي  نطفيدظا نةثدنظ منبو  نغظ ني
 ةفعلن ر  ن  هنطفةلاللننيدنطفة طيمنطف  دظدظمنةط   طهنطفردن  

                                                           
فيايع  نط ليند  منااد نير ينيتيدنترظو نطف نلظ نطفعظن نف ف  طيا نطفع دظم ند طلمن تلظلظمن أ ظلظمني ا نم ندط نطفلي نطن-169

نةيانظلظ ا ن201 نصن2004
نيان ن نان266ظ طي نطفل لنن-170
ن8يافأنطظدنلعظد نمنا نصنن-171
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نيانط  ل ن  طنبا شا ىنإفظ ان  نبعقن  ة ن طفيش انطفية ح نفمنظع فنطفة طيمنطف  دظدظم نةط 
   طفخ( نإالن انطفل  ن448منطفل لن  ن     نطفثانظم نثن21ثانةانطفيلو ىنطفيدنظمن)طفل لن

نطفش انفلدطلاناانو  بنطف ضاتنفل ةلونال ن يبا نينت ا ن"ةلظلمن  دظدنةط  ا   انال ن ن ا
  173طفيدظانطفيتيةمنالظ  نةط  ضاا نف نلظ نطف  طي ن172 عن 

نطالي ناان نبافة طيمنطف  دظدظمنظيون ة  نشةطنث ثن ةف ا ةيان يلنطالل يابمنفولونطفتيم
تيةمنالظ نيانطف نلظ  نةثانظ يان انظ علبنطفتيمنباف ظامنبعيلن ةنطالي ناانان  نطف   ونفلي

 ةثافث يان انظيةانطفتيمنتال طنف ةىنطفش تنطفي ض نب  

نإف ن ند ع  نر دف نيعظنم نيدى نطفيدظا نتبا ن   نة  يثل نطفردن   نط   طه ن ظضا نطفةلالل ةيا
 ةن ةنإ  طهنطفيدظانال ن نلظ نطف  طي ننطفبتثنطفيديناانط ييانظا نطف لظلمنر أيظان دطتندظن  

  174اانو  بنطفضةطنال نإ طد  نبتبل نت  نظي ثل

و بارنءماير مامنذألالواحلاألاللعزألماب دامو األلمد  ،اهلايمك األععبن األلو ة اف احنل ا
 مطل؟

يان ن نانطف ينظنصنال ن ن :ن"إ طنتلنن257ةطفيةطونبورظعمنطفتا ننيدهن  نطفل لن
طفيدظا نفمنظع ر نة ث  ن  نتافمنيولنإالنغوانةي نإفظ منطفدطلان ةنييثلةهننطالف  طمنبعدنية 

                                                           
ياتن  نث ط نفلييلانطألال ن)يتييمنطفن قنتافظا("طانطفة طيمنطف  دظدظمن  نإيبا نطفيتيةمنالظ نال نفظ ةمنبعيلن ةنطالي ناانن-ن172

ةونظد لن  ندطل ىنط يياا نف  طنالنظييانطفتيمنر  لظمن  هنطفة طيمني عةظقنإالنإ طناانايلنة ةنيانظ  ض ن انظيةانطفعيلنطفيول
 ن ة دهنيتيدنبل ظ  ن2061262006 اد نر ا  خنن3876ياانطالي ناانيانطف نلظ نفظانف نيانظر  هنة ن نيي دناناد" نث ط ناددن
 نصن2014منطفنياإلنطفيدظدى نطفدط نطفرظضات نطفوبعمنطف طبعمنثانةانطفيلو ىنطفيدنظمنةطفعيلنطف ضال نطفية ح  نطفي تنطفثان  نيوبع

ن 614
يتيدنيتيةح  نطفة طيمنطف  دظدظمنة  لظ  ان  نضةتنطف ش   نةطف ضاتن  نطفية و نيوبعمنطألينظم نطف حاط نطفوبعمنطألةف نن-173

ن 15 نصن1993
 ن1992دنطف طب  ن تيامنطالف  طم نيوبعمنطفل منطف ا  ىن ن  نطالف  طيا  نطفييل2للظيااني ثا نطفةط  ن  نش إلنطف انةانطفيدن  نن-174

  120صن
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إن ط طن   تانر نلظ نطف  طمنية ث م نةط  طنياانرظانطفة ثمنثا  ن ةنناثصن  لظم نةيون ةيظ ن
نط ن ط نفيانظيثل نثانةنا 

 الفقرة الثانية: فسخ العقد

 لنييان لللنانطف ي ن ةنط يبا ن عدنيؤللمنطفللخنيانآثا نيولنطفيدظانطأللالظم ن األ
 ن افللخنر  طن175ال نطف نلظ  نةالنظ منطفليةتنإف ن لخنطفع دنإالنإ طنياانطف نلظ نغظ نيييا

نفلع ثمنطف عاثدظمن  نطفع دن نطفتبن  ن انظض نتدط طفيعن ن ةني طتنيدن نظعو نفلي عاثد
ن  نطفل نبي  ضظا نطال لا نطفي   ى نبلرونط     نفيانرظا نت  نطفيل م نطفينشئنف ف  طم  ند

 ظ تللن ةن ظضانيانطف  طيا   نةباف اف ن  ةني طتنلرب نط    نبيرد نطف ةىنطفيل يمنفلع د 

ة  يتة نطفللخنطفنا جناانةطثعمنطفيولن لالانتة نطفللخنطف ضال  نة فأنبيدفة نطفل لن
ا جةطف ينياتن  ن     نطأل ظ ى:نن259 نمن با  اعحكمابها"الايقعاأللفرخابقو األلقننو اوأل 

