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 مقدمة :
 أوال : موضوع البحث :

إذا ما صدر قرار تقويم األداء الوظيفي وفقَا للخطوات المرسومة قانونَا ، وبعد استنفاذ طرق الطعن 
المقررة قانونا أداريَا وقضائيَا ،علي النحو الذي رسمه القانون ، فإن القرار الصادر بنتيجة هذا 

الموظف العام ، تؤثر علي مختلف التقرير يصبح قرارَا إداريَا نهائيَا يرتب آثارَا قانونية هامة في حق 
شئونه حياته الوظيفية ، وفي ذلك تقول المحكمة اإلدارية العليا " إن قضاء هذه المحكمة قد جري 

الترقية وفي منح العالوة  علي أن التقرير المقدم عن الموظف هو قرار إداري نهائي يؤثر مآاَل في
 .(1)وفي صالحية الموظف للبقاء في وظيفته ...". 

حتي يكون قرار تقويم األداء الوظيفي منتجَا لهذه اآلثار الخطيرة ، فالبد أن يصدر صحيحا ، و 
 بفضل ما يحاط به من ضمانات قانونية ، تعين علي ذلك .

 هذا وقد اختلف الرأي حول ترتيب اآلثار قانونية علي تقارير تقويم األداء إلي رأيين :
ترتيب أي اثر قانوني علي تقارير تقويم األداء لمركز :ويري أنصار هذا الرأي عدم  الرأي األول

الموظف الن واضع التقرير سيضع في ذهنه وفي اعتباره ترتيب هذا األثر علي تقديره ألداء 
الموظف،وعندئذ تتدخل العاطفة واألغراض الشخصية في تقدير تقويم أدائه،فمثال قد تدفع الشفقة 

يف عن الموظف حتي ال يحرم من ترقية أو عالوة إلي تحاشي الرئيس كتابة تقدير بدرجة ضع
،وينقطع مورد رزقه كما قد يندفع أو ينساق تحت تأثير الصداقة أو المعرفة الشخصية إلي تقدير 

 .(2)كفاية موظف معين بمرتبة ممتاز ليصبح له ميزة الترقية والتقدم علي اقرأنه دون وجه حق 
الذي يمثل اغلب آراء الفقه إلي ضرورة ترتيب آثار : حيث يري أنصار هذا الرأي و  الرأي الثاني

جدية علي تقدير تقويم األداء ،حيث الواقع انه ال يكفي مراعاة مبدأ الكفاءة والجدارة عند التحاق 
الموظف بالخدمة العامة فقط،بل يجب التحقق من احتفاظه بمستوي الكفاءة طوال مدة خدمته، ومن 

                                                 
 . 29/11/1964ق ع ، جلسة  6لسنة  2379المحكمة اإلدارية العليا ، الطعن رقم  (1)
راجع الدكتور حمدي امين عبد الهادي ، ادارة شئون موظفي الدولة اصولها واساليبها واصالالحها ، القالاهرة ، دار  (2)

ومالا بعالدها ،وراجالالع الالدكتور انالور احمالد رسالالن ، تقالارير الكفايالالة ،  202،ص1990الفكالر العربالي ، الطبعالة الثالثالة ، 
قالالوانين مجلالالس التعالالاون الخليجالالي ، القالالاهرة ، الطبعالالة الثالثالالة ، دراسالالة لتقالالويم االداء الالالوظيفي فالالي القالالانون المقالالارن وفالالي 

 وما بعدها . 338، ص  2006
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ة علي أساس مدي ما حققه من كفاءة في أداء عمله، فمبدأ ثم وجب معاملته في شئونه الوظيفي
 (3)الكفاءة في الوظيفة العامة يراعي عند االلتحاق بها وأثناء مباشرتها وفي تتبع أدائها .

وتأييدَا لهذا الرأي يقول احد الفقهاء والذي يري انه من الضروري ترتيب آثار قانونية علي تقارير 
لعكس يمكن أن يؤدي إلي عدم االهتمام ومن ثم عدم الجدية وعدم الدقة تقويم األداء الوظيفي الن ا

عند القيام بتقدير تقويم أداء الموظف ، ال انه يشترط لترتيب آثار قانونية عليها توافر الموضوعية 
عند التقدير علي أال يؤثر ذلك مرتب الموظف وعالوته إال في أضيق الحدود والن المساس بمالية 

س في النهاية علي أسرته ويقلل من دخله وهو أمر يري استبعاده أو علي األقل الموظف سينعك
عدم األخذ به إال بعد أتاحه فرصة حقيقية ليتمكن الموظف من تحسين مستوي أدائه وذلك بالعمل 

ويخلص أصحاب هذا الرأي (1)علي تدريبه مما يمكنه من تفادي ضعف مستوي أدائه مستقبال . 
ريد تقارير تقويم األداء من أي اثر في مركز الموظف يفقد هذا الموظف حيويته إلي القول ، بأن تج

 وأساس وجوده كما يفقد نظام تقويم األداء أهميته وفاعليته .
يتفق مع الرأي الفقهي الذي يذهب إلي ترتيب آثار وظيفية علي  وعلي ضوء ما تقدم فان الباحث

تطور التشريع في أنظمة الخدمة المدنية في كل من تقارير تقويم األداء الوظيفي والذي يؤيده ال
فرنسا ومصر ، وذلك الن الموظف هو أداء اإلدارة لتحقيق أهدافها ولن تستطيع اإلدارة بلوغ 
أهدافها واالرتقاء بها إال بارتفاع مستوي أداء موظفيها ولن يتحقق ذلك إال بمتابعة نشاط الموظفين 

الذي يتم عن طريق تقارير تقويم األداء الوظيفي الذي يوفر دوريَا والعمل علي تنمية قدراتهم و 
 ، وهو ما سنوضحه من خالل الدراسة .(2)معلومات أساسية عن أداء الموظفين 

 ثانيا : إشكالية البحث:
                                                 

، ص 1987راجالالع فالالي ذلالالك االسالالتاذ الالالدكتور سالالليمان الطمالالاوي ، مبالالاد، االدارة العامالالة ، مطبعالالة عالالين شالالمس ، ( 3)
 وما بعدها . 575
مالالة " دراسالالة االصالالول العامالالة للتنميالالة االداريالالة الالالدكتور حمالالدي امالالين عبالالد الهالالادي ، نظريالالة الكفايالالة فالالي الوظيفالالة العا -

 وما بعدها . 589، ص  1966وتطبيقاتها المقارنة "، رسالة دكتوراه ، القاهرة 
 وما بعدها 340الدكتور انور احمد رسالن ، تقارير الكفاية ، مرجع سابق ، ص  (1)

وقد أجريت دراسات في دول مختلفة ، وتبين أن المملكة المتحدة هي وحدها التي تقرر أن للتقويم أثرَا مهمالا علالي ( 2)
مكافأة الموظفين ، وتبين أن البرتغال تقرر أن التقويم يؤثر علي تقدم المهنة ، وكالذلك عنالد الساللوفاك تبالين إن اإلدارة 

متطلبالالات الوظيفالالة العامالالة خالالالل تقييمالالين متتالالاليين ، وهالالذا هالالو تسالالتطيع أن تفصالالل الموظالالف مالالن عملالاله إذا لالالم تسالالتوف 
 الحال بالنسبة لكبار الموظفين ، ولكن هنا يكتفي بتقويم واحد سلبي ، راجع في ذلك 

l' e'valuation et la  notation des  fonctionnaires de   l' ETat , www.ccomptes.fr 
/…/bilan-activites - e'valuation- notation- fonctionnaires/02-07-ev,p:18 . 

http://www.ccomptes.fr/
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سنتعرض في هذا البحث لبيان ماهية اآلثار االيجابية والسلبية التي تترتب علي تقارير تقويم األداء 
ضعف تقويم أداء الموظف يترتب عليه إنهاء خدمته ، وما هي طبيعة هذا القرار الوظيفي ، وهل 

الصادر بفصله ، وهل هذا القرار يعتبر نافذا بقوة القانون أم يشترط إحالة الموظف للمحاكمة التي 
 لها أن تقضي أما بفصله وأما باستمرار خدمته لعدم جدية أسباب فصله .

 ثالثا:منهج البحث:
ه الدراسة منهج البحث الوصفي التحليلي للنصوص القانونية ذوات العالقة ، بالمقارنالة سنتبع في هذ

 . مالع تشريعات الوظيفة العامة في فرنسا ومصر
 رابعا:خطة البحث:

سنقسم هذا البحث إلي ثالث مباحث ،مبحث تمهيدي نتحدث فيه عن ماهية تقارير تقويم االداء 
ثار االيجابية المترتبة علي تقارير تقويم األداء ، ثم نعقبه الوظيفي والمبحث االول نتحدث عن اآل

بمبحث ثان نبين فيه اآلثار السلبية المترتبة علي التقارير في تشريعات الوظيفة العامة في مصر 
 وفرنسا وذلك علي النحو التالي :

 مبحث تمهيدي: ماهية تقارير تقويم األداء.

 تبة علي تقارير تقويم األداء .المبحث األول : اآلثار االيجابية المتر 

 المبحث الثاني: اآلثار السلبية المترتبة علي تقارير تقويم األداء.

 مبحث تمهيدي
 ماهية تقارير تقويم األداء

تحتل عملية تقويم أداء الموظف العام أهميه كبيرة في مجال علم اإلدارة العامة ، ولعل هذا ما جعل 
اإلدارة العامالالالة ، أكثالالالر منهالالالا فالالالي مجالالالال القالالالانون اإلداري ،  دراسالالالة موضالالالوع تقالالالويم األداء فالالالي مجالالالال

نمالا  باعتبار إن عملية التقويم هي عملية غنية باألساس ، والقانون ال يحفل عادة باألمور الفنيالة ، وان
يعي بالجوانب القانونية ، وحيالث إن اإلدارة العامالة والقالانون اإلداري همالا وجهالان لعملالة واحالدة ، فالان 

ء الموظالالالالف العالالالالام تسالالالالتحق البحالالالالث والدراسالالالالة والتمحالالالاليص مالالالالن الناحيالالالالة القانونيالالالالة ، عمليالالالالة تقالالالالويم أدا
 1978لسالنة  47خصوصا مع التطور التشريعي في مصر مالن إلغالاء قالانون العالاملين المالدنيين رقالم 

والالالذي تالالم إلغائالاله ايضالالا مالالن قبالالل البرلمالالان والالالذي  2015لسالالنة  18وسالالن قالالانون الخدمالالة المدنيالالة رقالالم 
عادة صياغته في شكله الحالي بالقانون رقم اتبعه تعديل المواد ال  .   2016لسنة  81خالفية وان
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تعددت التعريفات الفقهيالة الخاصالة بتقالارير تقالويم األداء الالوظيفي ،  (1)الوظيفي  األداء مفهوم تقويم
حيث نالري فالي الفقاله األجنبالي مالن يعرفهالا بأنهالا " طريقالة دوريالة يسالجل بهالا المشالرف حكماله علالي أداء 

جمالال ساللوك اإلنسالان  (1)موظف ما لعمله "  بينما يعرفها بعض آخر " الطرية الموضوعية لتحليالل وان
 (3)الالالث يعرفهالالا بأنهالالا " حكالالم شخصالالي إلمكانيالالة الشالالخص لعمالالل شالاليء مالالا "وبعالالض ث (2)فالالي العمالالل " 

                                                 
ويقصد بها في اللغة العربية كلمة تقويم هي األصل فالي اللغالة العربيالة، إذ ال توجالد فالي معالاجم اللغالة العربيالة مالادة  (1)

تي هي اعتدال الشيء واسالتواؤه. ففالي مكونة من َقَيَم، وقد استخدم العرب كلمة )تقويم( للتعبير عن معنى االستقامة ال
مالالت الشالاليء فهالو قالالويم. أي: مسالالتقيم. كمالالا إن هنالالاك معنالى آخالالر للتقالالويم اسالالتخدمه العالالرب  الصالحا  يقالالول الجالالوهري: قول
م" . أي لالالو  مالالت لنالالا. فقالالال: ال هالالو المقالالول وهالالو تحديالالد قيمالالة الشالاليء، ففالالي الحالالديث الشالالريف، "قالالالوا يالالا رسالالول ال: لالالو قول

ة اسالتخدام كلمالة )تقياليم( فالي الكتابالات العربيالة فالي اآلونالة األخيالرة، فقالد أجالاز مجمالع اللغالة العربيالة ولكثالر  . َسالعلرت لنالا
 ، مقالال بعنالوان المبالاد، اإلسالالمية فالي علميالات تقالويم د. عبالد المالنعم دهمالاناستخدامها باعتبارهالا خطالأ شالائعار، راجالع 

ومنشالور علالي شالبكة االنترنالت  2017األداء ، مجلة االقتصاد اإلسالمي العالمية ، العدد بدون رقم ، الصالادر يوليالو 
http://giem.kantakji.com/article/details/ID/134#.WckxyfOGO1s. ، فالالالالان ) تقالالالالويم (  ومالالالالن ثالالالالم

م أي إن التقالالويم هنالالا جالالاء  م الشالاليء وأقامالاله، فقالالام واسالالتقام وتقالالول م تعنالالي قالالول الشالاليء ظهالالرت قيمتالاله ، والتقالالويم : مصالالدر قالالول
بمعنالى إصالالال  الشالاليء، وتعنالالي فالالي الجغرافيالالا : بيالالان طالالول الالبالد وعرضالالها وبعالالض مالالا يتعلالالق بهالالا :كحسالالاب األوقالالات 

تقويم ، وهو تقدير قيمة الشئ ، راجع معجم الكالافي ، محمالد خليالل الباشالا ،  وتوزيع السنة أشهرار وأيامار ، ويجمع علي
)تقالالالوم (.وجالالالاء فالالالي  282م ، ص  1998شالالالركة المطبوعالالالات للتوزيالالالع والنشالالالر ، بيالالالروت ، لبنالالالان ، الطبعالالالة الرابعالالالة ، 

والتقالالويم هنالالا  الثالثالة القالرآن الكالالريم )ولقالد خلقنالالا اإلنسالان فالالي أحسالن تقالالويم ( راجالع القالالران الكالريم ، سالالورة التالين ، االيالاله ،
يعني جعل الشيء في أفضل حال . وأما أدي الشيء فمعناه أوصله ، ومنه األداء ، أي إيصال الشيء إلي المرسالل 
إليالالاله أو مسالالالتحقه معجالالالم المنجالالالد فالالالي اللغالالالة واإلعالالالالم ، دار المشالالالرق ، بيالالالروت ، لبنالالالان ، الطبعالالالة السالالالابعة والثالثالالالون 

ف أساسالالها عالالين لالاله كالالل يالالوم عمالالال ، يقالالال وظالالف علالالي الصالالبي كالالل يالالوم )أداء( ، كمالالا أن كلمالالة وظالال 6م ،ص1998،
حفظ آيات من كتاب ال ، ومنه الوظيفة ، وجمعها وظائف بالتالي ما تعلق بالأداء المنصالب والخدمالة ،والخالصالة إن 

 تقويم األداء مركبا في اللغة وهو تقدير أداء القائم علي المنصب أو الخدمة.
 في اللغة الفرنسية : –

وهالالي كلهالالا اصالالطالحات تالالدور أيضالالا حالالول تقالالويم    appréciation du personnelوتعالالرف فالالي اللغالالة الفرنسالالية 
 La األداء الالالالوظيفي لشالالالاغلي الوظيفالالالة العامالالالة ، والقالالالائمين بأعبائهالالالا ، ويسالالالتخدم المشالالالرع فالالالي فرنسالالالا اصالالالطال  

Notation تأخالذ بنظالام تقالارير الكفايالة فالي هالذا  لتسمية عملية تقدير الكفاية أو قياس األداء ، مالع مالحظالة أن فرنسالا
 .الشأن 

(1)  TIFFIN (Jaseph)-Six merit rating systems Psychology and industry 1480.p. 128  
   
(2)  Diverrez ,j l , appréciation du personnel.1971.p 22    
(3) management , new york, 1953.p.181. Torpey.W.G.-Public personnel 

http://giem.kantakji.com/writer/details/ID/39
http://giem.kantakji.com/article/details/ID/134#.WckxyfOGO1s
http://giem.kantakji.com/article/details/ID/134#.WckxyfOGO1s
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وبعض أخير يعرفها بأنها " تقدير الكفاية المهنية للموظف ، بالتحديد وبموضوعية كلما أمكن ذلك " 
(4) 

 ناحيالة مالن إليهالا يسالتند " وثيقالة رسالمية سالنوية Deveries & Others  ويعرفاله الفقياله االنجليالزي 
 التطوير أو التدريب أو الفصل أو أو النقل الترقية أو التوظيف قرارات في العدالة تإثبا عند قانونية
 التالي العمل وبيئة االجتماعية وظروفهم بحقوق الموظفين األكبر االهتمام إلى باإلضافة ، الوظيفي
كما يعرفه المعهد البريطاني لإلدارة بأنه " عملية تقييم للفرد القائم بالعمالل فيمالا يتعلالق  (5)"في يعملون

 بأدائه ومقدرته وغير ذلك من الصفات الالزمة لتأدية العمل بنجا  "  

ويعرف في الفقه الفرنسي بأنه " تقييم الوضع المهني للموظف ويعطي تقييمار عامار لقيمته المهنية ". 
لموظف ال يمكنه التقدم إال إذا تم تقييمه، فإن هالذه الممارسالة إلزاميالة ومنتظمالة. كالل عالام، نظررا ألن ا

يالتم تقياليم المسالئولين مالالن قبالل رئاليس قسالمهم. ويأخالالذ هالذا التقياليم شالكل تقيالاليم مكتالوب ومالحظالة. أكثالالر 
 . (6)وأكثر ، يرافقه مقابلة فردية ، فرصة للوكيل ليكون "وجها لوجه" مع رئيسه 

قالاله العربالالالي ، فنجالالالد مالالن يعرفهالالالا بأنهالالالا " قيالالاس مالالالدي تالالالوافر الصالالفات الالزمالالالة لحسالالالن أداء وأمالالا فالالالي الف
، بينمالا يالري بعالض أخالر أنهالا " قيالاس أداء العامالل بالنسالبة إلنتاجاله وساللوكه (7)وظيفة ما فالي شالاغلها"

وبعضالالهم يضالاليف إلالالي فكالالرة الدوريالالة (8)ومعارفالاله ، وتقالالدير مالالدي تالالوافر مهالالارات وصالالفات معينالاله لديالاله "
في وضع هالذا التقالويم لالءداء بقولاله اناله " اإلجالراء الالذي يالتم باله تقياليم كفالاءة الموظالف بصالفة  والتأقيت

أن  (10)ويالري احالد الفقهالاء  (9)دورية ، وخالل فترة زمنية معينة هي السالنة التالي تسالبق وضالع التقريالر"
                                                 

(4) Jean Jaques Ribas : Notes et documents sur la notion d appreciation du personne 
aux Etas – UNIS,Revue adm Spt.1953.p538. 
(5) Deveries & Others , 1981 , PP 126  

 la notation , Publié il y a             11th November 2007            راجع مقال بعنوان :  (6)
par Roland d'ambrosio 
 http://cfdt-martigues.blogspot.com.eg/11/2007/la-notation.html                             
  منشور علي شبكة االنترنت

ج القالالالاهرة  –فايالالالة فالالالي الوظيفالالالة العامالالالة )رسالالالالة دكتالالالوراه ( كليالالالة الحقالالالوق د. حمالالالدي أمالالالين عبالالالد الهالالالادي: نظريالالالة الك (7)
 .558، ص 1966

 255،ص  1971عبد الرحمن عبد الباقي عمر ، أدارة األفراد ، (8)
 .274، ص 1969د. عبد الفتا  حسن ، مباد، القانون اإلداري الكويتي  (9)
داء الالالوظيفي فالالي القالالانون المقالالارن وفالالي قالالوانين دول مجلالالس د. أنالالور رسالالالن ، تقالالارير الكفايالالة ، دراسالالة لتقالالويم األ (10)

 وما بعدها 20،ص  2006التعاون الخليجي ،

http://cfdt-martigues.blogspot.com.eg/2007/11/la-notation.html
http://cfdt-martigues.blogspot.com.eg/2007/11/la-notation.html
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ض هالذه التعريفالالات فالي مجملهالالا تعوزهالالا الدقالة ، وال تعتمالالد علالي أسالالس موضالالوعية تكفالل تحقيالالق األغالالرا
المرغوبة من وضعها ، ولهذا مال إلي ما انتهي إليه الدكتور زكي محمود هاشم  مالن أن تقالويم أداء 
المالوظفين العمالالوميين هالو "تحليالالل وتقالويم أدائهالالم لعملهالم ومسالاللكهم وتقالدير مالالدي صالالحيتهم وكفالالاءتهم 

مكانيات ت قلدهم مناصب في النهوض بأعباء الوظائف الحالية التي يشغلونها وتحملهم لمسئولياتهم وان
 (1)وأعمال ذات مستوي اعلي "

األخيالالالر مالالالن الناحيالالة الفقهيالالالة ألنالالاله اعالالم واشالالالمل ويعبالالالر عالالالن  ونحنننن منننن جانبننننا نليننند هنننذا التعرينننف
األهالالداف واألغالالراض التالالي يهالالدف إليهالالا تقالالويم األداء مالالن رصالالد سالاللوكيات الموظالالف ومالالدي اسالالتجابته 

يسالاعده علالي التالدرج فالي الوظالائف األعلالى لتطوير أدائه وبالتالي القيام بمهامه علي أكمل وجاله ممالا 
 وكل هذا يتم عن طريق تقارير تقويم األداء  .

فالإذا مالا نظرنالا إلالي بينما نجد إن نصوص القانون لم تتعنر  لبينان مفهنوم تقنارير تقنويم األداء   
( مناله تالنص علالي اناله " تضالع الساللطة 25نجالد أن المالادة ) 2016قانون الخدمالة المدنيالة رقبها،لسالنة 

صالالالة نظامالالالا يكفالالالل تقالالالويم أداء الموظالالالف بالوحالالالدة بمالالالا يتفالالالق وطبيعالالالة نشالالالاطها وأهالالالدافها ونوعيالالالة المخت
وظائفهالالالا،ويكون تقالالالويم أداء الموظالالالف عالالالن سالالالنه ماليالالالة علالالالي مالالالرتين علالالالي األقالالالل قبالالالل وضالالالع التقريالالالر 
النهائي،ويقتصر تقويم األداء علي القائمين بالعمل فعال بالوحالدة مالدة سالتة أشالهر علالي األقالل ويكالون 

العادي هو األساس المعول عليه في تقويم أداء الموظفين بما يحقق أهالداف الوحالدة ونشالاطها  األداء
ونوعية الوظائف بها،ويكون تقويم األداء بمرتبة ممتاز،أو كفء،أو فوق المتوسط ،أو المتوسط ، أو 

إال اناله لالم يحالدد مفهالوم تقالويم  ونالحظ هننا أن المشنرع اسنتخدم مصنطلو تقنويم أداء (2)ضعيف .."
األداء وتالالرك تحديالالد مفهومهالالا للفقالاله والقضالالاء وهالالو مالالا سالالار عليالاله قالالانون العالالاملين المالالدنين بالدولالالة رقالالم 

مناله وحسالن مالا فعالل المشالرع  (3)(28من قبالل وذلالك وفقالا لمالا نصالت علياله المالادة رقالم)1978لسنة 47
 ويساير التطورات التي تستجد فيما بعد .بعد تحديد تعريف نظام تقويم األداء حتى ال يتسم بالجمود 

                                                 
د. زكالالالي محمالالالود هاشالالالم، دراسالالالة الطالالالرق المختلفالالالة لقيالالالاس كفالالالاءة المالالالوظفين والمسالالالتخدمين والعالالالاملين فالالالي األجهالالالزة  (1)

 .10، ص 1972اإلدارية بالدول العربية، 
مكرر )أ(  43والمنشور بالجريدة الرسمية العدد  2016لسنة  81مة المدنية رقم من قانون الخد 25المادة رقم  (2)

 2016نوفمبر 
والتي كانت تنص ":تالالالضع الالالالسلطة  1978لسنه  47من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 28المادة رقم  (3)

الالق مالالع طبيعالالة نالالشاط الوحدة وأهدافها ونوعيالة الوظالائف. المختالالصة نظامالالا يكفالالل قيالالاس األداء الواجالالب تحقيقالاله بمالالا يتف
جالت ويكالالون قيالالاس األداء مالالرة واحالالدة خالالالل الالالسنة قبالالل وضالالع التقريالالر النهالالائي لتقريالالر الكفايالالة، وذلالالك مالالن واقالالع السال

ة معلومالالالالات أو بيانالالالالات أخالالالر  يمكالالالن والبيانالالالات التالالالي تعالالالدها الوحالالالدة لهالالالذا الغالالالرض ونتالالالائج التالالالدريب المتالالالا ، وكالالالذلك أيالالال
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من جماع هذين النصين نجد أن النصوص القانونية تناولت تقرير تقويم أداء الموظف العالام بمعنالي 
قريالالب مالالن المعنالالي الفقهي،وهالالو النظالالام الالالذي يتبالالع لتحليالالل وتقالالويم أداء المالالوظفين لعملهالالم ومسالاللكهم، 

التالالالي يشالالالغلونها فعالالالال،أو للوظالالالائف العليالالالا التالالالي  وتقالالالدير درجالالالة كفالالالاءتهم فالالالي القيالالالام بأعبالالالاء الوظالالالائف
 يرشحون لشغلها  .

عمليالالة دوريالة منتظمالالة  ذات بعالالد وعلن  ضننوء مننا سننبق يمكننن تعريننف تقننويم األداء الننوظيفي ب ننن : 
زمني محالدد سالنوي تحكمهالا معالايير ومقالاييس معالدة ساللفار يقالوم خاللهالا شالخص أو مجموعالة أشالخاص 

ظالالالف مالالالا بقيالالالاس أدائالالاله وسالالاللوكه وقدراتالالاله ومهاراتالالاله المتعلقالالالة مخالالالولين نظامالالالار باإلشالالالراف علالالالى أداء مو 
بالوظيفة وأثنائها بشكل كمالي أو وصالفي أو كاليهمالا معار،باالعتمالاد علالى المالحظالة المباشالرة وأوعيالة 
ومصادر المعلومالات المختلفالة عالن ذلالك الموظف،لتحديالد مالد  كفالاءة أدائاله وقدرتاله علالى االضالطالع 

 ،وذلك لتحقيق أهداف المنظمة والموظف على السواء .                                بالمهام والمسئوليات الموكلة إليه
 المبحث األول

 اآلثار اإليجابية المترتبة علي تقارير تقويم األداء .

 تمهيد وتقسيم:

، وبينا (1)بعد أن بينا االتجاهات الفقهية حول ترتيب اآلثار القانونية لتقارير تقويم األداء الوظيفي 
أن الرأي الراجح يري أن لتقارير تقويم األداء آثار علي مركز الموظف ومستقبل وظيفته ، ولما 
كانت اآلثار التي تترتب علي التقارير السنوية إما أن تكون آثار ايجابية أو آثار سلبية تؤثر علي 

 (2)مركز الموظف ومستقبل وظيفته .

                                                                                                                                               

:ويعتبالالر األداء العالالادي هالالو المعيالالالار  1983لالالسنة 115االسترشالاد بهالا فالي قيالاس كفايالة األداء. ر معدلالالة بالقالالانون رقالالم 
الذي يؤخالذ أسالاس لقيالاس كفايالالة األداء ويكالون تقالدير الكفايالة بمرتبالة ممتالاز أو جيالد أو متوسالط أو ضالعيف. ر يتالالالضمن 

اإلجالالالالراءات التالالي تتبالالالالع فالالالالي وضالالالالع وتقالالالالديم واعتمالالالالاد تقالالالالارير وتالالالالضع الالالالالسلطة المختالالالالصة نظامالالالالا الكفايالالة والنظالالام  تحديالالالالد
منهالالا. ويكالالالون وضالالالع التقالالالارير النهائيالالالة عالالالن سالالالنة تبالالالدأ مالالالن أول ينالالالاير وتنتهالالي فالالالي آخالالالر ديالالالسمبر وتقالالالدم خالالالالل شالالالهر 

رس. وتعلالالن للعالالاملين معالالايير قيالالاس الكفايالالة التالالي تسالالتخدم فالالي شالالأنها. ويقتصالالر ينالالاير وفبرايالالر وتعتمالالد خالالالل شالالهر مالالا
وضع تقارير الكفاية على العاملين الشاغلين لوظائف من الدرجالة األولالى فمالا دونهالا. ر مالالن ويكالون قيالاس كفايالة األداء 

عتمالالد مالالن السالاللطة المختصالالة بالنسالالبة لشالالاغلي الوظالالائف العليالالا علالالى أسالالاس مالالالا يبديالالاله الرؤسالالالاء بالالالشأنهم سالالالنويا بيانالالات ت
 وتودع بملفات خدماتهم. وتحدد الالئحة التنفيذية الضوابط التي يتم على أساسها تقدير كفاية العاملين.

 .  3و2راجع ص  (1)
مما ال شك فيه أن تقارير تقويم األداء بمسماها الحديث تعتبر من أهم العوامل التي تؤثر في مستقبل الموظف  (2)

، فنجد أن حصول الموظف علي تقارير تقويم أداء مرتفعة ، يؤثر باإليجاب علي ترقي الموظف الوظيفي وتقدمه 
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سا ومصر آثارَا ايجابية عديدة لتقارير تقويم هذا وترتب تشريعات الوظيفة العامة في كل من فرن
األداء الوظيفي علي مركز الموظف العام ومستقبله الوظيفي،األمر الذي يشجعهم علي القيام 
زكاء لرو  المنافسة فيما بينهم مما يدفعهم إلي  بواجباتهم واالستمرار في تحسين مستوي أدائهم وان

مصلحة العمل ومصلحة اإلدارة،وتحقيق الصالح العام التفاني واإلبداع واالبتكار،مما يحقق معه 
الذي شرعت الوظيفة العامة من اجل تحقيقه ، ولتفصيل ذلك نتناول في هذا المبحث دراسة اآلثار 
االيجابية المترتبة علي تقارير تقويم األداء الوظيفي في قوانين الخدمة المدنية في كل من فرنسا 

 ومصر علي النحو التالي : 

 األول : اآلثار االيجابية لتقارير تقويم األداء في فرنسا . المطلب

 المطلب الثاني : اآلثار االيجابية لتقارير تقويم األداء في مصر .

 المطلب األول

 اآلثار االيجابية لتقارير تقويم األداء في فرنسا

المقالالابالت المهنيالالة ( رتالالب المشالالرع الفرنسالالي آثالالارَا ايجابيالالة علالالي قالالرارات تقالالويم األداء الالالوظيفي )نتيجالالة 
ومن هذه اآلثار هي تقدم الدرجة أو تقدم الرتبة )الترقية(، حيث أن المشرع الفرنسي قد جعالل الترقيالة 

مالالا عالالن طريالق االختيالالار ،ونجالالد أن هالالذه اآلثالالار (1)تالتم إمالالا باألقدميالالة أو الترقيالالة االختبالار أو المسالالابقة وان
األداء،وال يمكالالن أن تمتالالد إلالالي األعالالوام األخر ،وهالالذه تتقيالالد بالعالالام الالالذي وضالالعت خاللالاله تقالالارير تقالالويم 

 اآلثار تتمثل الترقية والحصول علي العالوات والمكافآت،وهذا ما سنبينه في األتي:

 :(2)1أوال : الترقية 

                                                                                                                                               

وظيفيَا وحصوله علي المكافآت والعالوات ، وهو ما أخذت به اإلدارة الحديثة معتبره أن تقويم األداء هو حجر 
 الزاوية بالنسبة للموظف .

والمتعلالالالق باألحكالالالام القانونيالالالة المتعلقالالالة  11/2/1984فالالالي الصالالالادر  16-84مالالالن القالالالانون رقالالالم  58( راجالالالع المالالالادة 1)
والمنشالالور علالالي موقالالع  7/2010/ 5والصالالادر فالالي  2010لسالالنة 751بالخدمالالة العامالالة للدولالالة والمعدلالالة بالقالالانون رقالالم 

 الحكومة الفرنسية :
www.legifrance.gouv.fr  . 

الوظيفالالة العامالالة، علالالى وجالاله الدقالالة أحكالالام الترقيالالة ، علالالي اعتبالالار أنهالالا مالالن األمالالور العامالالة ،  ( نظمالالت غالبيالالة نظالالم2)
والتدريجية للموظف، فضالر عن اتفاقهالا مالع مصاللحة المرفالق العالام. فالترقيالة ميالزة فيمالا يتعلالق بالترقيالة باألقدميالة والتالي 

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
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 1946أكتالوبر عالام  19وهي من اآلثار القانونية المحددة بنص القانون فنجد اناله وفقالا لالنص قالانون 
ابريالالل  29والمرسالالوم الصالالادر فالالي  1959فبرايالالر عالالام  14وقالالانون  1959فبرايالالر  4ونصالالوص أمالالر 

، والسالالبب فالالي ذلالالك (3)، ومالالا تالالاله مالالن تشالالريعات جعلالالت الترقيالالة مرتبطالالة بتقالالدير تقالالويم األداء 2002
يرجالالع الالالي أن تقالالويم األداء يلعالالب دورَا شالالديد األهميالالة فالالي موضالالوع الترقيالالة مالالن حيالالث القيمالالة المهنيالالة 

عتبار عند الترقية ، وهو ما يمكن التعبير عنه من خالالل الالدرجات للموظفين وهي التي تؤخذ في اال
والترقية وفقا للمشرع الفرنسي ثالث أنواع ، الترقية من المرتبالة  (4)والتقديرات المخصصة للموظفين .

 والترقية من الدرجة والترقية من الفئة وذلك علي النحو التالي :

 الترقية من المرتبة : -1

                                                                                                                                               

نالة فالي الوظيفالة ، انظالر فالي هالذا المعنالى تُفرض على الساللطات اإلداريالة المختصالة بانقضالاء الموظالف لفتالرة زمنيالة معي
 في الفقه الفرنسي:

Plantey, A., La fonction publique, Traité générale, litec, 2e Edition 2001, P. 551; Marie 
Auby, J., Bernard Auby, J., Jean Pierre, D. et Taillefait, A., Droit de la fonction 
publique, Dalloz, 6e Edition, 2009, P. 250 et s. 

 ( فالترقية تعتبر ميزة ممنوحة للموظف بغرض تحسين مركزه وتقديم مكافأة له .3)
( مثالالال علالالي ذلالالك نالالص المالالادة الخامسالالة واالربعالالون مالالن النظالالام االساسالالي لمالالوظفي االتحالالاد االوروبالالي " إن الترقيالالة 4)

ن المالوظفين ممالن يبالدون كفالايتهم ...، وفالي تخصص بقالرار صالادر عالن ساللطة التعيالين ..."،وتالتم الترقيالة باالختيالار بالي
سبيل إجراء فحص مقارن لكفايات الموظف فإن سلطة التعيين تضع في االعتبار التقارير الخاصة بالموظف بمعنالي 

والموظفون يمكنهم ان يكتسالبوا نقالاط الترقيالة فالي معالدل  ان تقدم الموظف يتحدد بالنظر الي كفايته واقدميته كل عام ،
الي ثالثة ، وفي العدد المتوسط ، فلالو كالان مالن الواجالب ان يكالون الموظالف قالد امضالي اربعالة اعالوام  يتراو  من صفر

حتي يمكن ان يترقي من المستوي االول الي المستوي السادس ، وان عدد النقالاط الخاصالة بالترقيالة الواجالب اكتسالابها 
م يمكالن ان يترقالي بسالرعة عالن الموظالف ثمان نقاط ،إذن الموظف الذي يتلقي ثالث نقاط من نقاط الترقية في كل عالا

الذي لم يحصل سوي علي نقطة واحدة ، ... وحينما يتم توزيع نقاط الترقية يتم تسجيلها عالن طريالق شالعبة المالوظفين 
الترقيالالة " والموظفالالون يالالتم ارشالالادهم عالالن طريالالق البريالالد  –فالالي قاعالالدة البيانالالات التالالي تحمالالل وصالالف " تقريالالر تقالالويم االداء 

طالعهالالم علالالي عالالدد النقالالاط التالالي تالالوزع علالاليهم ...، وتصالالف الرسالالالة االلكترونيالالة المسالالار المتبالالع االلكترونالالي حيالالث يالالتم ا
للوصول الي قاعدة البيانات والرقم السري،ويستطيع الموظف ان يعلن عن اعتراضه لدي لجنة الترقية ويتا  له مهلة 

ذلالالالالالالالالالالالك                                                   خمسالالالالالالالالالالالة ايالالالالالالالالالالالام ليوجالالالالالالالالالالاله عالالالالالالالالالالالن طريالالالالالالالالالالالق الكتابالالالالالالالالالالالة التماسالالالالالالالالالالالا الالالالالالالالالالالالي رئالالالالالالالالالالاليس شالالالالالالالالالالالعبة الموظفين،راجالالالالالالالالالالالع فالالالالالالالالالالالي
Bruxelles 7 Avril 2006 Dossier 2004-282,www.edps.europq.eu,p.1-2                     

                                 .  
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ال يترتالالب عليهالا تغيالالر فالي الوظيفالة ) الدرجالالة ( بالل تالالؤدي الالي آثالار تتمثالالل فالي الزيالالادة (1)وهالذه الترقيالة 
 (3)1 وهي تقابل العالوات الدورية في مصر (،2) في المرتب فقط

اناله ".. يجالب أن يحالدد  1946أكتالوبر  19ونجد انه طبقا لنص المادة الثامنة واألربعالون مالن قالانون 
الموظفين تقديرَا ال يمكنه أن يعفي من هذه المدد إال بمقدار  متوسط مدد البقاء في المرتبة ، وأحسن

النصف ، أي انه إذا كان المتوسط الذي ينبغي قضاؤه في المرتبة سنتين ، فإن الموظف الممتاز ال 
انه عندما يكون  1952مارس  3، كما يبين دكريتو (4)يمكنه أن يبقي في هذه المرتبة اقل من سنة 

التخفيضات في شكل تخفيض المالدة المتوسالطة لالقدميالة التالي يجالري حسالابها لدي اإلدارات عدد من 
بمعالالالدل نصالالالف شالالالهر للوظيفالالالة الالالالواردة فالالالي الميزانيالالالة ، ومالالالن جهالالالة أخالالالري يجالالالب أن يالالالتم توزيالالالع هالالالذه 
التخفيضالالالات بالالالين المالالالوظفين الحاصالالاللين علالالالي اعلالالالي التقالالالديرات عقالالالب اخالالالذ رأي اللجالالالان اإلداريالالالة ذات 

ك فالالالإن االنتفالالالاع بالتخفيضالالالات مقصالالالور علالالالي المالالالوظفين الالالالذين التشالالالكيل المتكالالالافئ ، ورغمالالالا عالالالن ذلالالال
والعدد اإلجمالي للمالوظفين المسالتفيدين مالن التخفيضالات  100يحصلون علي تقدير رقمي يزيد علي 

  (5)% من العدد الفعلي 50ال يمكن أن يتجاوز 

 الترقية من الدرجة : -2

                                                 

تالالالتم بصالالالورة اليالالالة تقالالالدم وهالالالي  –طبقالالالا للنظالالالام االساسالالالي العالالالام للوظيفالالالة العامالالالة  –( ويقصالالالد بهالالالا الترقيالالالة باالقدميالالالة 1)
للموظفين العديد من الضمانات ضد التعسالف ، والمحابالاة ، ولكنهالا ال تخلالو مالن ذلالك المثالالب إذ انهالا ال تشالجع علالي 
التفاعالالل والحالالالراك داخالالل الوظيفالالالة العامالالالة ، وال تشالالجع كالالالذلك علالالالي المنافسالالة كمالالالا انهالالا قالالالد توجالالالد خالالالة مالالالن الجمالالالود او 

 ير ، راجع الشيخوخة الوظيفية إن جاز لنا التعب
PH.Georges,op,cit,p,382.   

 .319( الدكتور انور احمد رسالن ، المرجع السابق ، ص 2)
(الالالالالالدكتور محمالالالالالد رفعالالالالالت عبالالالالالد الوهالالالالالاب ، النظالالالالالام العالالالالالام للوظالالالالالائف العامالالالالالة فالالالالالي فرنسالالالالالا ، دار الجامعالالالالالة الجديالالالالالدة 3)
 .86،ص2017،
 .175( الدكتور فاروق عبد البر السيد ابراهيم ، المرجع السابق ، ص 4)

(5 )  H,Tierry,op,cit,p,85. 
               Bulletin official , evaluation et notation,www.education.gouv.fr.p,4وراجع ايضا 
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الترقيالالة مالالن الدرجالالة ال تالالؤدي فقالالط إلالالي  تعتبالالر الترقيالالة مالالن الدرجالالة أهالالم مالالن الترقيالالة مالالن المرتبالالة ، الن
 .(6)زيادة مرتب الموظف المرقي بل الترقية لوظيفة اعلي 

ومما ال شك فيه أن تقارير تقالويم األداء التالي يالتم وضالعها بعالد لقالاء المقابلالة المهنيالة يرتالب آثالره علالي 
أن تالنخفض  بالدرجة بمعني إن متوسط المدة التي يمضيها الموظالف فالي كالل درجالة يمكالن (1)الترقية 

، بمعني أن يتم تخصيص تخفيضات في الزمن المقرر لوصول (2)أو تزيد بحسب تقرير تقويم أدائه 
الموظفين الحاصلين علي تقديرات عالية إلي المسالتوي األعلالي ، بينمالا يالتم تطبيالق الزيالادة فالي الالزمن 

 (3)علي الموظفين ممن ال يتمتعون بالكفاية من حيث القيمة المهنية .

                                                 

( وتالالالتم هالالالذه الترقيالالالة باالختيالالالار اال ان سالالاللطة االدارة فالالالي الترقيالالالة باالختيالالالار ليسالالالت مطلقالالالة ، وانمالالالا تخضالالالع لمعالالالايير 6)
ومن ابرز سمات الترقية باالختيار انها قد تفتح الباب للمحاباة وتتيح للموظفين الالذين يشالايعون االفكالار  –موضوعية 

ومالن جهالة اخالري حينمالا يسالتخدم  –السياسية للحكومة الحصول علي الترقية دون االخذ فالي االعتبالار قيمالتهم المهنيالة 
مجالالال الترقيالالة بالدرجالالة فالالإن ذلالالك يعنالالي التقريالالر الرقمالالي لالالالداء ،  المشالالرع لفالالظ تقريالالر تقالالوم االداء )تقريالالر الكفايالالة ( فالالي

، وراجع كذلك ، 320راجع الدكتور انور احمد رسالن ، المرجع السابق ، ص H,Tierry, op,cit,p,81.    
ولمزيد مالن التفاصاليل راجالع الالدكتور رمضالان محمالد بطالي  ، نظالم الترقيالة فالي الوظيفالة العامالة الفرنسالية ومالدي امكانيالة 

                                       وما بعدها . 28، ص 1985فادة االدارة المصرية منها ، است
ذكرت محكمة العدل ان الترقية تخصص بقرار صادر مالن ساللطة التعيالين وتالؤدي الالي انتقالال الموظالف مالن درجالة  (1)

ر بالين المالوظفين ...، وان تقالدم مهنالة الي درجة اعلي في مجموعة الوظائف التالي يتبعهالا ، وتالتم هالذه الترقيالة باالختيالا
 الموظف يتحدد بالنظر الي كفايته واقدميته كل عام ...، راجع في ذلك 

Bruxelles 7 Avril 2006 Dossier 2004-282,www.edps.europq.eu,p,2-3. 
(2) A,PLantey,la function poblique,1991,p.497. 

                                                                             وراجالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالع كالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالذلك                                  
R,Battikh,op,cit,p.117. 

(3) Serge Salon ,jean-charles Savignoe,op,cit,p,960. 
وفي سبيل الوصول الالي الدرجالة االعلالي يجالب ان يقيالد الموظالف فالي جالدول الترقيالة ، ويضالع هالذا الجالدول كالل عالام ، 

بمعني ان الموظالف المقيالد فالي جالدول الترقيالة لاليس لاله الحالق فالي ان يقيالد فالي  –ال يرتب اثاره اال خالل العام  ومن ثم
وال يخالص  –ذات الجدول فالي العالام التالالي فيمالا خالال الحالال إذا وجالد نالص فالي النظالام االساسالي يقضالي بخالالف ذلالك 

ديسالمبر ثالم  15فالي  –يالق رئاليس المصاللحة سوي الموظفين التابعين لذات الدرجة ، ويتم وضع جدول الترقية عالن طر 
فهالالو الالالذي يقالالرر عالالدد المالالوظفين الالالذين يالالتم قيالالدهم فالالي الجالالدول  –يرتالالب هالالذا الجالالدول اثالالاره خالالالل شالالهر ينالالاير التالالالي 

ويشعر بأنهم يستحقون الترقية بالالنظر الالي تقريالر تقالويم اداءهالم ، ثالم يعالرض بعالد ذلالك علالي اللجنالة االداريالة المشالتركة 
فئ تحالالت وصالالف لجنالالة الترقيالالة ...، وال يمكالالن ان تضالالم اللجنالالة عضالالوا منتخبالالا ومسالالتوفيا لشالالروط ذات التشالالكيل المتكالالا

 .CH,Bertrand,op,cit,p,6-7القيد في جدول الترقية ، واال كان هذا الجدول ، غير مشروع ، راجع كذلك 



 

 

                                                 

 

 

  عبد املعطى عبد العزيز /الباحثاآلثار املرتتبة علي قرار تقويم األداء الوظيفي                  ...

 

12 

وذلك في نص المادة الرابعة والخمسين والتي تقضي بأنه  1946أكتوبر  19أوضح ذلك قانون وقد 
"... يجالالب أن يجالالري بحالالث معمالالق عالالن القيمالالة الوظيفيالالة للموظالالف علالالي أن تراعالالي أسالالاس الالالدرجات 

 الحاصل عليها " .

لكالل وحالدة " القسم الثاني الباب األول " يتملالك اإلدارات  1952سبتمبر  3وطبقا لءمر الصادر في 
من الهيئات المختلفة مجموعة من النقاط في شكل تخفاليض للمالدة المتوسالطة لءقدميالة حيالث تحسالب 
بمعالالالالدل نصالالالالف شالالالالهر للموظالالالالف مالالالالن حصالالالاليلة ميزانيالالالالة الهيئالالالالة المعنيالالالالة ، ويالالالالتم بعالالالالد ذلالالالالك توزيالالالالع هالالالالذه 
 التخفيضات للمدة المتوسطة لءقدمية بين الموظفين الحاصلين علي اعلي التقالديرات عقالب اخالذ رأي

 اللجان اإلدارية ذات التشكيل المتكافئ.

ونجالالد أن الزيالالادات فالالي المالالدة المتوسالالطة للترقيالالة تعتبالالر اختياريالاله ، وال يمكالالن أن تطبالالق إال عقالالب رأي 
اللجان اإلدارية ، مع األخذ في االعتبار أن التخفيضالات أو الزيالادات الممنوحالة خالالل عالام بعيناله ال 

، كما أن هذه التخفيضات أو الزيالادات التالي تالم الحصالول يمكن أخذها في االعتبار سوي مرة واحدة 
-59ثالم جالاء بعالد ذلالك المرسالوم رقالم  (4)عليها في ذات الهيئة هي وحدها التي تؤخذ في االعتبار . 

الخاص بالشروط العامالة لتقريالر تقالويم األداء وترقيالة المالوظفين  1959فبراير  14الصادر في  308
النظر إلالالالي التقالالالدير الرقمالالالي النهالالالائي يخصالالالص فالالالي كالالالل عالالالام ، حيالالالث نالالالص فالالالي المالالالادة السالالالابعة " بالالال(1)

 للموظفين في كل هيئة تخفيضات أو زيادات لالنتقال من درجة إلي اعلي . 

وقد نصت المادة الثامنة " علي انه من الممكالن أن يالوزع فالي كالل عالام بالين المالوظفين التالابعين لالذات 
درجالالة إلالالي درجالالة اعلالالي .. وان الهيئالالة عالالدد إجمالالالي مالالن التخفيضالالات ، وذلالالك بغالالرض الوصالالول مالالن 

المالالوظفين الالالذين يتجالالاوزون الدرجالالة األعلالالي لطبقالالتهم أو درجالالتهم ال يحسالالبون فالالي هالالذا المعالالدل ، وفالالي 
حالة عدم مالنح المعالدل اإلجمالالي للتخفيضالات التالي يمكالن أن تالوزع بالين أعضالاء الهيئالة بشالكل كامالل 

 ن تتجاوز هذه اإلحالة عامَا .فإن النسبة غير المستخدمة يمكن أن تحال إلي العام التالي دون أ

                                                 
(4)  CH,Sénégas,les droits et les obligation des fonctionnaires charles-

lavauzelle,1955,p.96-97.  
. راجالالع بوابالالة الحكومالالة 2002أبريالالل  29الصالالادر فالالي   682-2002المرسالالوم رقالالم  الغالالي هالالذه المرسالالوم بموجالالب (1)

الفرنسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالية علالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي شالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبكة 
 االنترنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت   : 
.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000856758&categorieLien 

=cid  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=927FD70463CFEB4BDE256E561522C3C0.tplgfr24s_1?cidTexte=JORFTEXT000000409148&idArticle=LEGIARTI000006571173&dateTexte=20020502&categorieLien=id#LEGIARTI000006571173
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=927FD70463CFEB4BDE256E561522C3C0.tplgfr24s_1?cidTexte=JORFTEXT000000409148&idArticle=LEGIARTI000006571173&dateTexte=20020502&categorieLien=id#LEGIARTI000006571173
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=927FD70463CFEB4BDE256E561522C3C0.tplgfr24s_1?cidTexte=JORFTEXT000000409148&idArticle=LEGIARTI000006571173&dateTexte=20020502&categorieLien=id#LEGIARTI000006571173
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=927FD70463CFEB4BDE256E561522C3C0.tplgfr24s_1?cidTexte=JORFTEXT000000409148&idArticle=LEGIARTI000006571173&dateTexte=20020502&categorieLien=id#LEGIARTI000006571173
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000856758&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000856758&categorieLien=cid
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كمالا نصالت المالادة التاسالعة " علالالي اناله يجالري توزيالع هالذه التخفيضالالات عقالب اخالذ رأي اللجنالة اإلداريالالة 
 ذات التشكيل المتكافئ وفقا لما يأتي : 

إن التخفيضات ال يمكن أن تقل عن شهر وال تزيد علي نصالف أو ثلالث أو ربالع الفالارق بالين  -1
لالقدمية المطلوبالة للترقيالة بحسالب مالا إذا كالان متوسالط المالدة يتالراو  مالن متوسط المدة والمدة األقل 

 (2)أعوام . 4أو  3أو  2

% 50إن العدد اإلجمالي للموظفين المستفيدين مالن التخفيضالات ال يمكالن أن يتجالاوز نسالبة  -2
 من معدل الموظفين قيد التقدير .

للوصالالول مالالن درجالالة إلالالي درجالالة وقالالد ذكالالرت المالالادة العاشالالر " إن الزيالالادات فالالي مالالدة الخدمالالة المطلوبالالة 
اعلالالالي يمكالالالن أن تطبالالالق كالالالل عالالالام عقالالالب اخالالالذ رأي اللجنالالالة اإلداريالالالة المختصالالالة دون أن تتجالالالاوز الحالالالد 
األقصى للتخفيض الذي يمكن منحه بالتطبيق ألحكام المادة التاسعة ،بينما نجد أن إجراءات الترقية 

تالالم تحالالديثها فالالي سالالبيل فقالالد  2002ابريالالل  29الصالالادر فالالي  682-2002بالدرجالالة وفقالالا لمرسالالوم رقالالم 
وقد (،1)إتاحة الفرصة للموظفين ممن يحصلون علي تقديرات كبيرة ان ينتفعوا من تخفيضات اإلقدمية

                                                 
بالنسالالالالبة لمالالالالوظفي وزارات النقالالالالل واالسالالالالكان والسالالالالياحة والبحالالالالر تالالالالنص المالالالالادة الثامنالالالالة مالالالالن القالالالالرار الالالالالوزاري الصالالالالادر  (2)

االقدميالالة ثالثالالة اشالالهر او علالالي ان يسالالتفيد الموظفالالون ممالالن تطالالور تقالالديرهم الرقمالالي مالالن تخفالاليض 2003نالالوفمبر 26فالالي
 شهر للوصول الي المستوي االعلى، راجع 

Arrêté du 26 novembre 2003 relatif aux conditions générales d' evaluation et de 
notation des personnels du ministêre de l'équipement des transports , du logement ,du 
tourisme ,et de la mer,www.admi.net/jo/20031220/egup0301409A,HIML,P.2. 
وباالضافة الي ذلك الموظفون العاملون في وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث ممن يتمتعون بقيمة مهنية 

االقدمية بنسبة متميزة بحكم وصول تطور التقدير الي حده االقصي والمحدد بخمس نقاط ، يستفيدون من تخفيضات 
% من الموظفين الخاضعين للتقدير في كل هيئة يستفيدون من هذا التقدم الكبير في 20ستة اشهر ، وان نسبة 

تقديرهم ، وبالتالي يحصلون علي تخفيضات لالقدمية بنسبة ستة اشهر ، ومن جهة اخري حينما يقود القصور في 
مية فإن هذه الزيادة في االقدمية ال تقل عن شهرين وال تزيد علي القيمة المهنية للموظف الي تطبيق زيادة في االقد

 ستة اشهر ، كما ان تخفيضات وزيادات االقدمية توزع عقب اخذ راي اللجنة االدارية المشتركة ، راجع 
Bulletin official , évaluation et  notation ,www.education.gouv.fr,p.4.   

" .. في سبيل وضع قائمة الترقية يجب  2002ابريل  29المادة الثامنة من مرسوم مع االخذ في االعتبار نص ( 1)
اجراء فحص عميق للقيمة المهنية للموظف ويؤخذ في االعتبار تقارير تقويم االداء المخصصة لصاحب المصلحة 

 وتقويم الموظف .
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حالالددت المالالادة الثانيالالة عشالالر منالاله قواعالالد الترقيالالة بالدرجالالة بحسالالب مالالا إذا كالالان تقريالالر تقالالويم األداء يالالتم 
 (2)وضعه كل عام أو كل عامين .

% من معدل 90األقدمية شهرَا بالنسبة لما يقرب من  وتنص أيضا علي أن تعادل تخفيضات
الموظفين رهن التقدير،وال يدخل في هذا المعدل الموظفون ممن تجاوزَا المستوي األعلى لطبقتهم أو 
درجتهم ،وفي حالة ما إذا تم توزيع التخفيضات بين أعضاء الهيئة ولم يتم منحها بصورة كاملة فإن 

ن تعتمد علي إجراء تقرير التقويم التالي،وان الموظفين ممن يتطور النسبة غير المستخدمة يمكن أ
، ويتم  (3)تقديرهم هم األكثر انتفاعَا بالحد االقصي ألشهر التخفيض )بصورة عامة ثالثة أشهر(

%من معدل الموظفين الخاضعين للتقدير فيما خال الموظفين 20تحديد هوالء الموظفين بنسبة 
 (4)األعلى في درجتهم .الذين وصلوا إلي المستوي 

ويبين النص كذلك إن زيادات األقدمية تطبق علي الموظفين ممن ال تتوافر فيهم الكفاية المهنية 
حيث ال تقل هذه الزيادات عن شهر وال تزيد علي ثالثة أشهر كل عام ، وتوزع التخفيضات عقب 

 (5)اخذ رأي اللجنة اإلدارية المشتركة .

 55بشأن تنفيذ المادة  2007سبتمبر  17الصادر في   1365-2007يذكر أن المرسوم رقم 
بشأن األحكام القانونية المتعلقة  1984يناير  11الصادر في  16-84مكرر من القانون رقم 

بالخدمة العامة للدولة ، قد اهتم بالقيمة المهنية لموظفي الدولة ورتب آثارَا قانونية علي حصول 

                                                 
هر التخفيضات تتنوع كل عامين ، وتجدر االشارة الي انه حينما يوضع تقرير التقويم كل عامين فان عدد اش( 2)

 ويتم التوزيع في ذات الشروط الخاصة بالتوزيع ، راجع في ذلك 
Décret n° 2002-682 du  29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de 
notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ,p:42. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid .   

حيث يتم منح التخفيضات الخاصة باالقدمية علي النحو الذي يتم معه مكافأة الموظفين ممن تأكدت قيمتهم ( 3)
 المهنية ، راجع 

l'évaluation et le notation ,www, www.fonction-publique.gouv.fr,p2. 
(4)  Serge Salon ,jean Charles Savignoc,op,cit,p,960.  