ةظح  نيان  طنطفل لن انطفع دنالنظللخنب ةىنطف انةانبيي دنادمن نلظ نطالف  طم نأللمحكم "،ا
نولب ن نإ ط نإال نبافللخ ن تيم نال نةطفيتييم نبلل    نطفيتييم ن تيم ن ا نإف  نثاليا نظب   نيا ةط 

نطفي لتم نطألتةط - اتو ن  ه ن   نطفتيمن-طفدطلا ن   نطف  دظ  م نطفللوم نفليتييم نة ب    
 بافللخنيانادي  ن

ن نطفللخنشي نط لاثظا ن  ط نظ    نظييان ا  ن176-طفللخنطال لاث -إف نيانونطفللخنطف ضال 
ة فأن  نطفتافمنطف  نظ لبن ظ انطفو  اانال ن انطفع دنظع ر نيللة انيان ل اتننلل ندةان

                                                           
يان نف نال نيانظل :ن"إ طنياانطفيدظان  نتافمنيولنياانفلدطلانطفتبن  نإيبا هنال ن نلظ نطالف  طم نيادطمنن259ظنصنطفل لنن-175

   نطفتاف ظا" ن نلظ هنييينا ن إانفمنظيانييينانيا نفلدطلان انظولونلخنطفع د نةف نطفتبن  نطف عةظق
يان ن نانال ن ن ن"نإ طنط لبنطفي عاثدطانال ن انطفع دنظللخناندنادمنة اتن تد يانباف  طي نةث نطفللخنب ةىنن260ظنصنطفل لن176

نطف انةانبيي نادمنطفة ات" 
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  نتايمنإف ن دة نتيمنثضال نة فأنيليان  لن تد يانباف  طيا  نطف عاثدظم ن   طنطفللخنظ
  177ب ةىنطف انةانطف ينظ  هن  طنطال لا 

ةظش  طن  نطفللخن انظيةانطفع دنيل يانفيانرظا نة انظ لن تدنطفو  ظانباف  طيا   نة انظيةان
 وافونطفللخنثدننل نطف  طيا  نطفةطثعمنالظ ن ةنال نطألثلن ردعنطل عدطدهنف نلظ  ا 

 نلةطتن  ن178  نيل انطفتاف ظا ياناانطف عةظقن  ةنتبنةيينمنظييانفلدطلان انظوافونب ن
نتافمنطفللخن ةنطف نلظ نطفعظن نطفير ي 

 :خاتمة

ال نطي دطدن لتا ن  طنطفيةضةا نتاةفنانطفةثةفناندنيلنيتوا نةطثعمنيولنطفيدظان  ن
نطفيةضةاظمن نثةطاده ن تدظد نبينالبم ن ثا  نطف   نط شياال  نبعق نةي يلم نطالف  طم   نلظ 

نثانةن نضةت نال  نة فأ نطفيولنةطالي طلظم  ن ا نإف  ن  ل نا نطفية ح   نةطفع ةد نطالف  طيا  ا
نبشيلناامن ةنإ   ن تدنطفي عاثدظانر نلظ نطف  طيا  نيلظان ةني لظانيانغظ نلروني رة  

 رظانفنان انطفيش انطفية ح نطل ياونفيييةامنيانن-طف انةن نةطف ضال ن–ة ت ظ انف ينظانن
ا نةح فأن  بت نطف ةي ا نطف  نآ نإفظ انطالي  ادط نطف ضالظمنر  ةصنةطثعمنيولنطفيدظ

نطف ضاتنيل يمنفييظ نطف ضاىنبعدن أوظ  انة  نظن انن ا 

                                                           
  طي نةث نطفللخنب ةىنياتن  نث ط نفلييلانطألال نيانظل :ن"إ طنط لبنطفي عاثدطانال ن انطفع دنظللخناندنادمنة اتن تد يانبافن-177

 نينشة نبييلمنثضاتن2007-03-07 ن اد نر ا  خن04/140  نطفيلإلنطف يا يناددنن285طف انةانبيي دنادمنطفة ات" ننث ط ناددن
نةيانبعد ا ن187 نصن68طفييلانطألال ناددن

 طنط لبنطفي عاثدطانال ن انيان ن نان إن نإن260ييانياتن  نث ط ن اد ناانيتييمنطفن قنيانظل :ن"ناي نبي  ضظا نطفل لن
  نطفيلإلنن13/7/75طفع دنظللخنب ةىنطف انةاناندنادمنة اتن تد يانباف  طيا   نةث نطفللخناندنادمنة اتن تد يانباالف  طم" نث ط ناددن

ن نغظ نينشة  2013-02-26 نطف اد نر ا  خن883/1/7/2012طفيدن ناددن
نيان ن نا ن259  طي نطفل  ىنطألةف نةطفثانظمنيانطفل لنن-178

يان ن نانطفتبن  ن انظ ل انال ن عةظقنيلربناانن264إف نيانونطف عةظقنطف ضال  نينونطفيش انطفية ح نبيةيونطفل لن
طألض ط نطف  نثدن لتبن تد ياني طتنإ   نطفو فنطآل  نباف  طيا   نة فأن  نطوا نيانظلي نبافش طنطفي طل  نةينونفليتييمن

 .ين نإانياان  ظدط ن ةنطف  لظقنين نإانياان اتشان ةنيبافةان    تظمنطف د لنيان يلنطف   ن
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نطفةطث نن نيا نطفينرث م نطفيبادئ نبعق ن ةضظو نال  نطف انةنظم نطفن ةص نبعق ن إتيام ةالظ 
   ال مطلاطبي  اقضن ي ا كة امننناقننوني ".يعلناننؤيدنال نثاادىن لالظمنيلاد ا:ن"ن

 



 