ويري البعض شبهة تعسف ، الن المرسوم اشترط ان يرتفع عدد موظفي الهيئة ممن تتميز قيمتهم من خالل التطور 
 % وهي نسبة ثابتة ..، راجع 20االقصي للتقدير الذي يخصص لهم في كل عام بنسبة 

 l'évaluation et le notation des fonctionnaires de l'Etat ,www.ccomptes,fr,/bilan/-
actvies/ evaluation- notation- fonctionnaires/02-07-ev,p.23. 

(5 ) l'évaluation et le notation ,www, www.fonction-publique.gouv.fr,p2.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid
http://www.fonction-publique.gouv.fr,p2/
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حيث نصت المادة السابعة منه علي " النظر إلى قيمتها  الموظف علي درجة مهنية مرتفعة ،
، يخصص للموظفين ، في كل  5و  4المهنية القيمة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 

هيئه ، شهر واحد أو أكثر من التخفيض بالنسبة لمتوسط األقدمية الذي يتطلبه مركز الهيئة للتقدم  
هذه التخفيضات ، وفقا لءحكام المنصوص عليها في المادة  خطوه إلى المستوي التالي ، وتوزع

)من هذا المرسوم (وتقسم بين الموظفين الذين يثبت تميز قيمتهم المهنية ، بعد رأي اللجنة  11
 اإلدارية المشتركة المختصة ".

ن هذا وقد نصت المادة الثامنة من ذات المرسوم علي " وتوزع سنويا ، بين الموظفين الذين ينتمو 
إلى الهيئة نفسها ، علي عدد من أشهر التخفيض في االقدمية فيما يتعلق بمتوسط مده الخدمات 

موظفا  100شهرا لموظفين من  90الالزمة للوصول إلى خطوه في المستوي األعلى،علي أساس 
استفادوا من مقابله مهنية. والمسئولين الذين وصلوا إلى اعلي مستوي في فئتهم أو رتبتهم غير 

إلى عدد  9مولين في هذه القوه العاملة. يضاف عدد أشهر الزيادة المطبقة بموجب أحكام المادة مش
أشهر التخفيض في االقدميه المقرر تقسيمه ،ويمكن ترحيل أشهر تخفيض االقدميه التي ال تنتشر 

 بين أعضاء الهيئة إلى السنة التالية.

قسم داخل نفس الهيئة بين صفوف الهيئة ، ويمكن تقسيم عدد أشهر التخفيض في االقدميه التي ت
 بما يتناسب مع حجم كل رتبه ، دون أن يصل الموظفون إلى اعلي مستوي في فئتهم أو الصف."

 الترقية من الفئة : -3

نجد أن هناك هيئات ليس لديها إال درجة وظيفية واحدة ، وتقسم هذه الدرجة إلي فئات والفئات إلي 
هي حالة وسط  بين الترقية من المرتبة والترقية من الدرجة ، وهذه الترقية مراتب،والترقية من الفئة 

تتم باالختيار ، وفائدتها تتمثل في الميزة المالية فهي تمثل مكافأة تبررها الكفاية التي تحددها 
   (1)الدرجات الرقمية ، وال يترتب عليها تغيير في الوظيفة . 

الترقية باالختيار تتم عن طريق نتائج المقابالت المهنية حيث يذكر أن المشرع الفرنسي قد جعل 
بشأن تقويم القيمة 2014ديسمبر16 الصادر في1526-2014نص المادة الثامنة من المرسوم رقم 

                                                 
، وراجع كذلك الدكتور أنور احمد رسالالن ،  177الدكتور فاروق عبد البر السيد إبراهيم ، المرجع السابق ، ص  (1)

 .321-320المرجع السابق ، ص
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"  وإلعداد جدول التقدم المنصوص عليه في (2)علي  المهنية لموظفي الخدمة المدنية اإلقليمية
المشار إليه أعاله وقائمه االستعداد المنصوص  1984يناير  26من القانون المؤرخ 80المادة 

 من ذلك القانون ، يجري تقييم للقيمة المهنية للمسئول ، مع مراعاة األتي :  39عليها في المادة 

ويالحظ إن المشرع الفرنسي (3)نتيجة المقابالت المهنية والمتضمنة تقييم عام بقيمته المهنية  . - 1
ر تقويم األداء السنوية التي تصدر عقب المقابالت المهنية والمتضمنة القيمة قد اعتمد علي تقاري

المهنية للموظف في الترقية ، ومن ثم تتم الترقية وفق ترتيب جدول الترقية أو وفق ترتيب قائمة 
التصنيف. وتقدم أن مجلس الدولة الفرنسي في قضائه الحديث رفض الطعن الجزئي باإللغاء 

ة الترقية تأسيسار على عدم التجزئة. وفي المقابل ال تلتزم اإلدارة في مجال الموجه ضده قائم
 (1).الوظائف العليا بإتباع أنماط الترقية

ونتساءل هنا علي أي أساس يتم المفاضلة في حالة تساوي المستحقين للترقية في التقدير العام 
وم سالف الذكر في فقرتها األخيرة تصدت المادة الثامنة من المرسلتقارير تقويم األداء السنوي ؟ 

لإلجابة علي ذلك حيث بينت انه يتم إعداد جدول بالمستحقين للترقية علي أن يتم ترتيبهم تنازليا 
وفي حالة تساوي أكثر من موظف في التقدير من حيث األعلى في التقدير العام للقيمة المهنية،

 (2).  العام يفضل األقدم في الدرجة الوظيفية

وبالتالي فان القيمة المهنية للموظفين تؤثر بشكل ملحوظ فالي ترقيالة المالوظفين ، حيالث ان المالوظفين 
المقتر  ترقيتهم يتم النظر بشكل أساسالي علالي عالمالاتهم والمقترحالات المنطقيالة التالي وضالعها رؤسالاء 

يالالتم التقالالدم : "1984ينالالاير  26الصالالادر فالالي  53-84مالالن القالالانون رقالالم  79للمالالادة  اإلدارات ...ووفقرالالا
                                                 

                   منشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالور علالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي بوابالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة الحكومالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة الفرنسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالية علالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي شالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبكة االنترنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت:                            (2)
www.legifrance.gouv.fr  

 Notation et entretien professionnel d'évaluation dans laراجع في ذلك مقال بعنوان  : (3)
territoriale-nouvelles     modalités, Fiche pratique n° 806 / 1723.  

 علي شبكة االنترنت : 12/1/2018منشور بتاري  
https://www.emploi-collectivites.fr/notation-evaluation-entretien-fpt-blog-territorial 

 انظر في هذا الشأن : (1)
Schrameck, O., influence politiques et garanties juridiques, AJDA, 1994, P. 419; De 
Laubadère, A. et autres, op. cit., P. 77. 

بشأن تقالويم القيمالة المهنيالة  2014ديسمبر  16 الصادر في 1526-2014راجع المادة الثامنة من المرسوم رقم  (2)
لمالالالالالالالالوظفي الخدمالالالالالالالالة المدنيالالالالالالالالة اإلقليميالالالالالالالالة ، منشالالالالالالالالور علالالالالالالالالي موقالالالالالالالالع الحكومالالالالالالالالة الفرنسالالالالالالالالية علالالالالالالالالي شالالالالالالالالبكة االنترنالالالالالالالالت :                                  

www.legifrance.gouv.fr  

http://www.legifrance.com/affichTexteArticle.do;jsessionid=64E4562DE2A0299E2E1C56419B8ED201.tpdjo05v_3?idArticle=LEGIARTI000022447023&cidTexte=LEGITEXT000006068842&dateTexte=20130629
http://www.legifrance.com/affichTexteArticle.do;jsessionid=64E4562DE2A0299E2E1C56419B8ED201.tpdjo05v_3?idArticle=LEGIARTI000022447023&cidTexte=LEGITEXT000006068842&dateTexte=20130629
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.emploi-collectivites.fr/blog-territorial.htm
https://www.emploi-collectivites.fr/notation-evaluation-entretien-fpt-blog-territorial
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
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ويجب أن يالتم ذلالك وفقرالا لشالرط واحالد للصف بشكل مستمر من الصف إلى الصف األعلى التالي ...
إما عن طريق االختيار وذلك يتم عن طريالق التسالجيل فالي جالدول  - 1أو أكثر من الشروط التالية: 

تقالالالدم سالالالنوي ، يالالالتم إعالالالداده بعالالالد رأي اللجنالالالة اإلداريالالالة المشالالالتركة ،أو  مالالالن خالالالالل تقيالالاليم القيمالالالة المهنيالالالة 
، يعتبالر مجلالالس  2013أبريالل  24حكالم مالؤرخ فالي  ،وفالي واإلنجالازات المهنيالة للخبالرة المهنيالة للالوكالء

قتالرحين للنهالوض الدولة أنه نتيجة لمجموعة مالن هالذه النصالوص يالتم تقياليم القيمالة المهنيالة للالوكالء الم
بالصالالف ، بنالالاء علالالي المالحظالالات والمقترحالالات المقدمالالة مالالن رؤسالالاء اإلدارات بشالالكل أساسالالي  وذلالالك 

 (3). صراحة أي نظام تصنيف باستثناء الحاالت التي يستثني فيها 

 ثانيا : الحصول علي المكافآت والبدالت : 

تقويم أداء مرتفعة بالنسبة  رتب المشرع الفرنسي مزايا مادية في حالة حصول الموظف علي تقارير
 لموظفي الخدمة العامة .

ديسالالالمبر  22المالالالؤرخ فالالالي  2008لسالالالنة  1533مالالالن المرسالالالوم رقالالالم  2فنجالالالد انالالاله بالالالالنظر إلالالالى المالالالادة 
مالدي تحملاله  –: األمر األول عالوة الوظائف والمكافآت يتم صرفها بناء علي أمرين،فإن " 2008

والواجبالالالات الخاصالالالة المتعلقالالالة بالوظالالالائف المنجالالالزة ، للمسالالالؤوليات وانجالالالازه لءعمالالالال، ومسالالالتو  الخبالالالرة 
مراعاة نتائج إجراء التقييم الفردي المنصوص عليه في اللالوائح المعمالول بهالا وطريقالة  -األمر الثاني 

مالالن المرسالالوم نفسالاله: "يحالالدد المرسالالوم المشالالترك بالالين اإلدارات ، لكالالل درجالالة أو  4الخدمالالة "،وفقرالالا للمالالادة 
مبلغ المرجعالي السالنوي للحصالة التالي يمكالن تخصيصالها للوظيفالة ، وظيفة وفي حدود الحد األقصى ال

من  5المبلغ المرجعي السنوي للجزء المرتبط بنتائج إجراء التقييم الفردي وطريقة التقدم " وفقرا للمادة 
نفالالس المرسالالوم "يالالتم تحديالالد المبالالالغ الفرديالالة للجالالزء الالالوظيفي والحصالالة المتعلقالالة بنتالالائج التقالالويم وطريقالالة 

تالالوالي علالالى النحالالو التالالالي: )...(. فيمالالا يتعلالالق بالحصالالة مالالع مراعالالاة نتالالائج إجالالراء التقالالويم التقالالدم علالالى ال
الفردي المنصوص عليها في اللوائح المعمول بها وطريقة التقدم ، يمكن تعديل المبلالغ المرجعالي مالن 

يالالتم مراجعالالة المبلالالغ الفالالردي المخصالالص لهالالذه  6إلالالى  0خالالالل تطبيالالق معامالالل يتكالالون فالالي نطالالاق مالالن 
مالن هالذا المرسالوم. قالد  2ويرا فالي ضالوء نتالائج إجالراء التقالويم الفالردي المشالار إلياله فالي المالادة الوحدة سالن

يتم تخصيص كل هذه المشاركة أو جزء منها فيما يتعلق بسنة في شكل دفعة استثنائية ، قالد تحالدث 
 16 مرة واحدة أو مرتين في السنة وال يمكن تجديدها تلقائيرا من سنة إلى أخر  " أنه بموجالب المالادة

المشالالار إليالاله أعالاله "عنالالدما تالالنص مخططالات التعالالويض علالالى  2010يوليالو  28مالن المرسالالوم المالالؤرخ 
                                                 

(3)  C.E, 3ème sous-section jugeant seule, 24/04/2013, 346021, Inédit au recueil 
Lebon. 

http://www.legifrance.com/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000027386263&fastReqId=809912465&fastPos=1
http://www.legifrance.com/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000027386263&fastReqId=809912465&fastPos=1
http://www.legifrance.com/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000027386263&fastReqId=809912465&fastPos=1
http://www.legifrance.com/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000027386263&fastReqId=809912465&fastPos=1
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تعديل يعتمد على النتائج الفردية أو طريقة الخدمة ، يالتم تقياليم هالذه المعالايير مالن قبالل رئاليس الخدمالة 
 22رسالوم المالؤرخ في ضوء تقرير المقابلة المهنية "نظررا إلى أنه وفقرا لءحكام المذكورة أعالاله مالن الم

،لتحديالالد مبلالالغ مكافالالأة الوظالالائف والنتائج،فالالان اإلدارة تحالالدد المبلالالغ المالالدفوع فيمالالا يتعلالالق 2008ديسالالمبر 
بحصة هذه العالوة مع مراعاة النتائج ومراعاة طريقة التقدم ونتائج إجراء التقويم الفردي لوكالئه وأن 

،ال يمكالن تقديماله إال 2010يوليالو  28خ أعالاله مالن المرسالوم المالؤر  16هذا التقويم،كما حددته المادة 
مالن قالانون 55في ضوء تقرير المقابلة المهنية للوكالء الذين يدخلون في الخدمالة العامالة طبقالا للمالادة 

يوليالالالاله  18يالالالالذكر أن محكمالالالالة بالالالالاريس االسالالالالتئنافية قالالالالد ألغالالالالت القالالالالرار الصالالالالادر فالالالالي  1984ينالالالالاير 11
ر الذي أدي إلي حرمانه مالن الحصالول األم 2.9إلي  3.9بتقويم السيد أ لتخفيض درجته من 2013

علالالالي مكافالالالأة التشالالالجيعية المقالالالررة لتقالالالارير تقالالالويم األداء وقالالالد اسالالالتندت إلالالالي عالالالدم وجالالالود سالالالجل للمقابلالالالة 
المهنيالالة، واعتبالالرت أن هالالذا يعتبالالر عيالالب فالالي اإلجالالراءات اثالالر فالالي التقرير،بالالالنظر إلالالى أنالاله يظهالالر مالالن 

،  2011أبريالالل  1المعلومالالات ، فالالي الوثالالائق الموجالالودة فالالي الملالالف أنالاله عنالالد وصالالوله إلالالى قسالالم نظالالم 
السيد أ لم يستفد من مقابلة رسمية لتحديالد أهالداف السالنة الحاليالة  كمالا أناله إذا كانالت المقابلالة المهنيالة 

بالالالين السالالاليد أ والمشالالالرف المباشالالالر كانالالالت فرصالالالة لتبالالالادل نتالالالائج عالالالام  2012أبريالالالل  4التالالالي جالالالرت فالالالي 
كن موضوع أي تقرير مكتوب موقع من ،فمن الثابت أن هذه المقابلة لم ت2012وأهداف عام 2011

قبل المشرف المباشر على السيد ا في ضوء ما كان يمكن أن يقدم أي مالحظات ؛أن المقابلة التالي 
منحالت للساليد أ مالن قبالل رئاليس مركالز هندسالة نظالم المعلومالات ،ولالم يكالن 2013ينالاير 17أجريت فالي 

موضالالوع تقريالالر مكتالالوب 2012 ديسالالمبر 18حجالالم معامالالل "النتالالائج" التالالي حالالددها القالالرار الصالالادر فالالي 
في 2012والتي تم خاللها ذكر نتائج عام 2013أبريل 11وأخيررا لم يتم تسجيل المقابلة المهنية في 

ا لاله مالا يبالرره فالي االدعالاء بالأن عالدم وجالود تقريالر عالن  تقريالر مكتالوب أناله فالي هالذه الحالالة فالان الساليد
الالالالذي يحالالالالدد معامالالالالل 2012ديسالالالالمبر  18ملالالالالوث بقالالالرار  2013و 2012تقييمالالاله المهنالالالالي فالالالي عالالالالامي 

ومع ذلالك  فالإن مثالل هالذا العيالب هالو 2012الحصة المرتبطة بنتائج العالوة محل اإلصدار لقب عام 
بمثابة التخفيف من القرار المتخذ باعتباره غير قانوني إذا ظهر من الوثائق الموجودة في الملف أنه 

ي من المكافأة،بالنظر إلى أنه قد يكون له تأثير على معنى القرار الذي اتخذ أو حرم الشخص المعن
المشالار إلياله أعالاله "يالتم إعالداد تقريالر المقابلالة 2010يوليالو 28مالن المرسالوم المالؤرخ  4بموجب المادة 

المهنية وتوقيعه من قبل المشالرف المباشالر للموظالف. هالذا ويحتالوي علالى تقياليم عالام يعبالر عالن القيمالة 
ذي يكملالاله عنالالد االقتضالالاء بتعليقاتالاله. إنهالالا المهنيالالة لهالالذا األخير.علالالي أن يالالتم إبالغالاله إلالالى المسالالئول الالال

موجهالالة مالالن قبالالل السالاللطة الهرميالالة التالالي يمكنهالالا صالالياغة مالحظاتهالالا الخاصالالة إذا رأت ذلالالك مفيالالدرا.ويتم 
إبالالغ التقريالر إلالى المسالئول الالذي يوقعاله إلثبالات أناله قالد قالرأه ثالم يعيالده إلالى الساللطة الهرميالة إلالى ملفالاله 
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ل للمقابلالالالة المهنيالالالة يحالالالرم المسالالالئول مهالالالتم بالضالالالمان "ويترتالالالب علالالالى هالالالذه األحكالالالام أن عالالالدم وجالالالود سالالالج
المتعلق بالطالابع المتنالاقض لتقييماله المهنالي الالذي يحالدد مسالار مساليرته المهنيالة ويترتالب علالى ذلالك أن 
السيد أ الذي لم يتلق أي تقرير عالن المقالابالت المختلفالة التالي أجريالت مالع تسلسالله الهرمالي كجالزء مالن 

الضالمان األساسالي المترتالب علالي التقياليم الالذي هالو نتيجالة  وقالد حرماله مالن 2012تقييمه المهني لعالام 
؛وبالالذلك يكالالون للسالاليد أ مالالا يبالالرره فالالي  2012لتحديالالد الحصالالة المتعلقالالة بنتالالائج العالالالوة فالالي النالالزاع لعالالام 

،حيالالث رفالالض وزيالالر الزراعالالة واألغذيالالة الزراعيالالة والغابالالات 2013يوليالالو  18السالالعي إللغالالاء القالالرار رقالالم 
حدد معامل تطور حصة "نتائج" وظيفة المكافأة والنتالائج لعالام ي2012ديسمبر 18استئنافه ضد قرار 

بالنظر إلى أنه يسالتتبع مالن كالل مالا تقالدم،ودون  3.9ورفض زيادة هذا المعامل إلى  2.7إلى  2012
الحاجالالة إلالالى النظالالر فالالي األسالالباب األخالالر  لالقتالالرا  ، إن السالاليد أ  لالاله مالالا يبالالرره فالالي طلالالب إلغالالاء هالالذا 

 2012ديسالمبر  18و  2013يوليو  18إلغاء القرارين الصادرين في القرار،مما حدا بالمحكمة إلي 
 . (1)بتقويم األداء

 المطلب الثاني

 اآلثار االيجابية لتقارير تقويم األداء في مصر 

لقد اعتاد المشرع المصري في ظل قوانين التوظيف المتتالية ترتيب آثار ايجابية علي تقارير تقويم 
في التفصيل ، وتتمثل اآلثار االيجابية التي تترتب علي تقارير تقويم األداء الوظيفي مع االختالف 
 األداء في مصر في األتي :

  وتكون الترقية إما باالختيار أو باالقدمية أو بالمسابقةأوال : الترقية : 

 : الترقية باالختيار : -1

ت المستوي األعلى من تعني الترقية باالختيار اختيار أكفاء الموظفين لتولي الوظائف الشاغرة ذا
المسئولية والسلطة في التنظيم اإلداري ، ويكون لتقارير تقويم األداء دور هام في تقدير جدارة 
وكفاءة الموظف في أنها تعتبر وسيلة بمقتضاها يمكن لإلدارة اختيار أفضل المرشحين للترقي إلي 

 (1)الوظائف األعلى .

                                                 

(1)  CAA Paris, 10e ch., 25 avr. 2017, n° 16PA01642 . 
د. عصالالالمت عبالالالد ال الشالالالي ، الطبيعالالالة القانونيالالالة لترقيالالالة الموظالالالف العالالالام بالالالين الحالالالق والواجالالالب، دراسالالالة مقارنالالالة، دار  (1)

 .61النهضة العربية، الطبعة الثانية، ص 
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قد رتبت نتائج مهمة علي امتياز الكفاية في صدد  (2)ونجد أن قوانين الوظيفة العامة في مصر
الملغي نص في 1978لسنة  47الترقية باالختيار ، ونجد أن قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 

 وباالختيار، والعالية الممتازة الدرجتين لوظائف الترقية المادة السابعة والثالثون علي أن " تكون
 وتكون.االمتياز عناصر من خدماتهم ملفات في ورد وما ألداءتقييم ا بيانات أساس على وذلك
 (3)(.1رقم ) الجدول في الواردة النسب حدود في باالختيار األخر  الوظائف إلى الترقية

ويشترط في الترقية باالختيار بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة األولي فما دونها أن يكون العامل 
الكفاية عن السنتين األخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة حاصالر على مرتبة ممتاز في تقرير 

، وذلك مع التقيد باألقدمية في ذات مرتبة الكفاية ، فإذا كان  (1)ممتاز في السنة السابقة مباشرة 
 عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية باالختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد

                                                 
أجالاز فالي مادتياله الثامنالة والثالثالين ، والتاسالعة والثالثالين الترقيالة باالختيالار للكفايالة  1951لسنة  210فالقانون رقم  (2)

ود نسب معينة في الكادر العالي في الدرجات مالن السادسالة إلالي الثانيالة ، وفالي الكالادر المتوسالط مالن الالدرجات في حد
من الثامنة إلي الرابعة ، إما الترقيات من الدرجة الثانية وما يعلوهالا فكلهالا باالختيالار دون التقييالد باالقدميالة ..، ونالص 

شالرين علالي إن تكالون كالل الترقيالات مالن الدرجالة الثالثالة ومالا فوقهالا في المادة الحادية والع 1964لسنة  46القانون رقم 
باالختيار للكفاية مع التقيد باالقدمية في ذات مرتبة الكفاية أي إن ترقية العاملين الشاغلين للدرجة الثالثة وفقالا لنظالام 

د مرتبة كفايتهم عند الترقية التقديرات السرية ، وأما العاملون الشاغلون للدرجات الثانية وما يعلوها فيستهدي في تحدي
ونص في المادة الخامسة عشر  1971لسنة  58بما ورد بملف الخدمة وما يبديه الروساء عنهم ، وجاء القانون رقم 

جنيهالالالا سالالالنويا ومالالالا يعلوهالالالا باالختيالالالار وباالقدميالالالة  876علالالالي إن تكالالالون الترقيالالالة إلالالالي الوظالالالائف التالالالي يبالالالدأ ربطهالالالا بمبلالالالغ 
 .  228-227ي ..."، راجع الدكتور فاروق عبد البر السيد إبراهيم، المرجع السابق، ص بالنسبة إلي الوظائف االخر 

 1983لسالالنة  31و 1980لسالالنة  136( بالنسالالبة للعالالاملين المالالدنيين بالدولالالة معالالدل بالالالقوانين أرقالالام 1الجالالدول رقالالم ) (3)
%،  25% والدرجالالة الثالثالالة  50% والدرجالالة الثانيالالة 100حيالالث حالالدد القالالانون نسالالب الترقيالالة باالختيالالار الدرجالالة األولالالي 

 %. 10%، والدرجة الخامسة 20والدرجة الرابعة 
 13( والمعالدل بالقالانون رقالم 2006لسالنة  142) قالانون رقالم  1972لسالنة  46أجاز قانون السلطة القضالائية رقالم  (1)

ه في الترقية وذلالك فالي ترقيه المستشارين والرؤساء بالمحاكم االبتدائية للكفاية الممتازة ، ولو لم يحل دور  2017لسنة 
حدود ربع الوظائف الخالية خالل السنة ويعتبر من ذوي الكفاية الممتازة المستشالارون والرؤسالاء بالمحالاكم الحاصاللون 
فالالي أخالالر تقالالديرين لكفالالايتهم علالالي درجالالة كالالفء أحالالداهما علالالي األقالالل عالالن عملهالالم فالالي القضالالاء بشالالرط أال تقالالل تقالالديراتهم 

وقد تضمن مجلس الدولة حكما مشابها جاء مضالمونة " إن الترقيالة باالختيالار  السابقة جميعا عن درجة فوق المتوسط
تجد حدها الطبيعي في هذا المبدأ العادل وهو انه ال يجوز تخطي األقدم إلي األحدث إال إذا كان هذا األخير أكفأ ، 

 17لسالنة  630، الطعالن رقالم أما عند التساوي في الكفاية فيجب ترقيالة األقالدم .."راجالع حكالم المحكمالة اإلداريالة العليالا 
 . 30/6/1974ق ع ، جلسة 
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تكون الترقية في الجزء الباقي من الحاصلين على مرتبة جيد جيدا المخصص للترقية باالختيار 
كما سبق وان رأينا  –على األقل على ذات المدة السابقة ، وهذا بخالف الحال في القانون الفرنسي 

 فقد تكون الترقية إما من المرتبة أو الدرجة أو الفئة .

ضا كشاغلي وظائف الدرجة األولي فما أما بالنسبة لشاغلي وظائف اإلدارة العليا فهم معنيون أي
ولكن يثور تسالل بالنسبة لعدد بيانات دونها بمجمل القواعد التي سنها المشرع للترقية باالختيار 

فطبقا للمادة السابعة والثالثون سالفة الذكر لم تحدد عدد  ...؟  تقويم األداء المطلوبة لترقيتهم
امة لقسمي الفتو  والتشريع أجابت عن هذا التساؤل في بيانات تقويم األداء، إال أن الجمعية الع

فثوي لها مقررة"... انه يكفي لترقية العامل من شاغلي الوظائف العليا إلي درجة اعلي داخل 
المجموعة النوعية لهذه الوظائف حصوله علي بيان أداء واحد يكشف عن مستوي كفايته طبقا 

م .." وقد جاء بهذه الفتو  "... 1978لسنة  47واة رقم ألحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالد
انه ولئن كان الظاهر أن المشرع ساوي بين جميع العاملين سواء كانوا شغالين للوظائف العليا أم 
من شاغلي الدرجة األولي وما دونها في الخضوع لنظام قياس كفاية األداء وفي تحديد مراتب 

تهم ، إال انه في الواقع من األمر لم يوحد المعاملة بينهم فيما الكفاية التي تقدر علي أساسها كفاي
يتعلق بشروط الترقية باالختيار .. فيما استلزم في الترقية إلي غير الوظائف العليا علي ما هو وارد 

حصول العامل علي مرتبة ممتاز في تقريري كفايته عن السنتين  1978لسنة  47بالقانون رقم 
من حصل علي هذه المرتبة في السنة السابقة مباشرة علي أن يتقيد باألقدمية األخيرتين مع تفضيل 

في ذات مرتبة الكفاية فإنه بالنسبة للترقية إلي الوظائف العليا وهي تتم باالختيار بصفة مطلقة لم 
يشترط إلجرائها حصول العامل علي تقرير كفاية بمرتبة ممتاز اكتفاء بوجوب استظهار صالحية 

ترقية إليها ، وهو ما يكفي إلثباته بيان تقويم أداء واحد يقرر صالحية العامل وامتيازه العامل لل
مضافا إلي ذلك ما يحويه ملف خدمته من بيانات ومظاهر لالمتياز عن توافر شروط شغل الوظيفة 

  (1)في حقه ، ولم يتطلب حصوله علي أكثر من بيان تقويم أداء واحد يكشف عن امتياز ."
 ظل قانون الخدمة المدنية : بينما في

آثار ايجابية علي قرارات تقويم األداء  2016لسنة  81فقد رتب قانون الخدمة المدنية الحالي رقم 
م ،ومن هذه اآلثار 1978لسنة  47وذلك علي غرار قانون العاملين المدنيين بالدولة الملغي رقم 

                                                 
 وما بعدها. 205الدكتور محمد سعيد حسين أمين، تقارير الكفاية في مجال الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص  (1)
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من قانون الخدمة المدنية  29يث أن المادة رقم ) الترقية باالختيار والترقية باألقدمية ( ح(2)الترقية
تنص علي ".... وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستو  األول  2016لسنة  81رقم 

)ب( باالختيار على أساس بيانات تقويم األداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر االمتياز، 
( 1ي حدود النسب الواردة في الجدول رقم )وتكون الترقية للوظائف التخصصية األخر  باالختيار ف

الملحق بهذا القانون ، وتكون الترقية لباقي الوظائف باألقدمية ، وُيشترط للترقية أن يحصل 
الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، أما الترقية 

ول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز. فإذا كان باالختيار في الوظائف التخصصية فيجب الحص
عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية باالختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد 
المخصص للترقية باالختيار تكون الترقية في الجزء الباقي من الحاصلين على مرتبة كفء على 

 (3)األقل عن ذات المدة السابقة ". 

قد جعل الترقية للوظائف التخصصية باالختيار وفي حدود النسب الواردة الجدول فالمشرع  -1
، وهذا ما  (4)(، علي أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية باالختيار أوال 1المرافق للقانون رقم )

                                                 
ويقصد بالترقية ، اعتالء الموظف للدرجة التالية بقرار من السلطة المختصة وبما يترتب علي ذلك مالن زيالادة فالي  (2)

جبات والحقوق ، فالترقية من أثارها زيادة المزايا المادية واألدبية للموظف الُمرقي ، ومن مقتضالي الترقيالة إن يقالوم الوا
 الموظف الُمرقي بواجبات ومهام جديدة ، وذلك من خالل استخدام سلطات خولها القانون .

ن قالانون الخدمالة المدنيالة ، فالالمختص ( مال12و 11ويصدر قرار الترقية من السلطة المختصالة بالالتعيين طبقالا للمالادة )
بإصالالدار الترقيالالالة رئالالاليس الجمهوريالالالة أو مالالالن يفوضالالاله ، وذلالالالك فالالي قالالالرارات الترقيالالالات للمالالالوظفين الخاضالالالعين ألحكالالالام هالالالذا 
القالالانون ، ولكافالالة الوظالالائف والالالدرجات ، ولالاليس الوظالالائف القياديالالة أو الدرجالالة العاليالالة فقالالط ، ويجالالوز لالالرئيس الجمهوريالالة 

مالن هالذا القالانون تفالويض غيالره ) رئاليس مجلالس الالوزراء أو الالوزير المعنالي بشالالئون  12بالمالادة بنالاَء علالي الالنص الالوارد 
الخدمالالة المدنيالالة ( فالالي إصالالدار قالالرار الترقيالالة ، كمالالا يجالالوز لالاله التفالالويض فالالي إصالالدار القالالرارات التالالي يخالالتص بإصالالدارها 

 تالالتم تلقائيالالَا بمجالالرد تالالوافر بموجالالب قالالانون الخدمالالة المدنيالالة بصالالفة عامالالة ، ويلالالزم صالالدور  قالالرار بالترقيالالة الن الترقيالالة ال
شالروطها ، راجالع فالي ذلالك المستشالالار محمالد احمالد عبالد الحميالالد ، شالر  قالانون الخدمالة المدنيالالة فالي ضالوء الفقاله وقضالالاء 

فتاء مجلس الدولة ،مرجع سابق ، ص   .420وان
 .2016لسنة  81من قانون الخدمة المدنية رقم  29راجع نص المادة  (3)
% ، ونسبة الترقية باالختيار في 75االختيار في المستوي الوظيفي األول )ب( هي ويالحظ هنا نسبة الترقية ب (4)

%  ، وفي المستوي الوظيفي الثانية 50الوظائف التخصصية األخر  هي ، في المستوي الوظيفي الثانية )أ( هي 
راجع الجدول %، 25% ، المستوي الوظيفي الثالثة )ب(هي 30% ، المستوي الوظيفي الثالثة )أ(هي 40)ب( هي 

، ويؤخذ علي المشرع هنا انه جعل نسبة الترقية باالختيار 2016لسنة  81الملحق بقانون الخدمة المدنية رقم  1رقم 
% في أعلى المستويات الوظيفية التي تلي درجات اإلدارة 100% في أدنى المستويات، وتصل إلى 25تبدأ بنسبة 

لسنة  47ور بالجريدة الرسمية.وهو ما يعد تعديال لنص قانون رقم العليا، وفقا لجدول مرفق بنص القانون المنش
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من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي جاء نصها " يرقى  88أكدته المادة رقم 
ئف التخصصية باالختيار في حدود النسب المبينة قرين كل مستو  مرقى إليه شاغلو الوظا

( المرافق للقانون، على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية 1على النحو الوارد في الجدول رقم )
 وتكون الترقية لباقي الوظائف باألقدمية " . باالختيار.

وط الجوهرية لترقية الموظف سواء أكان كما جعل المشرع مراتب تقارير تقويم األداء احد الشر  -2
الترقية باالختيار أو الترقية باالقدمية، إال أن المشرع فرق بينهم بالنسبة لدرجة تقويم األداء التي 

 ينبغي للموظف الحصول عليها لترقيته للوظيفة األعلى وذلك علي النحو األتي: 

  (1): أوال : بالنسبة للترقية باالختيار

                                                                                                                                               

، على وجود بعض الترقيات 1983لسنة  31والقانون رقم  1980لسنة ، 136المعدل بالقانون رقم  1978
% للدرجة األولى، وهى أعلى درجة تلي مباشرة درجات اإلدارة العليا،  60باالختيار، ولكن كان الحد األقصى هو 

ن ك عدد من المالحظات تجدر اإلشارة إليها فيه هذا ان من الناحية العملية لم يتم تفعيل هذا األمر.ومن ثم فهناك وان
 = -السياق، تتمثل فيما يلي:

إن مجرد النص على وجود نسبة محجوزة للترقيات عن طريق الكفاءة هي فكرة مقبولة وال يستطيع أحد أن  -1=
ير واضحة ودقيقة ألسلوب االختيار، بما يحول دون تدخل المحسوبيات ولكن يجب وضع معاي  يعترض عليها،

 . واألهواء الشخصية في تلك الترقيات
إن ارتفاع نسبة الترقية باالختيار يثير الريبة والتشكك، إذ أنه من المفترض أن هذه الترقيات ستكون للمتميزين  -2

% فقط من العاملين في أ  مجال، 25% إلى 10راو  بين فعليا، ومن المعروف إداريا أن نسبة المتميزين فعليا تت
% فقط حتى ال تتم ترقيات بدون وجه 25وبالتالي كان يجب أن يكون الحد األقصى المحجوز للترقية باالختيار هو 

حق استنادا العتبارات المحسوبية والوساطة.وذلك بخاصة أن مشرعي القانون أنفسهم قد أقروا بأن الحد األقصى 
% فقط من 10المتميزين الذين يمكنهم الحصول على عالوة تشجيعية نتيجة معايير خاصة للتميز هو لنسبة 

ترقيات طبقا   وبالتالي فيبدو أن ثمة تناقض واضح لدي واضعي القانون تجلت في إقرار ، 38العاملين وفقا للمادة 
 العليا.% لغير شاغلي وظائف اإلدارات 100لمعايير الكفاءة والتميز تصل لنسبة 

إن نص هذه المادة، قد يؤد  إلى تقلص الترقيات تدريجيا، ثم توقفها نهائيا عند مستويات وظيفية معينة، إال  -3
جهات اإلدارة، وتقوم باختيارهم للترقية .. ، راجع في ذلك مقال بعنوان إصالحات افتراضية  لمن ستوصى بهم 

، منشور علي شبكة  27/11/2016إيمان زهران ، بتاري  "قانون الخدمة المدنية بين الفرص والتحديات " ، 
  http://youthmoth.com/post.php?pId=78 االنترنت:                                      .

الخاصالالالة  2017لسالالنة 1216مالالالن الالئحالالة التنفيذيالالة الصالالالادرة بقالالرار رئالالاليس مجلالالس الالالوزراء رقالالالم  89راجالالع المالالادة  (1)
بقانون الخدمة المدنية والتي جالاء نصالت علالي " يشالترط للترقيالة باالختيالار، باإلضالافة إلالى الشالروط المنصالوص عليهالا 

أداء بمرتبالة ممتالاز فالي السالنتين السالالابقتين  ( مالن هالذه الالئحالة، أن يحصالل الموظالف علالالى تقريالر تقالويم91فالي المالادة )
مباشرة على الترقية، وأن يجتاز بنجا  التدريب الالذي تتيحاله لاله الوحالدة، وأن تكالون الترقيالة إلالى الوظالائف التخصصالية 

http://youthmoth.com/post.php?pId=78
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الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز في السنتين السابقتين مباشرة على أن يحصل  -1
 (2)الترقية.

فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية باالختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل  -2
من العدد المخصص للترقية باالختيار، تكون الترقية في الجزء الباقي من الحاصلين على 

ء على األقل عن السنتين السابقتين مباشرة عن الترقية،وذلك الن تقويم األداء مرتبة كف
بمرتبة كفء ال يمنع من الترقية باالختيار،وال يجوز لإلدارة تأخير الترقية باالختيار بحجة 

( 1عدم توافر شرط الحصول علي تقريري أداء بمرتبة ممتاز للنسبة المحددة بالجدول رقم )
النسبة من الحاصلين علي تقريري كفء في العامين السابقين علي الترقية  فيتم استكمال هذه

(1). 

                                                                                                                                               

( المرافالالق للقالالانون ويجبالالر الكسالالر لصالالالح الوظالالائف المخصصالالة للترقيالالة 1فالالي حالالدود النسالالب الالالواردة فالالي الجالالدول رقالالم )
  باالختيار.

ذا كان عدد من تتوافر فاليهم شالروط الترقيالة باالختيالار مالن الحاصاللين علالى مرتبالة ممتالاز أقالل مالن العالدد المخصالص فإ
للترقيالالالة باالختيالالالار، تكالالالون الترقيالالالة فالالالي الجالالالزء البالالالاقي مالالالن الحاصالالاللين علالالالى مرتبالالالة كالالالفء علالالالى األقالالالل عالالالن ذات المالالالدة 

  السابقة.
قل من العدد المخصص لهالا وفقالا للنسالب الالواردة فالي الجالدول فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية باالختيار أ

 ( المرافق للقانون، تؤجل الترقية وتحجز الوظائف في الجزء المتبقي إلى أول ترقية تالية".1رقم )
يذكر انه ليس شرط الحصول علي تقدير ممتاز أو كفء إذا قل عدد الحاصلين علي ممتاز عن العدد المطلوب  (2)

من الالئحة التنفيذية  91الوحيد لترقية الموظف فينبغي توافر عدة شروط منصوص عليها بالمادة  ترقيته هو الشرط
 لذات القانون وتشمل :

أن تكالالون الترقيالالة إلالالى وظيفالالة شالالاغرة وممولالالة تلالالي مباشالالرة الوظيفالالة التالالي يشالالغلها الموظالالف فالالي المسالالتو  وفالالي ذات  -1
  المجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها.

  الموظف مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها.أن يكون  -2
  ( المرافقة للقانون.3، 2، 1قضاء المدد البينية المنصوص عليها في الجداول أرقام ) -3
 أن تكون الترقية بقرار من السلطة المختصة أو من تفوضه بناء على اقترا  لجنة الموارد البشرية. -4

إال إن شالالالالرط الحصالالالالول علالالالالي تقريالالالالر تقالالالالويم أداء بمرتبالالالالة ممتالالالالاز أو كالالالالف علالالالالي حسالالالالب نالالالالوع الترقيالالالالة ) باالختيالالالالار أو 
باالقدميالة ( هالالو الشالرط األهالالم والالالذي يترتالب عليالاله حصالالول الترقيالة ، راجالالع فالي تفصالاليالت ذلالالك المستشالار محمالالد احمالالد 

فتالاء م -422جلالس الدولالة ،مرجالع سالابق ، ص عبد الحميالد ، شالر  قالانون الخدمالة المدنيالة فالي ضالوء الفقاله وقضالاء وان
423 . 

فتالالاء مجلالالس الدولالالة،  (1) المستشالالار محمالالد احمالالد عبالالد الحميالالد، شالالر  قالالانون الخدمالالة المدنيالالة فالالي ضالالوء الفقالاله وقضالالاء وان
 .  426مرجع سابق، ص 
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وفي كل األحوال إذا تساوي الحاصلين علي مرتبة واحدة يفضل األعلى في التقدير العام لهذه  -3
الدرجة ، فاألعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما ،وينتقد البعض وبحق 

التفضيل للترقية علي األعلى في مجموع درجات تقويم األداء وليس األعلى اعتماد المشرع في 
في مرتبة التقويم ، ألنه يصعب علي الرئيس المباشر وكذلك الرئيس األعلى تقدير الدرجة 
بالدقة المتناهية بحيث تكون هي فعاَل تقدير الموظف والدرجة التي يستحقها بغير زيادة أو 

ي الضابط الموضوعي للتقويم وليس درجته ، وفي الواقع أن هذه نقصان ، فمرتبة التقدير ه
الدرجة مهما بلغ واضعها من حياد وحكمة تكون تقريبية ولذلك كان من األولي أن يكون 
التفضيل علي أساس مرتبة التقرير النهائي وليس درجته ، ثم في حالة التساوي ننتقل إلي 

 (2)سائر عناصر التفضيل األخر  .
لما قد يترتب علي مسلك المشرع من تحكم الرؤساء في العمل  انبنا نليد هذا الرأيونحن من ج

وتسلطهم علي مرؤوسيهم إلي ابعد ما تستلزمه المصلحة العامة ، كما انه قد يزيد من الخالفات 
مع الرئيس المباشر مما يؤدي إلي زيادة التظلمات من درجة تقويم األداء ومن ثم زيادة القضايا 

 محاكم . أمام ال

وقد قضت المحكمة اإلدارية العليا انه " ينبغي عند إجراء الترقية باالختيار حصر المستوفين 
شروط الترقية من حيث التأهيل والخبرة وسائر اشتراطات شغل الوظيفة ثم ترتيبها تنازليَا حسب 

ة ثم يليهم مستوي كفاءتهم بحيث يفضل الحاصلين علي مرتبة ممتاز في األعوام الثالثة السابق
علي المرتبة المذكورة في العامين السابقين علي الترقية مع االلتزام باالقدمية فيما بين أفراد كل 

كل  –بهذا تتحقق إرادة المشرع فيرقي أواَل الممتازون ظاهرو الكفاية ثم يليهم الممتازون  –طائفة 
     (3)ذلك مع توافر شروط الترقية األخر  .... " 

هل ينصرف اثر تقارير تقويم األداء إلي تخطي الموظف زميل  األقدم من  في ونتساءل هنا 
 الترقية ؟

نجد أن هذه الصورة تجد مداها في الترقية باالختيار والترقية باألقدمية ، حيث أنه من اآلثار 
 االيجابية لتقارير تقويم األداء بالنسبة لترقية الموظف انه قد يرقي الموظف األحدث الحاصل علي
تقريري تقويم أداء بمرتبة ال تقل عن كفء عن سنتين سابقتين علي الترقية وذلك علي حساب 
زميله األقدم منه والذي لم يحصل علي هذين التقريرين ، وهو ما أكده المشرع بموجب قانون 

                                                 
 .  463-462المستشار محمد احمد عبد الحميد، المرجع السابق، ص  (2)
 .25/12/1988ق ع ، جلسة  32لسنة  955م المحكمة اإلدارية العليا ، الطعن رق (3)
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الحالي ، من اشتراطه حصول الموظف علي تقريري تقويم  2016لسنة  81الخدمة المدنية رقم 
لسنتين السابقتين علي تقدير ممتاز وال يقل عن كفء وذلك بغض النظر عن اقدميته ، أداء عن ا

ونجد أن المحكمة اإلدارية العليا قد أكدت ذلك في احد أحكامها وقضت أن " المستقر عليه في 
قضاء هذه المحكمة انه في مجال الترقية باالختيار ال يجوز تخطي األقدم إلي األحدث إال أذا كان 

 (1)ر ظاهر الكفاءة عنة " األخي

 (2): ثانيا : بالنسبة للترقية باالقدمية

الترقية باالقدمية هي صالحية الموظف للترقية بعد قضاء فترة زمنية معينة تحددها القوانين 
واللوائح ، والموظف يستمد حقه في الترقية من القوانين واللوائح مباشرة واإلدارة تنزل علي حكمها ، 

المستوي األعلى لدي خلو الوظيفة أقدم موظفي المستوي األدنى ثم من يليه في إذ يرقي إلي 
،وهي تمتاز بالبساطة والوضو  وتبث بين الموظفين رو  االطمئنان وتقطع (3)كشوف االقدمية

،وان كانت يمكن أن يترتب عليها ركون الموظف وخموله  (4)علي اإلدارة كل سبيل إلي التعسف
عدام رو  االبتكار لديه ، لذا حاول المشرع معالجة هذه اآلثار باشتراط وجموده وتكاسله ، وان

الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء على األقل في السنتين السابقتين مباشرة على 
  (5)الترقية.

ونجد أن المشرع حاول التخلص من عيوب الترقية باالقدمية في ظل القوانين السابقة واستلزم 
علي تقريري تقويم أداء بمرتبة كف في السنتين السابقتين مباشرة علي الترقية  حصول الموظف

( من قانون الخدمة المدنية الحالي وذلك حتي ال يرقي باالقدمية إال 29بموجب نص المادة )
ونتساءل عن مصير الموظف الذي ال يحصل علي  الموظف الكفء دون غيره من الموظفين ،

                                                 
 .5/7/2009ق ع ، جلسة  51لسنة  1454حكم المحكمة اإلدارية العليا ، الطعن رقم  (1)
الترقيالالة باالقدميالالة هالالي إن يرقالالي الموظالالف الالالذي امضالالي المالالدة البينيالالة المقالالررة فالالي المسالالتوي الالالوظيفي االدنالالي إلالالي  (2)

،  2008دكتور ماجد الحلالو ، القالانون اإلداري ، دار الجامعالة الجديالدة ، المستوي الوظيفي العالي ، راجع في ذلك ال
، وهالالي تنقالالل الموظالالف مالالن المسالالتوي الالالوظيفي االدنالالي إلالالي المسالالتوي الالالوظيفي االعلالالي مباشالالرة بعالالد انقضالالاء  324ص 

يالر تقالويم عدد محدد من السنين علي شغله الوظيفة في المستوي االدني وحصوله علي المرتبة الالزمة للترقية في تقر 
االداء .راجع في تفصيالت ذلك المستشار الدكتور سالمير عبالد ال سالعد، شالر  أحكالام قالانون الخدمالة المدنيالة الصالادر 

 وما بعدها 146، مرجع سابق، ص 2016لسنة  81بالقانون رقم 
 .136الدكتور محمد انس جعفر، المرجع السابق، ص  (3)
 .572ع السابق ، ص األستاذ الدكتور سليمان الطماوي ، المرج (4)
مالالن الالئحالالة التنفيذيالالة الصالالادرة بقالالرار رئالاليس  90مالالن قالالانون الخدمالالة المدنيالالة وراجالالع ايضالالا المالالادة  29راجالالع المالالادة  (5)

 الخاصة بقانون الخدمة المدنية.  2017لسنة 1216مجلس الوزراء رقم 
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؟ ، نجد أن من  هل يتم ترقيت  أم يظل قابعا في وظيفت  التي يشغلهاالتقرير المطلوب للترقية 
يحصل علي تقرير تقويم أداء في السنتين السابقتين علي الترقية بمرتبة فوق المتوسط أو متوسط 
أو ضعيف فانه يظل قابعا في الوظيفة التي يشغلها وال يمكن ترقيته سواء باالقدمية أو باالختيار 

  (1)ي .أو بأي وسيله أخر 
ونتساءل أيضا عن معيار األفضلية في حالة تساوي أكثر من موظف بالنسبة لتقرير تقويم 

 األداء المطلوب للترقية سواء باالقدمية أو باالختيار ؟ 

تظهر آثار تقارير تقويم األداء الوظيفي علي الترقية ، فنجد انه حتي في حالة تساوي من يحصل 
ممتاز أو كفء ، فأن المشرع قد وضع معايير للترقية في حالة  علي تقارير تقويم أداء بمرتبة

من قانون الخدمة المدنية علي أن " تُفضل عند الترقية  30التساوي ، حيث نصت المادة 
وعند باالختيار ترقية األعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، 

، فالحاصل على درجة أداء السنة السابقة عليهما درجات تقويم التساوي يفضل األعلى في مجموع
علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقرا لما تقرره السلطة المختصة بناءر على اقترا  
لجنة الموارد البشرية، وعند التساوي يفضل األعلى في التقدير العام لهذه الدرجة، فاألقدم في 

 نه "المستو  الوظيفي المرقى م

من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ، قد وضعت ضوابط تنفيذ  96في حين نجد أن المادة 
سالفة الذكر،حيث نصت علي أن "يفضل عند الترقية  30المعايير التي جاءت بها المادة 

د ، وعناألعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقيةباالختيار 
 ،......".التساوي يفضل األعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما

ونالحظ أن المشرع جعل معيار الترجيح في حالة تزاحم أكثر من موظف حاصل علي المرتبة 
المطلوبة للترقية باالختيار ، وهو الحصول علي اعلي مجموع درجات تقويم أداء ، وذلك خالل 

ين مباشرة علي الترقية ، بينما في حالة تساوي الموظفين المرشحين للترقية يفضل السنتين السابقت
األعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة مباشرة علي السنتين السابقتين المنصوص 

،وبالتالي جعل المشرع  تقارير تقويم األداء هي (1)( من قانون الخدمة المدنية 29عليهم بالمادة )

                                                 
لسالالالنة  81لصالالالادر بالقالالالانون رقالالالم المستشالالالار الالالالدكتور سالالالمير عبالالالد ال سالالالعد، شالالالر  أحكالالالام قالالالانون الخدمالالالة المدنيالالالة ا (1)

 .148، مرجع سابق، ص 2016
، 2016لسنة  81المستشار الدكتور محمد الشهاوي والمستشار عادل الشهاوي ، شر  قانون الخدمة المدنية رقم  (1)

 وما بعدها 208مرجع سابق ، ص 
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ة األساسية للترقية سواء كان باالختيار أو باألقدمية للوظائف األعلى فلن يرقي من يحصل الوسيل
 (2)علي تقرير تقويم أداء اقل من كفء  .

ويحمد للمشرع انه حدد عدد مراتب تقويم األداء والتي يشترط حصول الموظف عليها لترقيته والتي 
شرة بالنسبة للترقية باالختيار للوظائف حددها بتقريرين عن سنتين سابقتين علي الترقية مبا

التخصصية ، أو بتقريرين عن سنتين سابقتين علي الترقية بالنسبة للترقية باالقدمية ، وتفادي النقد 
والذي لم يحدد عدد  1978لسنة  47الذي كان موجه لقانون العاملين المدنيين بالدولة الملغي رقم 

 ائف القيادية العليا . مراتب تقويم األداء لترقية شاغلي الوظ

اشتراطه الحصول علي تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء بالنسبة للترقية باالقدمية  إال انه يؤخذ عليه
من  92و 91عن السنتين السابقتين علي الترقية باإلضافة إلي الشروط االخري الواردة بالمواد رقم 

الموظف كافة الشروط المنصوص عليها ، ، ألنه من الصعوبة أن يتحقق في  (3)الالئحة التنفيذية 
وبالتالي سيبقي الموظف قابعَا في الدرجة الوظيفية التي يشغلها أطول فترة ممكنه وعدم ترقيته ، 
وبالتالي كان يجب علي المشرع أن يكتفي بالحصول علي تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء عن سنة 

 سنتين . سابقة فقط علي الترقية باالقدمية وليس تقريرين عن

كما جعل المشرع تقارير تقويم األداء احد الشروط المطلوبة لتجديد وظيفة شاغلي الوظائف القيادية 
 2016لسنة  81من قانون الخدمة المدنية رقم  17واإلدارة اإلشرافية ، حيث استحدثت المادة رقم 

ي الوظائف القيادية ،ذلك الشرط إلي جانب باقي الشروط حيث جاء نصها كاألتي ) يكون التعيين ف
                                                 

هاوي ، شالر  قالانون الخدمالة المستشار الالدكتور محمالد الشالهاوي والمستشالار عالادل الشال -راجع في تفصيالت ذلك : (2)
ومالالا بعدها،والمستشالالار الالالدكتور سالالمير عبالالد ال سالالعد، شالالر   197، مرجالالع سالالابق ، ص 2016لسالالنة  81المدنيالالة رقالالم 

 وما بعدها.127، مرجع سابق، ص 2016لسنة  81أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 
لتنفيذيالالة لقالالانون الخدمالالة المدنيالالة حيالالث "يشالالترط لترقيالالة الموظالالف مالالن الالئحالالة ا 92والتالالي تتمثالالل فالالي مالالا ورد بالمالالادة  (3)

أن تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة وممولالة تلالي مباشالرة الوظيفالة التالي يشالغلها الموظالف فالي  -1 توفر الشروط اآلتية:
أن يكالالون الموظالالف مسالالتوفيا لشالالروط شالالغل الوظيفالالالة  -2 المسالالتو  وفالالي ذات المجموعالالة الوظيفيالالة التالالي تنتمالالي إليهالالالا.

أن  -4 ( المرافقالالة للقالالانون.3، 2، 1قضالالاء المالالدد البينيالالة المنصالالوص عليهالالا فالالي الجالالداول أرقالالام ) -3  لمرقالالى إليهالالا.ا
 92تكون الترقية بقرار من السلطة المختصالة أو مالن تفوضاله بنالاء علالى اقتالرا  لجنالة المالوارد البشالرية.وما ورد بالمالادة 

إذا كالان  -1 إذا تحققت فالي شالأنه إحالد  الحالاالت اآلتيالة: ايضا من ذات الالئحة "ال يجوز النظر في ترقية الموظف
إذا كالالان حاصالالال علالالى إجالالازة بالالدون أجالالر إال بعالالد عودتالاله مالالن اإلجالالازة باسالالتثناء  -2 معالالارا إال بعالالد عودتالاله مالالن اإلعالالارة.

جازة رعاية الطفل.  إذا وقع عليه جزاء الخصم من األجر لمدة تزيالد علالى عشالرة أيالام أو جالزاء -3 اإلجازة المرضية وان
إذا كالان محالالاال إلالى المحاكمالالة التأديبيالة أو الجنائيالالة أو موقوفالا عالالن  -4 أشالد مالن ذلالالك قبالل محالالو الجالزاء الموقالالع علياله.

 العمل، وذلك طوال مدة اإلحالة أو الوقف، وال يجوز في هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين".
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واإلدارة اإلشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية أو النشر في 
جريدتين واسعتي االنتشار متضمنرا البيانات المتعلقة بالوظيفة. ويكون التعيين من خالل لجنة 

ات  بناًء عل  تقارير يجوز تجديدها بحد أقص  ثالث سنو لالختيار لمدة أقصاها ثالث سنوات، 
 ، وذلك دون اإلخالل بباقي الشروط الالزمة لشغل هذه الوظائف ..(.تقويم األداء

إال إن الباحث يري انه يؤخذ علي المشرع عدم تحديد مرتبة التقويم وعدد مرات التقويم المطلوبة 
ة ، فكان يجب علي لتجديد مدة شغل الوظيفة القيادية مما سيفتح مجاال للمحاباة واألهواء الشخصي

المشرع إن يحدد مرتبة التقويم وعدد مرات التقويم بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية اإلشرافية 
 العليا .

هذا وتعد تقارير تقويم األداء من أهم الشروط المطلوبة للتعين في الوظائف القيادية واإلدارة 
اإلشرافية ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه 

رد بملف والذي يتم اختيارهم بناء علي الترقية باالختيار وذلك علي أساس بيانات تقويم األداء وما و 
 . (1)خدمة الموظف من عناصر االمتياز 

وعلي ضوء ما سبق تظهر أهمية تقدير تقويم األداء في الترقية وهو ما أكدته المحكمة اإلدارية 
العليا في حكم لها ، ذكرت فيه " إن طبيعة األمور تقتضي أن يكون أول ما يوضع في الحسبان 

ذ كان الحكم عند إعمال االختيار هو مدي رجحان الكفاية ب ين الموظفين عند إجراء الترشيح ، وان
علي كفاية الموظف حينذاك يقبل االسترشاد بالتقارير الموضوعة عن سنوات سابقة ، فانه ينبغي 
دائما في المقام األول وما وصل إليه الموظف المرشح من مزايا وصفات وما اكتسبه من خبرة 

دي جهة اإلدارة عن ماضيه وحاضره من عناصر ودراية علي مدي حياته الوظيفية وما يتجمع ل
     (2)تعينها علي إقامة مقاييس التفاضل بالقسط ..." 

في بداية األمر يجب التنويه علي أن هناك فرق بين العالوات منو العالوة التشجيعية :  -2
الدورية والعالوات التشجيعية فيقصد بالعالوات الدورية "زيادة دورية ومتصلة في المرتب وبالنسب 
المقررة سنويَا،والتي تتدرج قيمتها بتدرج الدرجات الوظيفية ويستحقها الموظف بقوة القانون في ميعاد 

                                                 
، وراجع أيضا المستشار الدكتور سمير 2016لسنة  81ة رقم من قانون الخدمة المدني 21راجع نص المادة رقم  (1)

 .95، مرجع سابق، ص 2016لسنة  81عبد ال، شر  أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 
، وفالي نفالس المعنالي  30/11/1986ق ع ، جلسالة  26لسالنة  1308حكم المحكمة اإلدارية العليا ، الطعالن رقالم  (2)

ق ع ، مجموعة المباد، القانونية التي قررتها المحكمة اإلدارية العليالا  30لسنة  2239راجع حكمها في الطعن رقم 
 .634لمحامين ، ص نقابة ا 1988إلي أخر فبراير  1987، الجزء االول ، أول أكتوبر 
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ترخص اإلدارة في منحها وال يستطيع أن تحرم الموظف منها إال لءسباب التي استحقاقها،فال ت
  (3)حددها القانون . 

بينما نجد العالوات التشجيعية علي العكس من ذلك ،حيث ال ينشأ المركز الذاتي فيها بقوة القانون 
أو عدم منحها هي بل بالقرار اإلداري الذي يصدر بمنحها ، وان سلطة اإلدارة في منح هذه العالوة 

 (1)سلطة مطلقة تترخص فيها حسبما تقدره من الظروف وما يتراء  لها محققَا للمصلحة العامة . 

الملغي كان قد نص في المادة الثانية والخمسين  (2)1978لسنة  47ونجد أن قانون العاملين رقم 
ات الدورية المقررة حتى علي أن " يجوز للسلطة المختصة منح العامل عالوة تشجيعية تعادل العالو 

ولو كان قد تجاوز نهاية األجر المقرر للوظيفة، وذلك طبقار لءوضاع التي تقررها وبمراعاة ما 
 (3)يأتي.

وأن يكون قد بذل  (4)أن تكون كفاية العامل قد حددت بمرتبة ممتاز عن العامين اآلخرين، - 1
   األداء.جهدار خاصار أو حقق اقتصاد في النفقات أو رفعار لمستو 

أال يمنح العامل هذه العالوة أكثر من مرة كل سنتين ، ونجد أن المشرع وضع حدا أقصي  - 2
% من عدد العاملين في وظائف كل درجة من كل 10لعدد العاملين الذين يحصلون عليها وهو 

 (5)مجموعة نوعية علي حدة 
                                                 

، ص 2006وسائل اإلدارة "،  –نشاط اإلدارة  –الدكتور محمد فؤاد عبد الباسط، القانون اإلداري " تنظيم اإلدارة  (3)
262. 

 .378-377األستاذ السيد محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص (1)
ف هالذه العالالوات ، فنجالد القالانون رقالم لالم تعالر  1978لسالنة  47يذكر إن القوانين التي كان معمول بها قبالل قالانون  (2)

لم يخص الموظفين الحاصلين علي تقدير كفاية بدرجالة ممتالاز بأيالة ميالزة فيمالا يتعلالق بالالعالوات ،  1951لسنة  210
الن هذا القانون قد عالج نوعا واحدا من العالوات وهو العالوات االعتياديالة ، وقالرر أناله يصالدر بمالنح العالالوات قالرار 

ذا كالان القالانون رقالالم مالن لجنالة شالئون المالال  46وظفين المختصالة ، وان العالالوات ال تمالالنح أال لمالن يقالوم بعمالل بكفايالالة .وان
قالد اشالترطا الكفايالة ايضالا لمالنح العالالوة الدوريالة ، فالإن الكفايالة  1971لسنة  58، ومن بعده القانون رقم  1964لسنة 

تقالديرين بدرجالة دون المتوسالط فالي  مقصود بها في هالذا الصالدد أال يحصالل العامالل علالي تقالدير ضالعيف فالي سالنة ، أو
 .225سنتين متتاليتين .. راجع في ذلك الدكتور فاروق عبد البر السيد إبراهيم ، المرجع السابق ، ص 

علالي إن يجالوز بقالرار مالن الساليد  1971لسالنة  109ونصت المادة الرابعة والعشرون من قانون هيئة الشالرطة رقالم  (3)
 يعية بشرط حصوله علي تقرير ممتاز في العامين اآلخرين.وزير الداخلية منح الضابط عالوة تشج

 .212-211لمزيد من التفاصيل راجع الدكتور محمد سعيد حسين أمين، المرجع السابق، ص  (4)
، فالالالإذا كالالالان عالالالدد  19/1/2002ق ع ، جلسالالالة  43لسالالالنة  6150حكالالالم المحكمالالالة اإلداريالالالة العليالالالا ، الطعالالالن رقالالالم  (5)

ن عشالرة تمالنح العالالوة لواحالد مالنهم. وال يمنالع مالنح هالذه العالالوة مالن اسالتحقاق العالالوة العاملين في تلك الوظائف أقل م
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ور الحوافز الممنوحة للعاملين، ونالحظ أن المشرع قد نظم العالوة التشجيعية باعتبارها احدي ص
زكاء لرو  المنافسة  ولم يضعها في الفصل الخاص باألجور والمرتبات لحثهم علي مداومة التميز وان

 (6)فيما بينهم.

بينمالا نجالد أن المشالرع فالي ظالل قالانون الخدمالة المدنيالة قالد نظالم العالالوة التشالجيعية فالي البالاب الخالامس 
علالالالي " يجالالالوز للسالالاللطة المختصالالالة مالالالنح  38صالالالت المالالالادة والالالالذي يالالالنظم األجالالالور والمكأفالالالات ، حيالالالث ن

 :%( مالالالالالالن أجالالالالالالره الالالالالالالوظيفي، وذلالالالالالالك طبقالالالالالالار للشالالالالالالروط اآلتيالالالالالالة 5الموظالالالالالالف عالالالالالالالوة تشالالالالالالجيعية بنسالالالالالالبة )
 .أن تكالالالالالون كفايالالالالالة الموظالالالالالف قالالالالالد ُحالالالالالددت بمرتبالالالالالة كالالالالالفء علالالالالالى األقالالالالالل عالالالالالن العالالالالالامين األخيالالالالالرين -1
 .أال يمالالالالالالالالالالالالالالالالنح الموظالالالالالالالالالالالالالالالالف هالالالالالالالالالالالالالالالالذه العالالالالالالالالالالالالالالالالالوة أكثالالالالالالالالالالالالالالالالر مالالالالالالالالالالالالالالالالن مالالالالالالالالالالالالالالالالرة كالالالالالالالالالالالالالالالالل ثالثالالالالالالالالالالالالالالالالة أعالالالالالالالالالالالالالالالالوام -2
%( مالالن عالالدد 10أال يزيالالد عالالدد المالالوظفين الالالذين ُيمنحالالون هالالذه العالالالوة فالالي سالالنة واحالالدة علالالى ) -3

الموظفين في وظائف كل مسالتو  مالن كالل مجموعالة نوعيالة علالى حالدة، فالإذا كالان عالدد المالوظفين فالي 
 .تلك الوظائف أقل من عشرة، ُتمنح العالوة لواحد منهم

يعية األعلالالى فالالي مرتبالالة الحصالالول علالالي تقالالويم وانالاله يفضالالل فالالي حالالالة التالالزاحم عنالالد مالالنح العالالالوة التشالالج
األداء في السنتين األخيرتين فاألعلى في مجموع الدرجات فاألقدم في ذات المستوي الوظيفي، ومالن 
ثم فإن منح العالوة التشجيعية يتعين أن يكون طبقرا للشروط المنصوص عليها في القالانون وبمراعالاة 

 يذية.قواعد المفاضلة الواردة في الالئحة التنف

وتأكيدَا علي تأثير تقارير تقويم األداء الوظيفي علي منح العالوة التشجيعية فقد ذهبت المحكمة 
اإلدارية العليا في حكم لها إلي أن " ومن حيث أن الثابت من األوراق أن الطاعن يعمل بوظيفة 

كان عدد محاسب ثان بإدارة شباب ميت غمر بمجموعة التمويل والمحاسبة بالدرجة الثانية و 
عامال ومن ثم فإن سبعة منهم يكونون مستحقين لهذه العالوة ،  75العاملين في هذه المجموعة 

عماال لقرار محافظ الدقهلية رقم ) ، انف البيان فقد منحت الجهة اإلدارية هذه  1992( لسنة 593وان
ربعة من األقدم في العالوة لثالثة منهم ممن لم يسبق منحهم هذه العالوة ، ثم منحت هذه العالوة أل

ذا كان  1990،  1989، 1987الحصول عليها ، وقد كانوا قد حصلوا عليها في أعوام  ، وان
،فإن شروط منح هذه العالوة ال تتوافق  1991الطاعن قد سبق أن حصل علي هذه العالوة عام 

                                                                                                                                               

الدورية في موعالدها كمالا يجالوز للساللطة المختصالة مالنح عالالوة تشالجيعية للعالاملين الالذين يحصاللون أثنالاء خالدمتهم علالى 
تالى يصالالدر بهالا قالالرار مالالن درجالات علميالالة أعلالى مالالن مسالتو  الدرجالالة الجامعيالالة األولالى وذلالالك وفقالار للقواعالالد واإلجالالراءات ال

رئالاليس مجلالالس الالالوزراء  بنالالاء علالالى عالالرض لجنالالة شالالئون الخدمالالة المدنيالالة.، راجالالع الالالدكتور محمالالد سالالعيد حسالالين أمالالين، 
 .210المرجع السابق، ص 

 .86الدكتور محمد محمود الشحات ، أحكام وطرق تقارير الكفاية ، مرجع سابق ، ص  (6)
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 1994ام في شأنه ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه وقد منح بعض العاملين عالوة تشجيعية لع
دون الطاعن يكون قد صدر متفَق وصحيح حكم القانون ويضحي الطعن عليه في  1995لسنة 

غير محله جدير بالرفض . وال يقد  فيما تقدم ما أشار إليه الطاعن في مذكرة دفاعه أن القانون 
د اشترط أن تكون كفاية العامل قد حددت بمرتبة ممتاز في العامين األخيرين وبشرط أن يكون ق

بذل جهدَا خاصَا أو حقق اقتصادَا في النفقات أو رفعَا لمستوي األداء وان كل من شملهم القرار 
المطعون من زمالئه لم يتوافر في شأنهم هذا الشرط ، فإن أي منهم لم يبذل جهدَا خاصَا ولم يحقق 

هذا الشرط ، الن اقتصادَا في النفقات أو رفعَا لمستوي األداء وأنه الوحيد الذي يتوافر في شأنه 
ن كان قد اصدر شروط وضوابط 52المشرع في المادة ) ( من قانون العاملين المدنيين بالدولة وان

منح العامل هذه العالوة ، وقد ورد الشرط األول منها متضمنَا ضرورة توافر عنصرين مجتمعين في 
 جانب العامل حتي يكون أهاَل للحصول علي هذه العالوة.

 كفايته قد حددت بمرتبة ممتاز عن العامين األخيرين.: أن تكون أولهما

 : أن يكون قد بذل جهدَا خاصَا أو حقق اقتصادَا في النفقات أو رفعَا لمستوي األداء  ثانيهما

وباعتبار أن صياغة هذا الشرط جرت بصيغة الجمع بين هذين العنصرين وهو ما يقتضي الجمع 
األخر إال إن تقدير هذا الجهد أو تقدير ما حققه العامل بينهما وال يغني توافر احدهما عن توافر 

في خفض للنفقات أو رفع في مستوي األداء إنما هو أمر منوط بجهة اإلدارة غير خاضع لرقابة 
ذ كان الطاعن لم  القضاء ما دام أن تقديرها قد خال من التعسف أو إساءة استعمال السلطة ، وان

يثبت في حق جهة اإلدارة عيب إساءة استعمال السلطة فإن  بأي دليل يشير إلي التعسف أو يتقدم
    (1)مزاعم الطاعن في هذا الشأن ال تعدو أن تكون أقواَل مرسلة جديرة بااللتفات عليها "

 منو شهادة تقدير واإلعالن في لوحة الشرف : -3

م علي أن " يمنح 1978لسنة  47نصت المادة الحادية والثالثون من قانون العاملين المدنيين رقم 
العاملون الذين حصلوا على مرتبة ممتاز في الكفاية شهادات تقدير من السلطة المختصة وتعلن 

                                                 
، مشالالار إليهالالا فالالي  12/2/2005ق ع ، جلسالالة  46لسالالنة  11123 حكالالم المحكمالالة اإلداريالالة العليالالا ، الطعالالن رقالالم (1)

فتالاء  مؤلف المستشار الدكتور محمد مالاهر أبالو العينالين ، العالاملون المالدنيون بالدولالة والكالادرات الخاصالة فالي قضالاء وان
( مالالالع اإلشالالالارة إلالالالي أهالالالم األحكالالالام والفتالالالاو  األقالالالدم ، الطبعالالالة األولالالالي ، القالالالاهرة ، دار 2007-1998مجلالالالس الدولالالالة )

ومالالا بعالالدها ، وراجالالع أيضالالا فالالي ذات المعنالالي حكالالم المحكمالالة اإلداريالالة العليالالا ،  281، ص  2007لنهضالالة العربيالالة ، ا
.ومشار إليه في مؤلف المستشار الدكتور سمير عبد ال 26/3/2015ق ع ، جلسة  56لسنة  32610الطعن رقم 

 .573-572، مرجع سابق، ص 2016لسنة  81سعد، شر  إحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 
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علي ، ولم يكتف المشرع بمنح شهادة التقدير للموظف وذلك (2)أسماؤهم في لوحة متخصصة لذلك "
اعتبار أن تلك الشهادة تتضمن تقديرَا غير مرئي أو مسموع من اآلخرين ، ولذلك فقد قرر المشرع 
تخصيص لوحة يعلن بها عن أولئك العاملين الذين حصلوا علي تقدير ممتاز في تقرير كفايتهم ، 

ي " تعلن عل 47حيث نصت المادة الخامسة والثالثون من الالئحة التنفيذية لقانون العاملين رقم 
أسماء العاملين الذي حصلوا علي مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية في لوحة اإلعالنات المعدة لذلك 
، وفي مكان بارز في كل إدارة يتبعها العاملون الحاصلون علي هذه المرتبة ، وال يرفع اإلعالن إال 

 بعد مضي خمسة عشر يوما ".

مرار في امتيازهم ، ودفع غيرهم إلي منافستهم في والهدف من ذلك هو حفز الممتازين علي االست
، وذلك فيما تضمنه من إعالن أسماء الحاصلين علي مرتبة ممتاز في تقارير تقويم (3)امتيازهم 

 (4)األداء في لوحة مخصصه لذلك .

بينما نجد المشرع قد كافئ الموظف الذي يحصل علي تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز والذي يثبت 
وجدارته في العمل والتزامات بواجبات الوظيفة وتحمل تبعاتها باعتباره قدوه ومثل يجب علي  كفاءته

باقي الموظفين االقتداء به ، فقد اوجب المشرع إعالن أسماء كل من يحصل علي مرتبة ممتاز 
علي الموقع االلكتروني للوحدة وفي لوحة اإلعالنات وفي مكان بارز بكل إدارة يتبعها الموظف 

زكاء رو  لم دة ال تقل عن خمسة عشر يوما بهدف تشجيعه ودفعه علي بذل المزيد من العطاء ، وان
(من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة 86المنافسة بينه وبين باقي الموظفين،وقد نصت المادة)

 المدنية علي أن " تعلن أسماء الموظفين الذين حصلوا على مرتبة ممتاز في تقارير تقويم األداء
على موقع الوحدة اإللكتروني وفي لوحة اإلعالنات المعدة لذلك وفي مكان بارز في كل إدارة 
يتبعها الموظفون الحاصلين على هذه المرتبة وال يرفع اإلعالن إال بعد مضي خمسة عشر يوما 

"(1) 

ة ومن المعلوم أن النشر يعد بمثابة الحافز األكبر للموظف الحاصل علي مرتبة ممتاز بالنسب
لتقرير تقويم أدائه بين زمالئه وأقرناءه في العمل حيث انه يسهم في تحفيز الموظف علي 
خالصه  عطائه الثقة أن من يجتهد يجزي علي قدر اجتهاده وان االستمرار في التفاني في العمل وان

                                                 
 .67األستاذ مصطفي إبراهيم الطنطاوي ، المرجع السابق ، ص (2)
 .601، ص1987الدكتور بكر القباني، القانون اإلداري، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية  (3)
 .163األستاذ إسماعيل الخلفي، المرجع السابق، ص  (4)
لسالالالنة  81المستشالالالار الالالالدكتور سالالالمير عبالالالد ال سالالالعد، شالالالر  أحكالالالام قالالالانون الخدمالالالة المدنيالالالة الصالالالادر بالقالالالانون رقالالالم  (1)

 .124-123، مرجع سابق، ص 2016
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علي المشرع بموجب قانون الخدمة  نري ان  يلخذمما ينعكس علي أدائه بالنسبة للمستقبل ، ولكن 
لمدنية الحالي إنقاصه المميزات الممنوحة للموظف الذي يحصل علي تقدير تقويم أداء بمرتبة ا

ممتاز بشان عدم منحه شهادة تقدير أسوة بما كان معمول به في قانون العاملين المدنيين بالدولة 
 والئحته التنفيذية ، حيث خال قانون الخدمة المدنية من مثل هذا 1978لسنة  47الملغي رقم 

من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بإضافة  86لذلك نناشد المشرع بتعديل المادة النص 
فقرة تتيح لجهة اإلدارة منح الموظف الحاصل علي مرتبة ممتاز شهادة تقدير ، لما لها من بالغ 

 األثر االيجابي علي الموظف وأسرته مما ينعكس علي أدائه في العمل .    

 قوبات الت ديبية :محو الع -4

، إزالة آثارها  (2)والمقصود بمحو الجزاءات التأديبية : اعتبار العقوبة كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل 
بعد مرور مدة معينة إذا حسنت أخالق الموظف خاللها ، ولم يرتكب ما يعرضه للعقاب ، ويترك 

ته الوظيفية ، في حين أن محو بقاء الجزاءات التأديبية في ملف الموظف آثارَا سيئة علي حيا
الجزاء التأديبي يفتح باب التوبة أمام الموظف المقَصر ، ويشجعه علي االستقامة ، وتلك غاية 

 نبيلة من المشرع في هذا الصدد .

ونظام محو العقوبات التأديبية كان معمول به في ظل أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 
العمل به في ظل قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار الجمهوري رقم  ،ثم الغي1978لسنة  47
 .  2016لسنة81الملغي،وأعيد العمل به في ظل قانون الخدمة المدنية الحالي رقم 2015لسنة 18

فإن  1978لسنة  47من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم  92فنجد انه طبقا للمادة رقم 
 ي توقع علي العامل تمحي بانقضاء الفترات اآلتية :الجزاءات التأديبية الت

 ستة أشهر في حالة التنبيه واللوم واإلنذار والخصم من األجر لمدة ال تتجاوز خمسة أيام. .1

 سنة في حالة الخصم من األجر مدة تزيد على خمسة أيام.  .2

 سنتان في حالة تأجيل العالوة أو الحرمان منها.  .3

زاءات األخر  عدا جزائي الفصل واإلحالة إلى المعاش بحكم ثالث سنوات بالنسبة إلى الج  .4
 أو قرار تأديبي.

                                                 
 .428المستشار الدكتور سمير عبد ال سعد، المرجع السابق، ص  (2)
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ويتم المحو في هذه الحاالت بقرار من لجنة شئون العاملين بالنسبة لغير شاغلي الوظائف العليا إذا 
تبين لها أن سلوك العامل وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيا وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف 

 ما يبديه الرؤساء عنه.خدمته و 

ويتم المحو بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا بقرار من السلطة المختصة، ويترتب على محو الجزاء 
 (1)اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل 

، أعيد العمل بنظام محو  2016لسنة  81بينما نجد انه في ظل قانون الخدمة المدنية الحالي رقم 
، فقد نصت  2015لسنة  18بعد أن كان قد الغي العمل به بالقرار بقانون رقم  العقوبات التأديبية

( من قانون الخدمة المدنية الحالي علي " تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على 67المادة رقم )
 :الموظف بانقضاء الفترات اآلتية 

 ى خمسة أيام.سنة في حالة اإلنذار والتنبيه والخصم من األجر مدة ال تزيد عل -1
    سنتان في حالة اللوم والخصم من األجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يومرا -2
 .ثالث سنوات في حالة الخصم من األجر مدة تزيد على خمسة عشر يومرا وحتى ثالثين يومرا -3
 .عاشأربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات األخر  عدا جزاءي الفصل واإلحالة إلى الم -4

، ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم  وتحسب فترات المحو اعتباررا من تاري  توقيع الجزاء
  ".يكن بالنسبة للمستقبل وال يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له

 من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، على محو الجزاءات التأديبية 167وتتضمن المادة 
من القانون، وذلك  67التي توقع على الموظف، بانقضاء الفترات المنصوص عليها في المادة 

بقرار من السلطة المختصة بناء على عرض إدارة الموارد البشرية دون الحاجة إلى تقديم طلب من 
 الموظف .

المدد من فوات  67وعلي الرغم من عدم اشتراط المشرع لغير الشروط المنصوص عليها بالمادة 
المشار إليها بعالية إال أننا نري انه يقصد بفوات هذه المدد هو تحسين أداء الموظف وزيادة قدرته 
وكفاءته خالل تلك المدد المشار إليها ، لذلك نري انه كان يجب علي المشرع النص صراحة علي 

الواردة بالمادة  ضرورة الحصول علي مرتبة تقويم أداء خالل المدد السابقة باإلضافة إلي  الشروط
 سالفة الذكر، وذلك حتي تتحقق الغاية من محو العقوبة .  67

                                                 
علالي حقالوق الموظالف فالي ساللطنه عمالان الدكتور هاني بن نالايف بالن عبيالد السالالمي ، تقالويم االداء الالوظيفي وأثالره  (1)

مالالن قالالانون العالالاملين المالالدنيين بالدولالالة  92. وراجالالع نالالص المالالادة رقالالم 300- 299"دراسالالة مقارنالالة" مرجالالع سالالابق ، ص 
 م. 1978لسنة  47الملغي رقم 
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 إعادة التعيين : -5

م الملغي ، 1978لسنة  47أشارت إلي هذا األثر المادة الثالثة والعشرون من قانون العاملين رقم 
ه أن تتوافر فيه فقد أجاز المشرع لجهة اإلدارة إعادة تعين العامل واشترطت فيمن يريد إعادة تعين

 الشروط اآلتية :

:أن تتوافر فيمن يراد إعادة تعينه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة المطلوب إعادة الشرط األول
 تعيينه فيها. 

 : أال يكون التقرير األخير المقدم عنه في وظيفته السابقة بمرتبة ضعيفالشرط الثاني

في إعادة تعيين العامل إال انه متي ارتأت ونستخلص من ذلك أن لجهة اإلدارة سلطة تقديرية 
إعادة تعيينه فإن عليها االلتزام بالشروط المقررة قانونَا إلعادة التعيين ، وال يدخل في حدود سلطتها 
التقديرية تعديل هذه الشروط ومن ضمنها أن ال يكون تقدير الكفاية األخير المقدم عن العامل في 

 وظيفته السابقة بمرتبة ضعيف .

لما كان إعادة التعيين في الوظيفة السابقة أو وظيفة أخري مماثلة تقتضي في العامل أن يكون و 
مضطلعَا بأعبائها علي أكمل وجه فإن حصوله في أخر تقرير تقويم أداء علي مرتبة ضعيف 

 (1)يكشف عن ضعف مستوي أدائه وعدم قدرته علي تولي مهامها .

داء الوظيفي لها بالغ األثر في إعادة تعيين العامل، واعتبر ويتضح مما تقدم بأن تقارير تقويم األ
 المشرع حصول العامل علي تقدير بمرتبة ضعيف مانعا من إعادة تعيينه.

وان كان  2016لسنة  81بينما لم نجد مثل هذا الشرط في ظل قانون الخدمة المدنية الحالي رقم 
 من الالئحة التنفيذية  (2) 189لمادة رقم القانون اشترط إعادة تعين الموظف مرة أخري إال أن ا

                                                 
الدكتور هاني بن نالايف بالن عبيالد السالالمي ، تقالويم األداء الالوظيفي وأثالره علالي حقالوق الموظالف فالي ساللطنه عمالان  (1)
مالالن قالالانون العالالاملين المالالدنيين بالدولالالة  23. وراجالالع نالالص المالالادة رقالالم 301- 300راسالالة مقارنالالة" مرجالالع سالالابق ، ص "د

 م1978لسنة  47الملغي رقم 
حيالالالث نصالالالت علالالالي انالالاله " يجالالالوز للسالالاللطة المختصالالالة إعالالالادة تعيالالالين الموظالالالف المعالالالين قبالالالل العمالالالل بأحكالالالام القالالالانون  (2)

  والحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وذلك بتوافر الشروط اآلتية:
  أن يكون الموظف قائما بالعمل عند التقدم بطلب تسوية حالته الوظيفية. -1
  شغل الوظيفة المعاد التعيين عليها.أن يكون الموظف مستوفيا لشروط  -2
  أن يكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة. -3
  عدم طلب اإلعالن عن شغل الوظيفة التي خلت بإعادة التعيين لمدة ثالث سنوات. -4
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قد خلت من شرط الحصول علي تقرير تقويم أداء أيا ما كانت المرتبة التي يحصل عليها سواء 
من الالئحة  189المادة رقم  لذلك نناشد المشرع بتعديل،  (3)أكانت متوسط أو فوق المتوسط 

علي مرتبة تقويم أداء عن السنة التي تسبق  التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بإضافة شرط الحصول
إعادة التعين مباشرة مرة أخري ، ألنه من غير المتصور أن يتم إعادة تعين موظف حاصل علي 
تقرير تقويم أداء اقل من ضعيف عن أخر سنه له في الوظيفة ، وذلك الن من شروط تولي 

 الوظيفة العامة الجدارة والكفاءة . 

 

 

 

 

 

 

 

 يالمبحث الثان
 اآلثار السلبية المترتبة علي تقارير تقويم األداء 

في مقابل اآلثار االيجابية التي تقررها تشريعات الخدمة المدنية في مصر وفرنسا والتي تترتب علي 
تقارير تقويم األداء الوظيفي وتعود بالنفع علي الموظف الحاصل علي درجة تقويم أداء مرتفعة ، 

حتي يحافظ علي المستوي المرتفع لكفاءته ولسرعة تقدمه الوظيفي والتي تعد كنوع من التحفيز 
توجد آثار سلبية تقررها تلك التشريعات أيضا وتعود بالضرر علي  –كما سبق توضيحه  –وترقيته 

المستقبل الوظيفي للموظف الذي ثبت ضعف أدائه في القيام بأعباء وظيفته والتي يجب مؤاخذته 
ه وفي ذات الوقت لتحفيزه علي سد جوانب النقص في كفاءته علي ذلك حتي يكون عبرة لغير 

                                                                                                                                               

  أن تكون إعادة التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها. -5
 قاضى الموظف األجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها".أن يت -6
قالالد خالالال مالالن مثالالل  2015لسالالنة  18يالذكر إن قالالانون الخدمالالة المدنيالالة الملغالالي الصالالادر بقالالرار رئاليس الجمهوريالالة رقالالم  (3)

 هذا الشرط.
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وسنعرض تباعا في هذا المطلب لآلثار السلبية التي تترتب علي تقارير تقويم األداء الوظيفي في 
 كال من فرنسا ومصر وذلك في مطلبين علي النحو التالي :

 
 في فرنسا المطلب األول: اآلثار السلبية المترتبة علي تقارير تقويم األداء 

 المطلب الثاني: اآلثار السلبية المترتبة علي تقارير تقويم األداء في مصر 

 
 المطلب األول

 اآلثار السلبية المترتبة علي تقارير تقويم األداء في فرنسا 

رتبت قوانين الوظيفة العامة في فرنسا آثارَا سلبية علي ضعف تقويم أداء موظفيها العاملين بالدولة 
العاملين بالخدمة العامة  –الموظفين اإلقليمين  –من الجهات الثالثة)العاملين بالمستشفيات العامة 

قل لوظيفة أخري ، وهذا ، والن(1)للدولة( ومن هذه اآلثار، الفصل من الخدمة لعدم الكفاية المهنية 
 ما سوف نبينه علي النحو التالي :

 أوال : النقل إلي وظيفة أخري :

لم تتطرق قوانين الوظيفالة العامالة فالي فرنسالا علالي جالواز نقالل الموظالف أو العامالل ضالعيف األداء إلالي 
 وظيفة تتناسب مع قدراته ومؤهالته ، مثلما فعل المشرع المصري علي نحو ما سنري فيما بعد . 

ورغم ذلك هنل يجنوز نقنل الموظنف النذي يثبنت عندم كفاءتن  إلني وظيفنة أخنري قبنل صندور قنرار 
 بفصل  لعدم كفاءت  وعدم قدرت  علي القيام ب عباء الوظيفة المنوط بها ؟  

وتعديالتها والسارية حتي طباعة  1984يناير  26من  53-84من القانون رقم  93نجد أن المادة 
ضع في حالة ضعف أداء الموظف وعدم كفائتة المهنية حيث نصت هذه الرسالة قد نظمت الو 

علي جواز فصل العامل أو الموظف نتيجة قصوره المهني وذلك بعد مالحظه اإلجراءات 
المنصوص عليها في المسائل التأديبية ، وعلي الرغم من المادة سالفة الذكر قد وضعت أحكام 

نية إال أنها أغفلت النص علي جواز إسناد مهام أخر  قانونية تتعلق بشأن الفصل لعدم الكفاية المه

                                                 
رات التالالي يحالالق مفهالالوم عالالدم الكفايالالة المهنيالالة يعنالالي عالالدم القالالدرة علالالى أداء واجبالالات الوظيفالالة مقارنالالة بمتطلبالالات القالالد (1)

 LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE لإلدارة أن تتوقعها من مسئول عن هذا الصالف، راجالع      
PROFESSIONNELLE,pdf,p,2.  
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زاء هذا السكون  (1)من نفس الدرجة إلى الموظف ضعيف األداء تتناسب مع قدراته لمدة معينة . وان
قد أجاز الفقه نقل العامل الذي يثبت عدم كفايته ألداء مهام الوظيفة المنوط بها ، إلي وظيفة أخري 

 تتناسب مع قدرته وكفاءته . 

لذلك فمن الالزم إن يؤخذ في االعتبار الدرجة الحاصل عليها الموظف عند نقله سواء كان النقل 
وعلي جانب آخر قضت محكمة ديجون اإلدارية " ببطالن (2)لوظيفة أكثر أهمية أو أكثر مزايا

بنقل السيد ... إلي مكتب بريد كوربين وعلي الرغم  1997يناير  22الصادر في  11القرار رقم 
أن هذا القرار قد صدر لمصلحة المرفق ، وحيث أن قرار النقل الصادر ضده كانت الغاية منه  من

مجازاة الموظف الذي رفض التكييف مع المتطلبات التجارية للمرفق ، وهو ما يجب أن يؤخذ في 
االعتبار من جانب كل رئيس لمكتب البريد ، وبالتالي فإن السيد .... قد استند علي أساس سليم 

ي طلب الحكم ببطالن القرار الصادر بنقله حيث إن إدارة البريد لم تحترم اإلجراءات التأديبية في ف
 . (3)هذا القرار ..."

 ثانيا : الفصل من الخدمة لعدم الكفاية المهنية  :

جعل المشرع الفرنسي الفصل لعدم الكفاية المهنية كأثر من اآلثار السلبية المترتبة علي ضعف 
م في  1959فبراير لسنة  4ظف في أداء واجباته الوظيفية ، حيث نص القانون المؤرخ كفاية المو 
منه على أن الموظف الذي أثبت عدم كفاية مهنية وليس من الممكن إعادة ترتيبه في  52المادة 

وظيفة أخر ، فهو أما أن يسنح له طلب إحالته إلى التقاعد أو يجر  فصله، مع وجوب مراعاة 
صدار قرار الفصل الشكليات المنصوص عليها قانونا ، وأهمها ضرورة استشارة اللجنة اإلدارة في إ

 اإلدارية المشتركة ، 

                                                 
(1) Licenciement pour insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire titulaire, Circulaire 

n °370 du  14/06/2007 ,p.3. 
لم تعدل أو تعدل حتي تاري  مناقشة هذه  1984يناير  26من  53-84من القانون رقم  93يذكر أن المادة 

الرسالة ويظل الفصل من الخدمة لعدم الكفاءة هو األثر المترتب علي ضعف أداء الموظف ، راجع بوابة الحكومة 
 الفرنسية علي شبكة االنترنت  

www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid  
علي الرغم من إن المشرع لم يربط بين تقارير الكفاية والنقل ، راجع في كذلك الدكتور أنور احمد رسالن ،  (2)

 . 318المرجع السابق ، ص 
(3)  T.A Dijon 12 Octobre 1999,1 ére CH,Gérard Glément e/dug,www.grondin 

infrance.com,p.1-2.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid
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والقاعدة العامة فيما يتعلق بعدم بالفصل لعدم الكفاءة المهنية يجب أن نذكر أن الفصل بسبب عدم 
الخطاء التأديبي، ال يمكن الكفاءة المهنية،وهو عدم الكفاءة الذي ال يكون له وفقا للقضاء طابع 

لذلك الفصل أن يتم النطق به إال بعد مراعاة اإلجراءات المنصوص عليها في المجال التأديبي وفي 
 ضوء المراقبة العادية للقاضي اإلداري .

وقد قضي مجلس الدولة الفرنسي في العديد من أحكامه تطبيقا لهذا النص علي أن الفصل لعدم 
ن يستند إلي ضعف أداء الموظف قبل صدور قرار الفصل، حيث رفض الكفاءة المهنية يجب أ

مجلس الدولة الفرنسي الطلب المقدم من السيد....طعنا علي الحكم الصادر من المحكمة اإلدارية 
برفض طلبه بإلغاء قرار فصله والصادر من وزير التربية والتعليم  2014يوليو  18بباريس بجلسة 

مارس  23فاءة المهنية ، والمؤيد إستئانفيَا بموجب الحكم الصادر في لعدم الك 2013يوليو  31في 
من محكمة باريس اإلدارية االستئنافية ، مما حدا به الطعن عليه بالطعن الماثل ، وقد  2015

استند مجلس الدولة علي انه و بالنظر إلى المستندات المقدمة بملف الدعوي المقدم إلى القضاة 
إلى المركز الوطني للتعليم عن  2011ية أنه تم تعيينه في خريف عام من حيث األسس الموضوع

 2007بعد انه يعمل أستاذ مشارك بمادة الرياضيات ، ويدرس في العديد من المؤسسات بين عام 
والذي واجه فيه صعوبات خطيرة تم تحديدها في ثالثة تقارير تفتيش ؛ وكان أخرهما تقرير  2011و

أن عمله غير مرضي بشأن إنجاز المهام الموكلة إليه وكان  2012مارس تقويم أداءه الصادر في 
من الصعوبة عليه الرد علي المالحظات والنصائح المعطاة له ؛ مما أدي إلي صدور قرار بفصله 

من الوزير المسئول عن التعليم الوطني ، في  2013يوليو  31من الخدمة لعدم كفايته المهنية في 
من  70رية اإلستنئافية لم تخطئ في فهم وتفسير القانون حيث نصت المادة حين إن المحكمة اإلدا

ا قانونية فيما يتعلق بالخدمة العامة للدولة على أن "يتم  1984يناير  11قانون  الذي يضع أحكامر
فصل الموظف لعدم الكفاءة بعد مراقبة اإلجراء هل هو قصور في أداء واجباته وبالتالي يخضع 

،أم عدم قدرته علي أداء الوجبات المنوط به القيام بها نتيجة لضعف أدائه وعدم لعقوبة تأديبية 
قدرته علي التطور مما يستلزم فصله، ويحق للمفصول لعدم الكفاءة الحصول على تعويض طبقا 
للشروط المنصوص عليها بالمرسوم ". كما انه وبعد التأكد من انه ال يوجد ما يجيز إعادة نقله إلي 

ي طبقا ألي مرسوم أو قرار أخر ، ونتيجة لذلك فإن المحكمة اإلدارية االستئنافية في وظيفة أخر 
باريس أية خطأ قانونيا فيما قضت به نتيجة لعدم وجود ما يلزم وزير التربية والتعليم السعي أوال إلى 
 إعادة تصنيفه في وظائف أخر  من تلك المقابلة لوظيفته ، وقد اعتبر مجلس الدولة أن أوجه
القصور في التدريس وعيوبه في إدارة الفصل وصعوبة إيصال المعلومة وعدم قدرته علي فرض 
سلطته علي التالميذ وضعف أدائه طيلة الثالث أعوام السابقة يعد مبررا قويا علي فصله ولما كان 
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ما قضت به محكمة االستئناف اإلدارية ال يعد علي غير سند   .. مما حدا بمجلس الدولة رفض 
 (1)لطعن المقدم من السيد... وتحميل مقدمة المصاريف.ا

والمتعلق بالعاملين بالوظيفة العامة للدولة قد  1984/ 11/1م في 1984-16ونجد أن القانون رقم 
اكتفى بالنص الصريح في المادة السبعون منه على إن الفصل لعدم الكفاية المهنية يجب أن يكون 

يها في المجال التأديبي، غير انه لم يتضمن النص على بعد مراعاة اإلجراءات المنصوص عل
إمكان نقل الموظف الي وظيفة أخري ، ورغم ذلك ارسي مجلس الدولة الفرنسي مبدأ هاما مشترطا 

 ضرورة نقل الموظف الي وظيفة أخري قبل اللجوء إلي فصله .
حكام القانونية التي والتي تنص علي األ 1984يناير  26من القانون المؤرخ  93وحيث أن المادة 

تتعلق بالخدمة المدنية اإلقليمية ، فانه في صياغتها السارية في تاري  القرارات المطعون فيها أمام 
القضاة بشان األسس الموضوعية " ويتضح أن الفصل لعدم الكفاية المهنية )القصور المهني ( 

من  97وانه بموجب المادة وبعد مراعاة اإلجراءات المنصوص عليها في المسائل التأديبية ؛ 
القانون "... وخالل فتره العمل ، يوضع الشخص المعني تحت سلطه المركز الوطني للخدمة 
العامة االقليمية أو لمركز اإلدارة الذي يمارس جميع االمتيازات المعترف بها للسلطة المخولة 

مرتبطة بمركزه بسلطة التعيين علي إن يخضع الشخص المعني لجميع الحقوق والتزامات ال
الرئيسي.... وخالل هذه الفترة ، يجوز للمركز أن يقتر  عليه إي عمل شاغر يقابل رتبته بموجب 

؛علي إن يشغل الشخص المعني الوظيفة التي 62و  61الشروط المنصوص عليها في المادتين 
وجيه والتدريب أوجدها المركز أو أعلن أنها شاغرة/ وتقابل وظيفته االصلية ،ويلتزم بان يخضع للت

والتقييم واالشراف حتي يتم أعاده تصنيفه مرة أخري في وظيفته االصلية، ويلتزم  باإلبالغ كل ستة 
أشهر إلى السلطة اإلدارية عن مدي تقدمه، فاذا ثبت عدم قدرته علي التقدم وتحسين اداءه طيله 

 «  "فتره النقل ، يتم فصل الموظف مع حفظ حقه في المعاش التقاعدي ، 
وخالصة القول انه يستنتج من هذه األحكام انه إذا ما كان يجب علي رئيس المركز اإلقليمي 

 93المذكور أن يصدر حكما بإقالة مسئول إقليمي يتولى مهامه ، لعدم كفاية المهنية بموجب المادة 
اته ، فان األمر مشروط  بنقله إلي وظيفة تسمح بتقييم قدر  1984يناير  26من القانون المؤرخ 

؛ ونتيجة لذلك ، وجدت أن انتهاكات السيد ..، أثناء توليه عمله ، ال تبيح  cnfptالمهنية من قبل 
، وال إلى  1984يناير  26من القانون المؤرخ  97الفصل في القضية المنصوص عليها في المادة 

                                                 
(1)  C.E, N °390396, du 18 janvier 2017,  

 وراجع أيضا حكم مجلس الدولة:
C.E, n° 410411,du 13-4-2018. 
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ئ محكمه من نفس القانون ، وبذلك لم تخط 93تدبير الفصل لعدم كفاية المهنية بموجب المادة 
االستئناف اإلدارية في تطبيق القانون بالغاء القرار المطعون عليه ؛ مما يؤدي إلي رفض الطعن 

 .(1)المبدي من قبل رئيس المركز اإلقليمي
ويتالحظ لنا أن مجلس الدولة الفرنسي اشترط إعادة نقل الموظف الي وظيفة أخري تتناسب مع  

خالل فتره هذه الوظيفة فان استمر في ضعف أدائه يتم  قدراته وانه يجب أن يتابع من قبل رئيسه
فصله عن العمل بسبب ضعف األداء ،ويجب أن يستند الفصل لعدم الكفاية المهنية إلي أسباب 
ال يكون هناك خطأ في  جدية تبرر الفصل ، وان تكون هذه األسباب ثابتة بملف خدمه الموظف وان

قرار الفصل ، وان يسبق الفصل لعدم الكفاية المهنية تقويم أداء الموظف عن الفترة السابقة علي 
 .استداع الموظف إلجراء مقابله شخصية لمعرفة أسباب فصله 

وقد قضت محكمة االستئناف اإلدارية في فرساي بالغاء قرار فصل السيده لعدم مشروعيته حيث  
لخدمة لعدم كفايتها وتم فصلها من ا 26/3/2008جاء بحيثيات الحكم "أن السيدة... تم تعينها في 

وبناء علي هذا القرار قد لجأت إلي محكمة 2011سبتمبر  9المهنية بموجب قرار صادر في 
مونتلاير اإلدارية للحصول علي حكم بإلغاء قرار الفصل لعدم الكفاية المهنية ، مع الحصول علي 

قد رفضت هذه  تعويض لءضرار التي أصابتها نتيجة لهذا القرار ، اال أن المحكمة اإلدارية
مما حدا بها استئناف هذا الحكم ، ولما كانت المحكمة االستنافية قد 8/11/2012الدعوي بجلسة 

المشار إليه أعاله تنص علي"إذا 1991فبراير  6من المرسوم المؤرخ 44استندت علي أن المادة 
ر،بدعوة الشخص كانت السلطة المتعاقدة تعتزم أقاله وكيل تعاقدي،فإنها تقوم،قبل اتخاذ إي قرا

المعني بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول إلجراء مقابلة مهنية معه ،ويجب أثناء المقابلة أن 
يشير رب العمل إلى األسباب التي أدت لصدور القرار المزمع والحصول علي تفسيرات الموظف 

أن يتم  في هذه المقابلة ، ويجوز للوكيل التعاقدي أن يساعده شخص أو أكثر من اختياره،علي
إخطار األطراف المعنية بقرار اإلقالة بواسطة خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول،ويحدد هذا 
الخطاب أسباب الفصل والتاري  الذي سيتم فيه اإلنهاء بالنظر إلى الحقوق المتبقية المتعلقة 

يكون  ايضا "ال يجوز الفصل عندما 45باإلجازة السنوية ومده اإلشعار"؛ كما انه بموجب المادة 
العامل في حاله حمل وبعد التأكد طبيا أو في أجازه أمومة أو تبني أو أبوه أو لمده أربعه أسابيع 
بعد انتهاء هذه اإلجازة ، إذا تم إخطار الفصل قبل النتيجة الطبية للحمل أو في غضون خمسه 
 عشر يوما قبل وصول الطفل الذي وضع، يجوز للوكيل،في غضون خمسه عشر يوما من هذا

                                                 
(1)  C.E. n° 380780 et 380781 du 14-10-2015, Recueil Lebon - Recueil des 

décisions du conseil d'Etat 2015. 
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اإلخطار،أن يبرر حالته بإرسال شهادة طبية أو شهادة صادره عن أداره الرعاية االجتماعية إلى 
الطفل أو عن طريق إعمال التبني المعتمدة التي نفذت اإليداع.،فاذا لم تراعي هذه الضوابط وتم 

قتين في فصل الموظف يكون قرار الفصل غير قانوني يوجب الغائه،وال تنطبق أحكام الفقرتين الساب
حاله الفصل كعقوبة تأديبية.."كما أنه يستخلص من التحقيق أنه أثناء أداء واجباتها في خدمة 
مركز المستشفيات ، لم تعط السيدة ... الرضا في أداء المهام المسندة إليها ؛ باستثناء التقييم الذي 

تي تمت صياغتها ،بعد خمسة أشهر من تولي مهامها ، فإن التقييمات ال2008أجري في سبتمبر 
وبعد فترة طويلة من غياب صاحب الشكو  كانت غير صحيحة ؛ علي الرغم من 2011في عام 

ترسم على وجه الخصوص،ورقة موازنة سلبية 2011أن ورقة التقييم التي تمت صياغتها في مارس 
كتوبة من تشير إلى أن السيدة... لم "تثبت امتالكها لقدرات" كافية لشغل هذا المنصب .. "وثيقة م

تشير إلى أنه على الرغم من" الجدية والرغبة في القيام بعمل جيد 2011قبل مشرفها بتاري  مارس 
"، فإن السيدة.." ليس لديها القدرة على تولي المهام التي قبلتها عند التوظيف ، ولم تحقق تقدما في 

في هو أنه ال يمكن أن تستمر المشاريع الموكول إليها تنفيذها ولم تحقق النتائج المتوقعة ،فان موق
على أوجه القصور في عمل 2011يوليه 10في شغل هذا المنصب،وأخيرا تؤكد وثيقة مؤرخة 

السيدة ..، وعلى وجه الخصوص عدم قدرتها على حل المشاكل التقنية التي واجهتها والتي يجب 
 2011سبتمبر12في أن تكون ثابتة بملف خدمتها، ولما كانت السيدة... قد أخطرت جهة اإلدارة 

يوما من صدور القرار المطعون فيه ، على النحو المنصوص عليه في المادة 15وفي خالل 
من المرسوم المذكورة حيث أبلغت مركز المستشفى بحالة الحمل ، وعلى الرغم من ذلك،قد 45

ربما صممت جهة االدارة على قرارها بإقالة السيدة.. ،وبعد التحقق من األخطاء المهنية التي 
ارتكبتها  في إطار المهام الموكلة إليها تبين انها لم تخضع لعقوبات تأديبية وال يمكن اعتبارها سببا 
يؤدي إلي الفصل رغم حملها وعالوة على ذلك،وخالفا لرأي محكمة أول درجة ، ال يمكن القول إن 

لتعاقدية أو يشكل في حد افتقارها إلى الكفاءة المهنية سببا يؤدي إلي استحالة استمرار العالقات ا
ذاته خطورة علي استمرارها في أداء عملها. وبالتالي ، فإن القرار الذي اتخذه مركز المستشفيات 

، للحفاظ على قراره بإقالة السيدة... مشوب بعيب عدم المشروعية مما  2011سبتمبر  12،المؤرخ 
 .(1).يستوجب إلغائه مع تعويض الطالبة عن اإلضرار التي أصابتها ..

والمتأمل لهذا األحكام يجد أن مجلس الدولة الفرنسي وضع قيودا يجب علي جهة اإلدارة االلتزام 
بها قبل اللجوء إلي فصل الموظف والتي تعد في ذات الوقت ضمانات للموظف ومنها  ، أن 
الفصل يجب أن يكون مستندا إلي أسباب جديه متمثله في ضعف أدائه فتره كافية يمكن من 

                                                 
(1)CA, 23 janvier 2014, n° 12VE04211.   
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ال يكون (1)ها التأكد من ضعف أدائهخالل ،واال يتم الفصل اال بعد التأكد من اإلجراءات التأديبية وان
،وال يتم فصل الموظف اال بعد إعادة تعينه في وظيفة أخري مقابله لوظيفته (2)كقوبة تأديبية 

أو االصلية ، فان استمر ضعف أدائه تم فصله بسبب عدم الكفاية المهنية ، رغم عدم وجود نص 
 .    (3)تشريع يبيح إعادة نقل الموظف في وظيفة أخري

ويتساءل الباحث عن موقف المشرع الفرنسي من شاغلي الوظائف القيادية العليا من الفصل 
 لعدم الكفاءة المهنية ؟

أجاز المشرع الفرنسي إنهاء أو فصل كبار موظفي الدولة لعدم الكفاية المهنية من الوظيفة القيادية 
م إذ نص على أن 1959لونها ، هو ما نص عليه في قانون الموظفين الفرنسي لعام التي يشغ

تحدد الئحة عامة لكل إدارة أو مرفق بالوظائف العليا التي يترك أمر التعيين فيها لقرار الحكومة، 
وأكد على أن تظل التعيينات فيها قابلة للعزل بصورة أساسية سواء كانت متصلة بموظفين أو غير 

م الوظائف العليا وحل محل القرارات السابقة في 24/7/1985ن، وحدد القرار الصادر في موظفي
،واإلدارات  هذا المجال ، وهم في اإلدارات كلها ) المفوضون ، والمندوبون العامون، ومديرو العموم

لسفراء المركزية، وفي وزارة الخارجية الرؤساء األصليين للبعثات الدبلوماسية ومن منهم في مرتبة ا
، ومديرو المرافق العامة للشرطة في وزارة الداخلية، ومديرو األكاديميات في وزارة التربية الوطنية ( 
من دون اإلخالل بتطبيق األحكام المتصلة بتحديد شروط التعيين، واسند المشرع الفرنسي 

 ا  الوزير.االختصاص بإنهاء خدمة شاغلي الوظائف العليا إلى مجلس الوزراء بناءر على اقتر 
ويالحظ أن المشرع الفرنسي لم ُيحدد أسباب إنهاء خدمة شاغلي الوظائف العليا و لم ُيلزم اإلدارة  

بتسبيب قراراتها خالف المشرع المصري الذي اشترط أيضار ضرورة سماع أقوال الموظف )وذلك في 
له بغير الطريق ظل قانون العاملين الملغي ( ووجوب اطالعه على ملفه قبل صدور قرارار بفص

التأديبي، وان يكون قرار الفصل مسببا كما جاء بقانون الخدمة المدنية علي النحو الذي سيرد في 

                                                 
 راجع في ذات المعني : (1)

2018,AJ Collectivités Territoriales -2-CAA ,de Paris, n° 16PA03485,du 27
2018 p.403 

(2)  CAA,du Bordeaux , n° 15BX00569,du 4-4-2017, AJFP 2018 p.92. 
وقد أكد مجلس الدولة انه ال يتطلالب الفصالل لعالدم الكفالاءة المهنيالة إجالراء بحالث مسالبق إلعالادة التصالنيف الموظالف  (3)

 في وظيفة أخري ، راجع في ذلك حكم مجلس الدولة الفرنسي :
2017. AJDA 2017 p.144 ,et C.E, n° 390396, -1-C.E, n° 390396, du 18
Droit social 2017 p.230 



 

 

                                                 

 

 

  عبد املعطى عبد العزيز /الباحثاآلثار املرتتبة علي قرار تقويم األداء الوظيفي                  ...

 

45 

المطلب التالي ، ويكون بذلك أعطى الموظف ضمانات أكبر من غيره؛ ألنه أتا  للقضاء الرقابة 
 (1)ار الفصل على أسباب القرار ومد  خطورة الوقائع التي استندت إليها اإلدارة في قر 

ويترتب على صدور قرار بالفصل في فرنسا إذا كان شاغل الوظيفة العليا من الموظفين الخاضعين 
للقانون العام للموظفين أو ألنظمة وظيفة خاصة فان فصله ال ينهي عالقته باإلدارة ويعود إلى 

ظفين فإنهاء خدمته حيأته األصلية إلشغال وظيفة مساوية لدرجته فيها، أما إذا كان من غير المو 
 (2)نعني انقطاع صلته باإلدارة ويبتعد نهائيرا عن الوظيفة العامة .

ونالحظ أن المشرع الفرنسي قد أجاز فصل العامل الذي يثبت عدم كفايته للقيام بأعباء وظيفته 
تؤدي المعهود إليه القيام بأعبائها ، ورغم السلطة التقديرية لجهة اإلدارة في تقدير األسباب التي 

إلي فصل الموظف ، إال إنها تخضع لرقابة القضاء اإلداري ، وهو يقدر بشكل خاص الوجود 
( 3)المادي لءسباب المؤدية للفصل ،  ومدي مطابقتها للقانون وبعد استيفاء شرط الشكل الالزم .

 فان ثبت له عدم مطابقتها كان له إلغاء قرار الفصل واستمرار الموظف في أداء عمله .
ساءل الباحث هل الفصل لعدم الكفاءة المهنية يعتبر بمثابة عقوبة ت ديبية توقع علي ويت

 الموظف المفصول ؟
اإلنهاء لعدم الكفاءة المهنية ليست عقوبة تأديبية ، الن اإلنهاء لعدم الكفاءة ليس خرقار لاللتزام 

اجبات الوظيفة المنوط به المهني الذي يفرضه القانون عليه ، ولكنه فصل لعدم القدرة على أداء الو 
القيام بها ، فالموظف ال يؤدي بشكل مرضي المهام الموكلة إليه ، والتي تتوافق مع ما هو 

 (4)منصوص عليه من خالل وضعها الخاص باللوائح والقوانين .
والفصل لعدم الكفاية المهنية يجب أن يستند إلي أسباب واضحة وملحوظة وان يكون مبررَا 

 (5)ويجب أال تستند إلى حقائق غير دقيقة ماديرا أو ال أساس لها من الصحة. بعناصر دقيقة،
 هل يمنو المشرع الفرنسي الموظف تعويضَا عن فصل  من الخدمة بسبب عدم الكفاءة المهنية؟

                                                 

)1( المادة3 من قانون الموظفين الفرنسي لعام 1959م والمادة1 من القرار المذكور، منشور علالى الموقالع االلكترونالي 

          www.legifrance.gouv.fr.  
                                                                                              .  Alain

plantey,op,cit,p.374 (2)  
(3)  LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE,pdf,p,5. 
(4)  Guide de procedure Droit disciplinaire, pdf,p .91-92. 

 راجع في ذات المعني 
CAA Lyon du 24 avril 1998 N  ° 97LY00324 - Centre hospitalier de Chamberry. 

(5)2018, AJDA 2018 p.826.-4-C.E ,n° 410411 du 13  

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
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الالالالذي يالالالنص علالالالى األحكالالالام  1984ينالالالاير  26المالالالؤرخ  53-84مالالالن القالالالانون رقالالالم  93وفقالالالا للمالالالادة 
 ُيعلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن الفصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل عالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن" بالخدمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة العامالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة اإلقليميالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة ،القانونيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة المتعلقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة 

وفصالل مسالئول  المهنيالة بعالد مراعالاة اإلجالراء التأديبيالة المنصالوص علياله فالي هالذا الصالد عالدم الكفالاءة
  . " بسالالبب عالالدم الكفالالاءة تجعالالل مالالن حقالاله تلقالالى التعالالويض بموجالالب الشالالروط التالالي يحالالددها القالالانون

وضالعت القواعالد التفصاليلية وفقالا للمالادة  1985فبرايالر  7مالن  186-85من المرسالوم رقالم  1والمادة 
يحق لموظف الخدمة المدنية الذي فصالل بسالبب عالدم الكفالاءة المهنيالة والالذي ال "تنص على أنه  93

ت يستوفي الشروط المطلوبالة للقبالول بالتقاعالد مالع التمتالع الفالوري بالمعالاش التقاعالدي ، باسالتثناء حالاال
سوء السلوك الجسيم ، الحصول علي تعويض نهاية الخدمة برأسمال يعالادل ثالثالة أربالاع الراتالب فالي 
آخالالر شالالهر مالالن النشالالاط ، مضالالروبرا فالالي عالالدد سالالنوات الخدمالالة الصالالالحة للتقاعالالد ، دون أن يكالالون عالالدد 
الالالالالالالالالالا   .السالالالالالالالالالالنوات التالالالالالالالالالالي تالالالالالالالالالالم االحتفالالالالالالالالالالاظ بهالالالالالالالالالالا لهالالالالالالالالالالذا الحسالالالالالالالالالالاب أكبالالالالالالالالالالر مالالالالالالالالالالن خمسالالالالالالالالالالة عشالالالالالالالالالالر عامر

اس جالالالداول المرتبالالات المعمالالول بهالالا فالالالي تالالاري  الفصالالل ، باإلضالالافة إلالالالى وُيحسالالب الحسالالاب علالالى أسالال
 ."                                      .  (1)الملحالق العالائلي للراتالب وبالدل اإلقامالة 

وهذا ما أكده مجلس الدولالة الفرنسالي فالي الكثيالر مالن أحكاماله ومناله مالا قضالي باله "...بأناله وفقالار للمالادة 
، "يجالالوز أن يحصالالل الموظالالف الالالذي تالالم فصالالله بسالالبب عالالدم الكفالالاءة 1986ينالالاير  9مالالن قالالانون  88

المهنيالة علالى تعالويض طبقالا للشالالروط التالي يالتم تحديالدها ". فالي غيالالاب نشالر هالذا المرسالوم الالذي يحالالدد 
التعويضالالات عالالن عالالدم الكفالالاءة المهنيالالة لمسالالئولي المستشالالفيات، يقالالرر مجلالالس الدولالالة تطبيالالق أمالالر قبالالل 

ض الطعالالن المقالالدم مالالن السالاليد ... ويجالالب علالالى المؤسسالالة ولكنالاله متوافالالق معالاله. يالالتم رفالال 1986قالالانون 
تحمالالالل المسالالالؤولية الكاملالالالة عالالالن التعالالالويض المسالالالتحق للسالالاليدة... "، دون التمييالالالز بالالالين الجالالالزء المتعلالالالق 
بسنوات الخدمة التي قام بها في هذه المؤسسة و ما يتعلق بالخدمات التي سبق تنفيذها في منشالآت 

الالالذي لالالم يجيالالز تعالالويض الموظالالف المفصالالول عالالن وذلالالك علالالي عكالالس المشالالرع المصالالري  (2)أخالالر  ".
األضرار التي أصابته مكتفيا بحفظ حقه في المعاش عن المدة التي قضاها في الخدمة ، علي نحو 

 ما سنري في المطلب الثاني .

 المطلب الثاني

 اآلثار السلبية المترتبة علي تقارير تقويم األداء في مصر
                                                 

 Licenciement pour insuffisanceراجع مقال بعنوان                                        (1)
professionnelle - Avril 2010  

locales.gouv.fr/files/lice_pour_print.imp-https://www.collectivites  
(2)CE, n° 356196, 29 janv. 2014.  

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/lice_pour_print.imp
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/lice_pour_print.imp
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ة العامة المتعاقبة آثارَا خطيرة علي ضعف تقارير رتب المشرع المصري في ظل قوانين الوظيف
تقويم األداء الوظيفي تؤثر سلبيَا علي مختلف الشئون الوظيفية للموظف العام ، وهذا ما سنوضحه 

م وقانون الخدمة المدنية 1978لسنة  47وذلك وفقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة الملغي رقم 
 ه التنفيذية وذلك في النقاط التالية :والئحت 2016لسنة  81الحالي رقم 

 أوال : الحرمان من نصف العالوة الدورية والترقية :

آثارَا سلبية علي ضعف تقارير تقويم األداء الوظيفي  (1)رتب المشرع في ظل قوانين الوظيفة العامة
لمدنيين ومن هذه اآلثار الحرمان من نصف العالوة الدورية والترقية فنجد أن قانون العاملين ا

منه علي " أن يحرم العامل المقدم عنه تقرير  34قد نص في المادة  1978لسنة  47بالدولة رقم 
في السنة التالية للسنة المقدم سنوي بمرتبة ضعيف من نصف مقدار العالوة الدورية ومن الترقية 

 .(2).." عنها التقرير 

ثرين علي حصول الموظف علي ونالحظ أن المشرع في ظل نص المادة سالف الذكر قد رتب ا
 تقرير تقويم أداء بدرجة ضعيف وهما: 

، وقد كشفت المذكرة اإليضاحية للقانون علي  حرمان الموظف من نصف العالوة الدورية:  األول
احتفاظ العامل المقدم عنه تقرير ضعيف بنصف العالوة المستحقة بدال من حرمانه منها كلها ، 

عيشة ، وعلي ذلك راعي المشرع االعتبارات االجتماعية للعامل إذ وذلك حفاظا علي استقرار الم
قصر الحرمان في هذه الحالة النصف فقط ليترك له ما يعاونه علي أعباء المعيشة بما يترك له 

                                                 
ي تقالدير كفايالة بمرتبالة ضالعيف مالن أول عالالوة يحرم الموظف الحاصل عل 1951لسنة  210وقد كان قانون رقم  (1)

وسالوي بالين  1964لسالنة  46دورية مع  تخطيه في الترقية فالي السالنة التالي قالدم فيهالا التقريالر ، ثالم صالدر القالانون رقالم 
الحاصالالل علالالي تقالالدير ضالالعيف والحاصالالل علالالي تقالالديرين متتالالالين بدرجالالة دون المتوسالالط فيمالالا يتعلالالق بحرمانهمالالا مالالن أول 

قية في العام المقدم فيه التقرير ، راجع الدكتور فاروق عبد البر السيد إبراهيم ، المرجع السابق عالوة دورية ومن التر 
 .232، ص 

وحرم الموظف الحاصل علالي تقالدير بدرجالة ضالعيف أو تقالديرين متتالالين بدرجالة  1971لسنة  58ثم جاء القانون رقم 
التاليالة المقالدم عنهالا التقريالر ، راجالع األسالتاذ إسالماعيل فالوزي دون المتوسط من العالوة الدورية ومالن الترقيالة فالي السالنة 
" تشالالريعيا وقضالالاء وفتالالو " الهيئالالة المصالالرية 1971لسالالنة  58احمالالد فالالوده ، أحكالالام نظالالام العالالاملين المالالدنيين بالدولالالة رقالالم 

 .283، ص 1976العامة للكتاب ، 
صالري، بحالث مقالدم لالدبلوم العلالوم اإلداريالة، األستاذ أسامة محمد محمد عبد الفتا  حجازي، الترقية في التشريع الم (2)

 .22، ص2003جامعة عين شمس، مايو 
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جزء من أجره ينفقه في أداء واجبات عمله ، وال يفقده األمل في تحسين أدائه أو إنتاجه في 
 (3)المستقبل .

في السنة التالية للسنة التي قدم فيها التقرير ،  ومن : (4)ن العامل من الترقيةالثاني : حرما
مقتضي ذلك أن الحرمان من الترقية ال يطبق إال علي الموظفين الذين حصلوا علي تقرير كفاية 

 بمرتبة ضعيف ، وكانوا مستحقين للترقية في السنة التالية للسنة المقدم عنها التقرير .

الحرمان من نصف العالوة الدورية ومن الترقية منوط بوضع التقرير وتقديمه في الميعاد ونجد أن 
من قانون العاملين المدنيين الملغي، ويترتب علي عدم مراعاة هذا  28المشار إليه بنص المادة 

 (1)الشرط بطالن القرار الصادر بحرمان العامل من نصف العالوة الدورية والترقية

لحرمان من العالوة الدورية كان يطبق من الناحية العملية علي كل الموظفين الذين كما يالحظ أن ا
حصلوا علي تقرير كفاية بمرتبة ضعيف ، أما الحرمان من الترقية فإنه ال يطبق من الناحية 
العملية إال علي الموظفين الذين حصلوا علي تقرير كفاية بمرتبة ضعيف وكانوا مستحقين للترقية 

التالية للسنة المقدم عنها التقرير ومن ثم يمكن أن يحصل احد الموظفين علي تقرير في السنة 
كفاية بمرتبة ضعيف وال يؤثر ذلك علي ترقيته وذلك إذا كان قد استحق هذه الترقية بعد السنة 

والذي علي أثره اقتر  تعديل (2)التالية للسنة المقدم عنها التقرير وهو أمر وجه إليه نقد حين ذاك
من قانون العاملين ليصبح علي النحو التالي " يحرم العامل المقدم عنه تقرير  34ص المادة ن

سنوي بمرتبة ضعيف من نصف مقدار العالوة الدورية في السنة التالية للسنة المقدم عنها التقرير 
لسنة  47" ويذكر أن المشرع قد الغي قانون العاملين المدنيين رقم  ويحرم من الترقية لمدة سنة

                                                 
 .312األستاذ محمود صالح، مرجع سابق، ص  (3)
لسالنة  47ويقصد بالترقية هنا الترقية باالقدميالة ، وجالدير بالالذكر إن الترقيالة فالي ظالل قالانون العالاملين المالدنيين رقالم  (4)

قالالد  2016لسالالنة  81تيالالار ، )يالالذكر إن قالالانون الخدمالالة المدنيالالة الحالالالي رقالالم كانالالت تالالتم إمالالا باالقدميالالة أو باالخ 1978
إضالالافة وسالاليلة أخالالري للترقيالالة وهالالي الترقيالالة بالمسالالابقة كمالالالا سنوضالالح تباعالالا( فالترقيالالة باالقدميالالة تتضالالمن ترقيالالة العامالالالل 

باالختيالار فالال تعتمالد بطريقة تلقائية واليه بعالد مضالي مالدد معينالة .. واإلدارة لاليس لهالا أيالة ساللطة تقديريالة ، أمالا الترقيالة 
نمالالا تعتمالالد علالالي الكفالالاءة والجالالدارة التالالي تقالالاس عالالادة =بواسالالطة تقالالارير الكفايالالة  أساسالالَا علالالي مالالدة الخدمالالة أو االقدميالالة ، وان
) تقالالويم االداء( أو مسالالابقات وامتحانالالات تعالالد خصيصالالا لهالالذا الغالالرض ، الالالدكتور رمضالالان محمالالد بطالالي  ، الوسالاليط فالالي 

 .509-506، ص 1997بية ، القاهرة ، القانون اإلداري ، دار النهضة العر 
 .217الدكتور محمد سعيد حسين أمين، تقارير الكفاية في مجال الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص (1)
الدكتور أنور احمد رسالن ، تقارير الكفاية " دراسة مقارنة لتقويم االداء الوظيفي في القالانون المقالارن وفالي قالوانين  (2)

، ومشار إليه في مؤلالف الالدكتور محمالد سالعيد حسالين أمالين ،  327جي "، مرجع سابق صدول مجلس التعاون الخلي
 218تقارير الكفاية في مجال الوظيفة العامة ، مرجع سابق ، ص
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والذي الغي  2015لسنة  18جمله وتفصيال واحل محله قانون الخدمة المدنية السابق رقم  1978
هو األخر نتيجة االعتراضات التي تعرض لها مما حد به إعادة صياغته مرة أخري بعد تفادي 
النقد الموجه إليه وأوجه االعتراضات التي ثارت بشأنه وأعاد العمل به مرة أخري ولكن تحت 

ورتب آثار علي ضعف تقارير تقويم أداء  2016لسنة  81سمي " قانون الخدمة المدنية رقم م
 الموظف تتمثل في : 

 : (3)أوال: آثار ضعف تقارير تقويم األداء علي الترقية 

من اآلثار السلبية التي تترتب علي ضعف تقارير تقويم األداء وبمفهوم المخالفة لنص المادة رقم 
مة المدنية والتي جاء نصها "... وُيشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير من قانون الخد29

تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، أما الترقية باالختيار في 
والتي سبق وان  (1)الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز..."

 عالية في اآلثار االيجابية .تعرضنا لها ب

 ولنا علي هذا النص عدة مالحظات :

: فلن يرقي باألقدمية من يحصل علي تقرير تقويم أداء اقل من كفء في  بالنسبة للترقية باألقدمية
السنتين السابقتين مباشرة علي الترقية ، فال يرقي باالقدمية من يحصل علي تقدير فوق المتوسط أو 
متوسط أو ضعيف أو يحصل علي تقدير كفء ولكن عن سنة واحدة فقط قبل الترقية مباشرة ، 

ذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها إلي أن يطور من أدائه الوظيفي أو من  ونتيجة لذلك سيبقي علي
 . (2)مستواه ويحصل علي تقرير تقويم أداء كفء أو ممتاز عن السنتين السابقتين علي الترقية 

                                                 
ونجالالد إن المشالالرع لالالم يالالنص صالالراحة علالالي حالالاالت حرمالالان الموظالالف مالالن الترقيالالة أو مالالن العالالالوة التشالالجيعية إذا مالالا  (3)

نمالا قالد حصل علي تقرير تقويم أداء ضعيف  ، كما كان في معمول باله فالي ظالل قالانون العالاملين المالدنيين الملغالي ، وان
وضع شروط وضوابط معينة حتي يرقي الموظف ويحصل علي العالوة التشجيعية والتي مالن ضالمنها الحصالول علالي 

، فانه درجة تقويم أداء ال تقل عن كف، وفي المقابل إذ حصل الموظف علي تقدير تقويم أداء اقل عن مرتبة كفء 
 لن يرقي .

تالتم عالن طريالق الترقيالة  2016لسالنة  81يذكر إن المشرع قد جعل الترقيالة فالي قالانون الخدمالة المدنيالة الحالالي رقالم  (1)
 باالقدمية والترقية االختيار والترقية بالمسابقة .

لسالالالنة  81قالالالم المستشالالالار الالالالدكتور سالالالمير عبالالالد ال سالالالعد، شالالالر  أحكالالالام قالالالانون الخدمالالالة المدنيالالالة الصالالالادر بالقالالالانون ر  (2)
 .127، مرجع سابق، ص 2016
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: فلن يرقي باالختيار من يحصل علي تقدير تقويم أداء اقل من مرتبة بالنسبة للترقية باالختيار
ين السابقتين علي الترقية مباشرة، و ال  يجوز النظر في ترقية من لم يحصل علي ممتاز عن السنت

 مرتبة تقويم أداء ممتاز عن السنة السابقة علي الترقية مباشر .
 ثانيا: اثر ضعف تقارير تقويم األداء علي العالوة التشجيعية:

رتب المشرع أثرَا سلبيا يتحقق بحصول الموظف علي تقرير تقويم أداء بمرتبة اقل من كفء أال 
وهو الحرمان من الحصول علي العالوة التشجيعية ، فنجد انه وبمفهوم المخالفة لنص المادة رقم 

من قانون الخدمة المدنية أن الموظف الذي لم يحصل علي تقرير تقويم أداء اقل من كف عن  38
أخر سنتين والسابقتين علي منح العالوة التشجيعية فانه ال يجوز النظر في منحة العالوة التشجيعية 
، الن لم يبذل من الكفاءة المطلوبة حتي يحصل علي العالوة كما أن عدم منحة هذه العالوة ومنح 

 غيرة لهو من قبيل أثارة غيرته حتي يطور من أدائه مما يخدم الصالح العام . 
 ا : النقل لوظيفة أخري أو منحة إجازة أو الفصل من الخدمة : ثاني

، ونجد أن قانون (3)لقد رتبت قوانين الوظيفة العامة السابقة أثرَا خطيرا علي ضعف كفاية العامل 
قد نص في المادة الخامسة والثالثون علي " يعرض أمر  1978لسنة  47العاملين الملغي رقم 

ران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة شئون العاملين، فإذا تبين العامل الذي يقدم عنه تقري
لها من فحص حالته أنه أكثر مالئمة للقيام بوظيفة أخر  في ذات درجة وظيفة قررت نقله 
إليها.أما إذا تبين للجنة أنه غير صالح للعمل في أية وظيفة من ذات درجة وظيفته بطريقة مرضية 

وترفع اللجنة  (1)مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة أو منحه أجازة اقترحت فصله من الخدمة

                                                 
علالالي إن الموظالالف الالالذي يقالالدم عنالاله تقريالالران متتاليالالان بدرجالالة ضالالعيف يحالالال إلالالي  210حيالالث ورد بالقالالانون رقالالم  (2) (3)

الهيئة المشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته ، فاذا تبين للهيئة اناله قالادر علالي االضالطالع بأعبالاء وظيفالة أخالري 
الدرجالالة والمرتالالب ، أو مالالع حفالالظ درجتالاله أو مرتبالاله أو نقلالاله إلالالي كالالادر ادنالالي ، فالالإذا تبالالين لهالالا انالاله قالالررت نقلالاله إليهالالا بالالذات 

لسالالنة  46غيالالر قالالادر علالالي العمالالل فصالاللته مالالن وظيفتالاله مالالع حفالالظ حقالاله فالالي المعالالاش أو المكافالالأة ، ثالالم نالالص القالالانون رقالالم 
ي لجنالالة شالالئون العالالاملين ، علالالي إن العامالالل الالالذي يقالالدم عنالاله تقريالالران سالالنويان متتاليالالان بتقالالدير ضالالعيف يحالالال إلالال 1964

فإذا تبين لها من فحص حالته إن أكثر مالئمة للقيام بوظيفة أخري في ذات الدرجالة قالررت نقلاله إليهالا بدرجتاله ومرتباله 
، أما إذا تبين للجنة بعد تحقيقها انه غير قادر علي العمل في أية وظيفة بطريقة مرضية اقترحت فصله من الخدمة 

المكافالالأة ، راجالالع الالالدكتور فالالاروق عبالالد البالالر السالاليد إبالالراهيم  ،  المرجالالع السالالابق ، ص مالالع حفالالظ حقالاله فالالي المعالالاش أو 
234-235. 

تكالالون اإلجالالازة الممنوحالالة للعامالالل لمالالدة ال تقالالل عالالن سالالنة وال تزيالالد عالالن سالالنتين ويحالالتفظ العامالالل الممنالالو  لالاله اإلجالالازة  (1)
ة ، ويجالالوز للعامالالل خالالالل مالالدة بمرتبالالة األساسالالي بصالالفة شخصالالية لمالالدة ثالثالالة أشالالهر ونصالالف، وهالالذا األجالالر لبالالاقي المالالد
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تقريرها للسلطة المختصة العتماده فإذا لم تعتمده أعادته للجنة مع تحديد الوظيفة التي ينقل إليها 
العامل ، فإذا كان التقرير التالي مباشرة بمرتبة ضعيف يفصل العامل من الخدمة في اليوم التالي 

 . (2)نهائيَا ، مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة "العتباره 
 فنجد أن األحكام التي وردت بهذه النصوص والمترتبة علي ضعف تقويم األداء تتمثل في:

 النقل إلي وظيفة أخري :  -1

فنجد أن المشرع أتا  للموظف فرصة جديدة لتحسين حالته ورفع مستوي كفاءته في الوظيفة 
ي قررت لجنة شئون العاملين نقل الموظف إلي وظيفة أخري فإنه يجب أن المنقول إليها ولذلك ومت

تختلف أعباء الوظيفة المنقول إليها عن تلك المنقول منها من ناحية االختصاصات والواجبات 
والمسئوليات وليس فقط من ناحية التسمية وهذا ما أكدته المحكمة اإلدارية العليا في احد أحكامها 

المشرع قد استبعد إبقاء الموظف في وظيفته إذا ما قدم عنه تقريران متتاليان بقولها " لما كان 
بدرجة ضعيف واوجب نقله ، إلي احدي الوظائف االخري التي رأت لجنة شئون الموظفين انه قادر 
علي االضطالع بأعبائها فإن مؤدي ذلك لزوم أن تختلف أعباء الوظيفة المنقول إليها عن تلك 

االختصاصات والواجبات والمسئوليات علي نحو نوفر معه الحكمة من النقل وهي  المنقول منها في
 .(3)إعطاء الموظف فرصة أخيرة للتحقق من صالحيته للعمل في وظيفة أخري " 

                                                                                                                                               

أجازته أن يقوم بالأي عمالل لحسالابه الخالاص أو لالد  الغيالر ، كمالا يجالوز لاله أن طلالب االشالتراك فالي دورة تدريبيالة تكفالل 
 تحسين مستو  أدائه.

وللعامل الذي منح أجازه طلب إحالته إلي المعاش ما لم يكن محاالر إلالى المحاكمالة التأديبيالة، وتسالر  حقوقاله التأمينيالة 
أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين االجتماعي بما في ذلك المدة التي منح عليها األجالازة مضالافار إليهمالا المالدة  على

بحيالث ال تجالاوز سالنتين" وتالالنص المالادة الخامسالة والثالثالون مكالالرر " أ " علالي " يعالود العامالالل الباقيالة لبلالوغ سالن التقاعالالد 
حالة التي كان عليها من حيث الدرجة أو المرتالب وتحالدد أقديمتاله الذي منح إجازة بانقضاء مدتها إلى وظيفته بذات ال

 على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد
الذي كان يسبقه عند حصوله على اإلجازة أو جميع الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل، وذلك كله ما لم 

 ( 1983لسنة  115يها في هذا القانون.)معدلة بالقانون رقم تكن خدمته قد انتهت وفقار لءوضاع المنصوص عل
فإذا حصل العامل في التقرير التالي مباشرة على مرتبة ضعيف أو ثبت أن أداؤه ألعمال أقل من المستو  المطلوب 

ل مالالن يفصالالل مالالن الخدمالالة فالالي اليالالوم التالالالي العتبالالار التقريالالر أو بيالالان التقيالاليم نهائيالالار. وفالالي جميالالع األحالالوال يفصالالل العامالال
 الخدمة إذا توافرت فيه شروط منح اإلجازة بعد عودته إلى وظيفته بالتطبيق ألحكام هذه المادة. "

 .29/10/1996ق ع ، الدائرة الثانية ، جلسة  41لسنة  264حكم المحكمة اإلدارية العليا في الطعن رقم  (2)
،والمشالار إلياله فالي مؤلالف  3/5/1969ق ع ، جلسالة  16لسالنة  409حكم المحكمة اإلدارية العليالا ، الطعالن رقالم  (3)

األسالالتاذ حالالازم حمالالدي محمالالود الجمالالالي ، تقيالاليم أداء الموظالالف العالالام فالالي القالالانون الفلسالالطيني "دراسالالة مقارنالالة " ، معهالالد 
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 منو الموظف أجازة إجبارية : -2

فقد أتا  القانون للجنة شئون العاملين عند فحصها لحالة الموظفين الدرجة األولي فيما دونهم 
لحاصلين عي تقريرين متتالين بمرتبة ضعيف اقترا  منحهم إجازة إجبارية وذلك إذا تبين لها انه وا

، أما بالنسبة للموظفين (1)غير صالح للعمل في أية وظيفة من ذات وظيفته بطريقة مرضية 
لالئحة شاغلي الوظائف القيادية العليا فقد أجازت المادة الخامسة والثالثون في فقرتها الخامسة من ا

التنفيذية لقانون العاملين المدنيين الملغي " بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح العاملين شاغلي 
الوظائف العليا إجازة إذا ثبت من واقع بيانات تقييم أدائهم المودعة بملفات خدمتهم أن أداءهم 

ئاسة الوزير ألعمال وظائفهم اقل من المستوي المطلوب وذلك بناء علي توصية لجنة تشكل بر 
المختص أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة بحسب األحوال وعضوية اثنين من 
العاملين في الوزارة أو المحافظة أو الهيئة ممن يسبقون الموظف المقتر  منحه إجازة في أقدميه 

برأي الوزير أو  الوظيفة ، فإن لم يوجد في الوحدة اثنان يسبقان العامل في أقدميه الوظيفة اكتفي
  (2)المحافظ أو رئيس إدارة الهيئة " 

 الفصل من الخدمة : -3

يرتب القانون أثرَا خطيرا علي ضعف تقويم أداء الموظف فنجد أن استمرار ضعف أداء الموظف 
يؤدي في نهاية األمر إلي حد االستغناء عن هذا الموظف واستبعاده من الوظيفة وفصله نهائيا 

القانون الحاالت التي يكون فيها الفصل من الخدمة جوازيَا يعود للسلطة  منها ، هذا وقد حدد
التقديرية لجهة اإلدارة كأحد الخيرات المطروحة للبت في حالة الموظف ضعيف تقويم األداء ، 
وكذلك الحاالت التي يكون فيها الفصل من الخدمة وجوبيَا ال تملك اإلدارة أي سلطة تقديرية في 

نم  ا يتم الفصل هنا بقوة القانون .هذه الحالة وان

                                                                                                                                               

والعلالالالوم ، جامعالالالة الالالالدول العربيالالالة ، رسالالالالة ماجسالالالتير  البحالالالوث والدراسالالالات العربيالالالة ، المنظمالالالة العربيالالالة للتربيالالالة والثقافالالالة
، نقالالال عالالن الالالدكتور محمالالد فالالؤاد عبالالد الباسالالط ، قيالالاس كفايالالة األداء ، مرجالالع سالالابق ، ص 157،ص 2009،القالالاهرة ، 

415. 
مكالالالرر أ مالالالن الالئحالالالة  35مالالالن قالالالانون العالالالاملين المالالالدنيين الملغالالالي، وراجالالالع أيضالالالا المالالالادة  2فقالالالرة  35راجالالالع المالالالادة  (1)

 .1983لسنة  5546التنفيذية لذات القانون والمضافة بقرار زير التنمية اإلدارية رقم 
قالانون المقالارن وفالي قالوانين دول الدكتور أنالور احمالد رسالالن ، تقالارير الكفايالة " دراسالة لتقالويم األداء الالوظيفي فالي ال (2)

مالن قالانون العالاملين المالدنيين  5فقالرة  35. وراجالع المالادة 329-328مجلس التعاون الخليجي ،  مرجع سابق ، ص 
 من الالئحة التنفيذية لذات القانون.2مكرر أ فقرة  35الملغي، وراجع أيضا المادة 
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للجنة شئون العاملين وعند قيامها بفحص حالة الموظف الحاصل علي تقريرين  الفصل الجوازي :
متتاليين بمرتبة ضعيف وتبين لها بعد فحص الملف بعدم صالحية الموظف للعمل في أي وظيفة 

قاءه في الخدمة مع منحه أخري من ذات درجة وظيفته بطريقة مرضية ولم تر في نفس الوقت إب
إجازة إجبارية ال كما سبق وان وضحنا ذلك من قبل أن توصي بفصله من الخدمة مع حفظ حقه في 
المعاش أو المكافأة ، وترفع تقريريها للسلطة المختصة ، فإذا لم تعتمده أعادته للجنة مع تحديد 

 الوظيفة التي ينقل إليها العامل .

 (1)ل من الخدمة وجوبيَا في الحاالت اآلتية :ويكون الفص  الفصل الوجوبي :

علي مرتبة ضعيف  –بعد نقله إلي وظيفة أخري  –إذا حصل العامل  في التقرير التالي  -
 يفصل من الخدمة في اليوم التالي العتباره نهائيَا مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة .

بعد انقضاء  –يفصل الموظف من شاغلي الوظائف العليا إذا حصل في التقرير التالي  -
علي مرتبة ضعيف أو ثبت أن أداءه ألعماله اقل من المستوي المطلوب  –اإلجازة اإلجبارية 

 يفصل من الخدمة في اليوم التالي العتبار التقرير أو بيان التقويم نهائيَا . 

امل من الخدمة إذا توافرت فيه شروط منح اإلجازة بعد عودته وفي جميع األحوال يفصل الع -
 مكرر"أ". 35إلى وظيفته بالتطبيق ألحكام المادة 

وعلي ذلك نجد أن قانون العاملين قد رتب أثارَا خطيرة علي ضعف تقارير تقويم األداء ، تؤثر سلبَا 
ر العالوة الدورية أو علي المركز الوظيفي للموظف فقد تكون سببا في الحرمان من نصف مقدا

مانعا من موانع الترقية أو النقل لوظيفة أخري أو منح الموظف إجازة إجبارية وأخيرَا قد تؤدي إلي 
 فصل الموظف من الخدمة .

قد رتب أثارَا سلبية  2016لسنة  81بينما نجد أن المشرع في ظل قانون الخدمة المدنية الحالي رقم 
الوظيفي للموظف إال أنها تختلف من شاغلي الوظائف العادية علي ضعف تقارير تقويم األداء 

عنها بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية ورغم أن هذه اآلثار تتشابه كثيرا مع ما ورد بقانون العاملين 
 المدنيين الملغي ، إال إنها تختلف في بعض أحكامه وذلك علي النحو التالي  :

 الوظائف العادية  :  أوال : أثار ضعف التقرير علي شاغلي 

المشرع رتب آثار خطيرة علي ضعف تقرير تقويم أداء الموظفين  شاغلي الوظائف األدنى من 
من قانون  27الوظائف العليا والتنفيذية ، وهذه اآلثار قد نظمها المشرع وبين حكمها في المادة 

                                                 
 .1978لسنة  47ن بالدولة الملغي رقم مكرر من قانون العاملين المدنيي 35و 35راجع المادة  (1)
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وظف الذي ُيقدم عنه الخدمة المدنية ، والتي جاء نصها علي النحو التالي "  ُيعرض أمر الم
تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخر  مالئمة في 

ذا تبين للجنة بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة أنه .ذات مستو  وظيفته لمدة سنة وان
األجر المكمل لمدة ستة %( من 50غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم )

ذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة إنهاء خدمته لعدم الصالحية للوظيفة .أشهر وان
 .وفي جميع األحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة لالعتماد".مع حفظ حقوقه التأمينية

أثارهم علي الموظف تباعا في ونجد أن المادة سالفة الذكر قد ورد بها ثالث أحكام يتم إعمال 
 حالة إذا ما حصل علي تقرير تقويم أداء بمرتبة ضعيف:

فالمشرع اتخذ من حصول العامل علي تقريرين األثر األول : نقل الموظف إلي وظيفة أخري : 
متتاليين بمرتبة ضعيف قرينة علي عدم قدرته علي مباشرة أعماله المنوط به فاوجب عرض أمرة 

ارد البشرية لنقله لوظيفة أخري ، فنجد أن المشرع راعي عدم فصل العامل مباشرة علي لجنة المو 
كما كان معمول به في ظل قانون العاملين الملغي فالمشرع كان يوجب عرض أمر العامل علي 

فإذا ما تبين لها انه أكثر مالئمة للقيام  –لجنة شئون العاملين والتي كانت تتولي فحص حالته 
ي ذات درجة وظيفته قررت نقله إليها وذلك دون ادني الحاجة إلي عرض األمر بوظيفة أخري ف

عدم صالحيته للعمل في أي  –بعد فحص حالته  –أما إذا ثبت لديها  –علي السلطة المختصة 
فإنها ترفع األمر للسلطة المختصة إما  –وظيفة أخري من ذات درجة وظيفته بطريقة مرضية 

ويكون مصير العامل عندئذ معلقا علي ما يترا  للسلطة  –ازة فصله من الخدمة أو منحة أج
 . (1)المختصة 

ونتساءل هل نقل الموظف إلي وظيفة أخري مالئمة في ذات مستوي وظيفت  سلطة تقديرية 
 من قانون الخدمة المدنية؟     27للجنة الموارد البشرية أم ان  وجوبي في ظل إعمال أحكام المادة 

من قانون الخدمة المدنية الحالي  27شرع في الفقرة األولي من نص المادة رقم المتأمل لموقف الم
والتي جاء نصها علي أن " ُيعرض أمر الموظف الذي ُيقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة 
ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخر  مالئمة في ذات مستو  وظيفته لمدة 

لعرض علي لجنة الموارد البشرية لنقل الموظف لوظيفة أخري ليس لفحص حالته سنة .." يجد أن ا
ومن ثم النقل أو األجازة اإلجبارية أو الفصل كما كان في السابق ، مما يعني أن النقل هنا وجوبي 
وليس سلطة تقديرية للجنة إدارة الموارد البشرية التي يجب عليها أن تنهي إلي نقل الموظف إلي 

                                                 
 .450، مرجع سابق، ص 2010المستشار سمير يوسف البهي، شر  قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة،  (1)
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، بينما نجده جوازي للجنة شئون العاملين بعد فحص حالته في ظل قانون العاملين  (2)ريوظيفة أخ
 المدنيين الملغي .

ونجد أن المشرع هنا أعطي للعامل فرصة أخيرة لتحسين مستوي أداءه وتالفي أوجه الضعف التي 
ير تقويم أداء شابت أداءه طيلة السنتين السابقتين علي النقل والتي حصل العامل فيهما علي تقر 

بمرتبة ضعيف ، كما أن النقل هنا يعتبر بمثابة إنذار أخير للموظف ويلفت نظره إلي انه بعد النقل 
 % من األجر المكمل لمدة ستة أشهر . 50إذا استمر ضعف أدائه سيتم خصم 

يذكر أن المشرع قد أعطي للموظف ضمانة هامة إذ اوجب علي الرئيس المباشر أن يخطر 
كترونيا أو ورقيا أوال بأول بما يؤخذ عليه من إهمال أو تقصير أو أوجه ضعف ليعمل الموظف ال

وقد اوجب المشرع  (1)علي إزالة أسباب ذلك وتوضع هذه اإلخطارات بسجل األداء الوظيفي 
الالئحي علي جهة اإلدارة إخطار العاملين الذين يقرر رؤسائهم أن مستوي أدائهم اقل من المستوي 

داء بأوجه النقص في هذا األداء قبل تقرير كفايتهم وال ريب في أن هذا اإلجراء إنما العادي لء
يشكل ضمانة جوهرية للعامل حتي يكون علي بينه من أمرة وتتا  له الفرصة لتدارك ما عسي أن 
يكون قد شاب أداءه من نقص أو قصور فتتحقق بذلك المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للعامل 

اته وترتيبَا علي ذلك فان هذا اإلجراء هو إجراء جوهري يترتب علي إغفاله البطالن في الوقت ذ
علي أن هذا االلتزام ال يكون واجبا علي اإلدارة بالنسبة إلي العاملين المزمع تقرير كفايتهم بمرتبة 

  (2)ضعيف دون سواهم ." 

بمرتبة ضعيف أن تلحقه في كما اوجب علي إدارة الموارد البشرية في حالة تقويم أداء الموظف 
 (3)اقرب وقت ممكن وبعد التنسيق مع رئيسة المباشر ببرنامج تأهيلي لتحسين أدائه . 

 :  (4)% من األجر المكمل للموظف  50األثر الثاني: خصم 

                                                 
لسالالالنة  81المستشالالالار الالالالدكتور سالالالمير عبالالالد ال سالالالعد، شالالالر  أحكالالالام قالالالانون الخدمالالالة المدنيالالالة الصالالالادر بالقالالالانون رقالالالم  (2)

 .130-129، مرجع سابق، ص 2016
 .2016لسنة  81من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم  71راجع نص المادة  (1)
. ومشالار إليهالا بمؤلالف 14/4/2007ق ع ، جلسالة  50لسالنة  7482حكم المحكمة اإلداريالة العليالا ، الطعالن رقالم  (2)

فتالاء مجلالس الدولالة، مرجالع  المستشار محمد احمد عبد الحميد، شالر  قالانون الخدمالة المدنيالة فالي ضالوء الفقاله وقضالاء وان
 . 407سابق، ص 

 2016لسنة  81من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم  78راجع نص المادة  (3)
عل  أن "يصدر بنظام األجنر المكمنل 2016لسنة  81من قانون الخدمة المدنية رقم  41نصت المادة   (4)

ل كننل وحنندة  ونوعيننة الوظننائف بهننا  وطبيعننة اختصاصنناتها  قننرار مننن رئننيس مجلننس الننوزراء  بمراعنناة طبيعننة عمنن
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تقوم لجنة الموارد البشرية بمتابعة الموظف بعد انقضاء مدة سنة في الوظيفة المنقول إليها فإذا كان 
بطريقة مرضية بما يدل علي صالحيته للعمل اقترحت بقاءه في الوظيفة المنقول إليها أدائه 

 واستمرار خدمته فيها.

أما إذا تبين للجنة بعد انقضاء مدة سنة للموظف في الوظيفة المنقول إليها انه غير صالح للعمل 
 (1)% من األجر المكمل له لمدة ستة أشهر. 50بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 

ولنا أن نتساءل هنا أيضا هل تملك لجنة إدارة الموارد البشرية فصل العامل مباشرة قبل اللجوء 
 % من األجر الوظيفي لمدة ستة أشهر ؟    50إلي األثر الثاني وهو خصم 

أن لجنة إدارة الموارد البشرية ال تملك فصل العامل مباشرة بعد نقله إلي وظيفة أخري من ذات نري 
فته لمدة سنة وتبين لها استمرار ضعف أدائه بطريقة غير مرضية عن مدة السنة ، مستوي وظي

ودليلنا في ذلك أن المشرع قد حدد األثر المترتب علي ضعف تقرير تقويم أداء الموظف تحديدا 
ال كان  متسلسال ، فال يجوز للجنة الموارد البشرية أن تتخطي أثرا أو حكما وتطبق حكما آخر وان

ا بعيب عدم المشروعية مما يستوجب بطالنه ، إال أننا نري أن المشرع هنا يؤخذ عليه قرارها مشوب
يتوقف عليه إما االستمرار في العمل أو الفصل من  الذي انه لم يحدد مفهوم العمل المرضي

وظيفته ، فكان يجب عليه أن يحدد مفهوم العمل المرضي الذي إذا ما تحقق ترتب عليه خصم 
لمكمل ، كأن يحدد علي سبيل المثال إذا ما حصل علي مرتبة تقويم أداء % من األجر ا 50

الن هذا اللفظ قد يضيق ويتسع علي  بمرتبة فوق متوسط أو متوسط ، بدال من ترك اللفظ عام
%  50حسب أهواء الجهة اإلدارية وقد يفتح الباب علي مصراعيه للكيل بالموظف حتي يتم خصم 

ذلك فصله من العمل ، لذلك نناشد المشرع بتعديل الفقرة الثانية  من من األجر المكمل له ثم بعد 

                                                                                                                                               

ومعدالت أداء موظفيها  بحسنب األحنوال  بنناًء علن  عنر  النوزير المخنتص وبعند موافقنة وزينر المالينة ودراسنة 
الجهاز"  ويذكر إن قانون الخدمة المدنية  استبدل األجر الوظيفي باألجر األساسي  وأصبو األجر النوظيفي يمثنل 

من إجمالي الدخل  في حين كان يمثل األجر األساسي نسبة ضنعيفة للغاينة منن إجمنالي الندخل  وتنم % 75نحو 
تحديده في القانون  بعد ضم جميع العالوات إلي  كما استبدل القانون األجر المتغير باألجر المكمل  وهو ما يمثل 

الف األجنر النوظيفي  بمنا فني % من إجمالي الدخل   وهو كل ما يحصل علين  الموظنف نظينر عملن  بخن25نحو 
ذلك البدالت والحوافز والمكافآت   راجع مقال بعنوان "األجر المكمل" يفتو أبنواب األمنل أمنام العناملين بالدولنة فني 

  علنننننني شننننننبكة االنترنننننننت               17/5/2018زيننننننادة المرتبننننننات   منشننننننور علنننننني بوابننننننة األهننننننرام    بتنننننناري  
http://gate.ahram.org.eg/News/1919721.aspx   

لسالالالنة  81المستشالالالار الالالالدكتور سالالالمير عبالالالد ال سالالالعد، شالالالر  أحكالالالام قالالالانون الخدمالالالة المدنيالالالة الصالالالادر بالقالالالانون رقالالالم  (1)
 .130، مرجع سابق، ص 2016

http://gate.ahram.org.eg/News/1919721.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1919721.aspx


 

 

                                                 

 

 

  عبد املعطى عبد العزيز /الباحثاآلثار املرتتبة علي قرار تقويم األداء الوظيفي                  ...

 

57 

بحذف جملة )انه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية ( واستبداله بال ) حصوله  27نص المادة 
ذا تبين للجنة بعد انقضاء المدة المشار  علي تقرير ضعيف ( ليكون النص كامال كاألتي " .. وان

%( من األجر المكمل 50، اقترحت خصم ) حصول  علي تقرير ضعيف إليها في الفقرة السابقة
 لمدة ستة أشهر "   

 :    (2)األثر الثالث: إنهاء خدمة الموظف لعدم الصالحية 

من اخطر اآلثار السلبية التي قد تترتب علي استمرار ضعف أداء الموظف العام أال وهي إنهاء 
بموجب القانون الخدمة المدنية الحالي قد جعل خدمة الموظف لعدم الصالحية ، لذلك المشرع 

إنهاء خدمة الموظف لعدم الصالحية هو أخر إجراء يلجأ إليه وبعد التأكد من عدم صالحية 
الموظف ، الذي تم نقله إلي وظيفة أخري من ذات مستوي وظيفته ولمدة سنة ، وبعد متابعة لجنة 

% من األجر المكمل لمدة ستة 50رحت خصم الموارد البشرية فإذا راءت ضعف أدائه أيضا ، اقت
أشهر ، ونتيجة الستمرار ضعف أدائه اقترحت لجنة الموارد البشرية إنهاء خدمته لعدم صالحيته 

 للوظيفة مع حفظ حقوقه التأمينية .

وفي كل األحوال يقتصر دور لجنة الموارد البشرية علي مجرد اقترا  إجراءات معينة بالتسلسل 
وذلك في حالة حصول الموظف شاغلي الوظائف العادية علي تقريرين  27دة الوارد بنص الما

متتاليين بمرتبة ضعيف ، وهذا االقترا  يعرض علي السلطة المختصة سواء كانت الوزير أو 
 المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة علي حسب األول .

لطة المختصة العتمادها ونفاذها وجميع اقتراحات لجنة الموارد البشرية يلزم رفعها للعرض علي الس
نما تخضع لوالية  ، وال تعد تلك االقتراحات نافذة بذاتها بمجرد صدورها عن لجنة الموارد البشرية وان
التعقيب من السلطة من السلطة المختصة التي يلزم اعتمادها لهذه االقتراحات لنفاذها في كافة 

 (1)األحوال .

احد أحكامها انه " وحيث حددت الئحة العاملين بالهيئة القومية وتقول المحكمة اإلدارية العليا في 
( منها علي حكم 36( منها ، ثم نصت في المادة )30للبريد مراتب الكفاية للعاملين بها في المادة )

                                                 
ء ضالعيف هالالو احالد صالالور عالدم الكفالاءة المهنيالالة إذ جعلالت العديالد مالالن القالوانين مالالن الحصالول علالى تقالالارير تقالويم أدا (2)

حصول الموظف على تقارير أداء ضعيف لمرات متتالية معياررا لعدم كفايته المهنية، أو تأجيالل ترقيتاله عنالد اسالتحقاقه 
 ذلك لمرتين متتاليتين بالدرجة نفسها 

لسالالالنة  81ام قالالالانون الخدمالالالة المدنيالالالة الصالالالادر بالقالالالانون رقالالالم المستشالالالار الالالالدكتور سالالالمير عبالالالد ال سالالالعد، شالالالر  أحكالالال (1)
 .131-130، مرجع سابق، ص 2016
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العامل الذي يحصل علي تقرير كفاية بمرتبة ضعيف حيث قررت عرض أمره علي لجنة شئون 
لتقدير منحة فرصة في ذات عمله أو نقله إلي عمل آخر يناسب قدراته العاملين ) الموارد البشرية ( 

، ثم قررت انتهاء خدمته في اليوم التالي لصيرورة التقرير نهائيا إذا ما قدرت كفايته عن السنة 
التالية بمرتبة ضعيف )أي في حالة حصوله علي تقريرين متتاليين بمرتبة ضعيف ( ، ونصت في 

علي أن تسري أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة ) الخدمة المدنية  ( منها114المادة رقم )
( فيما لم يرد به نص في تلك الالئحة بما ال يتعارض مع أحكامها ... 2016لسنة  81حاليَا رقم 

 ."(2) 

سالفة الذكر مرهون باجتياز التقريرين المتتاليين بمرتبة ضعيف مراحل 27وإلعمال حكم المادة 
عالنهما للعامل وصيرورتهما نهائيين غير معيبين ، فضال عن استمرار قيام  إعدادهما واعتمادهم وان

حالة ضعف مستوي األداء وقت طلب إصدار القرار ،ومن حيث أن حصول العامل علي تقرير 
اآلمر الذي يتعين معه أن  –كفاية بمرتبة ضعيف يعتبر سببا إلصدار قرار الفصل من الخدمة 

متفقا مع القانون وذلك بان يكون هذان التقريران نهائيين وقت الطلب أو اقترا  يكون هذا السبب 
فإذا كان التقرير معيبا  –إصدار قرار الفصل من لجنة شئون العاملين وحتي إصدار القرار فعال 

ألي سبب أو غير نهائي علي الوجه المشار إليه امتنع اقترا  فصله من لجنة شئون العاملين أو 
القرار من السلطة المختصة .ومن حيث انه بإنزال القواعد سالفة الذكر علي الحالة  إصدار ذلك

المعروضة يبين انه وان كان الطاعن قد حصل علي تقريرين متتالين بمرتبة ضعيف عن 
إال أن الثابت أن لجنة شئون العاملين اقترحت فصله بجلستها المنعقدة في 1990/1991عامي
الصادر 1992لسنة 1635ل المطعون فيه رقم وصدر قرار الفص15/7/1992
مستندا في ذلك إلي تقريري الكفاية المشار إليهما وقبل أن يصبح التقرير الثاني 30/7/1992في

ذلك أن الثابت من مذكرات الجهة اإلدارية وحافظة المستندات المقدمة منها أنها قامت  –نهائيا 
واقترحت لجنة 27/7/1992بتاري 1991م بإعالن الطاعن بتقرير كفايته مرتبة ضعيف عن عا

أي قبل إعالن الطاعن بتقرير الكفاية وقد 1992/ 15/7شئون العاملين فصلة من الخدمة بتاري  
يوم من تاري  إعالن الطاعن 20أي قبل مضي  30/7/1992صدر القرار المطعون فيه بتاري  

)والمقابلة  1978لسنة  47ن رقم من القانو 30أي قبل أن يصبح نهائيا طبقا لنص المادة -بالتقرير
من قانون الخدمة المدنية(األمر الذي يتبين منه أن لجنة شئون العاملين )لجنة  26لنص المادة 

                                                 
، والمشار إليه بمؤلف 18/12/2016ق ع ، جلسة  55لسنة  7043حكم المحكمة اإلدارية العليا ، الطعن رقم  (2)

فتالاء مجلالس الدولالة ،مرجالع المستشار محمد احمد عبد الحميد ، شر  قانون الخدمة المدنية في ضالوء الفقاله وقضالاء و  ان
 . 407:  404سابق ، ص 
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الموارد البشرية( بالجهة التابع له الطاعن والسلطة المختصة مصدرة القرار لم تلتزما بتطبيق القواعد 
قانون الخدمة المدنية(عند إنهاء خدمة  من 26سالفة الذكر) 35المنصوص عليها في المادة 

ذلك أن اللجنة لم تعرض لحالته علي الوجه الذي بينته تلك المادة التي توجب عليها  -الطاعن
فإذا تبين عدم نهائية  –ابتداء أن تبحث عن مدي نهائية تقريري الكفاية القائم عليها قرار الفصل

األمر الذي يجعل القرار الصادر بناء علي هذه األخير امتنع التوصية بفصله حتي يصبح نهائيَا،
غير صحيح إذا لم يقم علي السبب المسوغ له قانون حيث جاء مخالفا 30/7/1992التوصية في 

لما ثبت من األوراق أن التقرير األخير لم يكن نهائيا عند النظر في أمر فصلة من جانب لجنة 
ار السلطة المختصة للقرار المطعون فيه علي شئون العاملين )لجنة الموارد البشرية(أو عند إصد

 الوجه المبين آنفَا .

فان قرار الجهة اإلدارية بفصل الطاعن من الخدمة لم يقم علي سبب صحيح  –ومن كل ما تقدم 
قانونا األمر الذي يتعين معه إلغاؤه ،ومن حيث انه متي كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون 

المذهب فانه وبدون حاجة إلي الخوض في سائر أوجه الطعن األخر   فيه قد ذهب إلي غير هذا
لغاء القرار المطعون فيه وما يترتب علي  يكون من المتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وان

لزام الجهة اإلدارية المصروفات "   . (1)ذلك من آثار وان
ثار علي ذات الترتيب الواردة انه يجب أن يراعي في كل األحوال إنزال هذه اآلوصفوة القول 

 (1)سالفة الذكر والتي يمكن إيجازها في األتي: 27بالمادة 

 وضع تقريرين متتاليان قدرت فيهما تقويم أدائه بمرتبة ضعيف. -1

 أن يعرض ذلك علي لجنة الموارد البشرية . -2

 اقترا  اللجنة المذكورة علي السلطة المختصة نقل الموظف لشغل وظيفة أخري . -3

تكون الوظيفة المقتر  نقله إليها أكثر مالئمة واتساقا مع طبيعة الموظف وقدراته ومؤهالته أن  -4
 ومستوي أدائه الوظيفي.

                                                 
، وراجالع حكمهالا فالي ذات 10/5/1997ق ع ، جلسالة  41لسنة  884حكم المحكمة اإلدارية العليا ، الطعن رقم  (1)

ق  49لسنة 4994، وحكمها في الطعن رقم 2/12/2000ق ع ، جلسة  44لسنة  83214المعني في الطعن رقم 
 .9/10/2004ع ، جلسة 

 81المستشالالار الالالدكتور عالالادل الشالالهاوي و المستشالالار الالالدكتور محمالالد الشالالهاوي ، شالالر  قالالانون الخدمالالة المدنيالالة رقالالم  (1)
 .192-191، مرجع سابق ، ص 2016لسنة 
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وجوب أن تكون الوظيفة المنقول إليها من ذات المستوي الوظيفي للوظائف التي يشغلها  -5
 الموظف حال وضع التقريران عنه.

مختصة نقل الموظف إلي الوظيفة المقتر  نقله إليها اقترا  لجنة الموارد البشرية علي السلطة ال -6
 لمدة سنة.

 نقل الموظف وشغله للوظيفة الجديدة لمدة سنة بالفعل ووضع تقرير آخر يبين أدائه الوظيفي. -7

 تبين للجنة المذكورة عدم صالحية الموظف للعمل بطريقة مرضية . -8

ل الذي يتقاضاه الموظف % من األجر المكم50اقترا  اللجنة علي السلطة المختصة خصم  -9
 لمدة ستة أشهر.

 دراسة حالة الموظف وتقييم أدائه وتبين للجنة انه غير صالح للعمل.  -10

اقترا  اللجنة علي السلطة المختصة فصل الموظف من الخدمة،   -11
 وحفظ حقه في المعاش.

رئيس مجلس إدارة  –المحافظ  –اعتماد السلطة المختصة ) الوزير   -12
 اللجنة . الهيئة ( لتقرير

 ثانيا :  أثار ضعف التقرير علي شاغلي الوظائف القيادية العليا :   

رتب المشرع أثارَا سلبية علي ضعف أداء الموظف شاغلي الوظائف القيادية العليا ، حيث نصت 
من قانون الخدمة المدنية علي " تنتهي لعدم الصالحية للوظيفة خدمة شاغلي  28المادة رقم 

الي الوظائف القيادية الذين ُيقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم الت
لتاري  صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش ".فقد تضمنت هذه المادة سببا آخر 

، وهو حصول الموظف علي تقريرين متتاليين بمرتبة (1)النتهاء الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية 

                                                 
مالن قالانون الخدمالة المدنيالة حيالث نظمالت األخيالرة  20اسالتكماال للمالادة  –موضالوع الدراسالة  – 28حيث تعالد المالادة  (1)

القيادية واإلدارة اإلشرافية فبمرور مدة شغل الوظيفة في قرار التعيين يتم نقل الموظالف  اثر انتهاء مدة شغل الوظائف
لوظيفة أخري ال يقل مستواها عن مستوي الوظيفة التالي كالان يشالغلها شالريطة أن يكالون مالن مالوظفي الدولالة قبالل شالغله 

اغلي الوظالائف القياديالة واإلدارة ألحدي الوظائف القيادية واإلدارية اإلشرافية ، ويمكالن حصالر حالاالت انتهالاء خدمالة شال
 -من قانون الخدمة المدنية في األتي : 20اإلشرافية طبقا لما جاء بالمادة 

 انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية واإلدارة اإلشرافية دون تجديدها .  -1
 يفة العليا أو التنفيذية تقديم الموظف لطلب بإنهاء خدمته خالل ثالثين يومَا من تاري  انتهاء مدة تعيينه في الوظ -2
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) متوسط أو ضعيف ( وتنتهي الخدمة بصيرورة التقرير الثاني بذات المرتبة متوسط أو ضعيف 
 نهائيَا بالبت في التظلم أو بفوات مواعيده دون التظلم منه. 

ولما كان النص أو الالئحة التنفيذية لم يوضحا هل المقصود بانتهاء الخدمة لشغل الوظائف 
القيادية فقط والنقل لوظيفة أخري غير قيادية   أم انتهاء خدمة الموظف وانقطاع العالقة 

 ائف عموما ؟الوظيفية وعدم الصالحية لشغل الوظ

 يري احد الفق  ان  يجب أن نفرق بين أمرين :  

: إذا كان شاغلي الوظائف القيادية واإلدارة اإلشرافية من خارج الوحدة وتم شغله  األمر األول
للوظيفة بالتعيين رأسَا ، فإن خدمته تنتهي وتنقطع العالقة الوظيفية بقوة القانون بحصوله علي 
تقريرين نهائيين بمرتبة متوسط أو ضعيف ، ويمتنع شغله ألي وظيفة قيادية بأي من الوحدات 

 ألحكام هذا القانون . الخاضعة

: كان شاغلي الوظائف القيادية واإلدارة اإلشرافية من داخل الوحدة وكان شغله  األمر الثاني
) وان كانت األداة هي التعيين ( فبحصوله علي تقريرين نهائيين بمرتبة  –للوظيفة بمثابة ترقية 

ية فقط وينقل لوظيفة أخري متوسط أو ضعيف تنتهي خدمته لعدم الصالحية لشغل الوظائف القياد
 (2)غير قيادية داخل المجموعة الوظيفية . 

ذا كان المشرع المصري قد رتب آثارَا قانونية هامة علي تقارير تقويم األداء سواء في مجال  وان
الترقية باالختيار أو باألقدمية أو منح العالوة التشجيعية أو منح شهادات التقدير أو إعالن األسماء 

إلعالنات أو الحرمان من نصف اآلجر المكمل أو الحرمان من الترقية أو النقل لوظيفة في لوحة ا
أخري أو الفصل من الخدمة ، وذلك علي النحو السابق توضيحه ، فإن اإلدارة بحسب قضاء 
المحكمة اإلدارية العليا ال ُتسال وهي في سبيلها إلعداد تقارير تقويم األداء وترتيب آثارها لصالح 

ل والعاملين عن تقديرها لعناصر الكفاية طالما لم يثبت فعال قصد اإلساءة إلي الموظف العام
الموضوع عنه التقرير كما اعتبرت المحكمة أن إلغاء القرار الصادر بتقدير تقويم األداء واعتبار 

                                                                                                                                               

،  راجع المستشار الدكتور عالادل الشالهاوي و المستشالار  28عدم صالحية الموظف ، طبقا لما جاء بالمادة رقم  -3
 .195-194، مرجع سابق ، ص 2016لسنة  81الدكتور محمد الشهاوي ، شر  قانون الخدمة المدنية رقم 

فتاء مجلس الدولالة،مرجع المستشار محمد احمد عبد الحميد، شر  قان (2) ون الخدمة المدنية في ضوء الفقه وقضاء وان
 .410- 409سابق،ص
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التقويم بدرجة ممتاز بمثابة التعويض العيني الجابر لما يكون قد لحق الموظف من ضرر بسبب 
   (1)قرار الملغي. ال

 (2)بالنسبة لشاغلي الوظائف العامة تحت االختبار : -3

 تنتهي خدمة الموظف لعدم الصالحية أثناء فترة االختبار في الحاالت اآلتيات:

 إذا حصل في نهاية فترة االختبار علي تقرير تقويم أداء بمرتبة اقل من فوق المتوسط. -1
لحالة يكون بقوة القانون أم ان  البد أن يكون بناء علي ويتساءل الباحث هل الفصل في هذه ا

 حكم المحكمة ؟ 

( من قانون الخدمة المدنية الحالي يجد أن المشرع  28-27المتأمل لنصوص المواد أرقام ) 
أعطي لجهة اإلدارة حق فصل الموظف بقوة القانون بناء علي قرار إداري يصدر من السلطة 

لسنة  47عمول به في ظل قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم المختصة ، علي عكس ما كان م
الملغي ، الذي كان يعطي الحق فقط للمحكمة التأديبية فصل الموظف حيث نصت المادة  1978
منه علي انه " إذا حكم على العامل باإلحالة إلى المعاش أو الفصل، انتهت خدمته من  100رقم 

ع مصير الموظف تحت يدي رؤسائه من الموظفين بعد أن مما يعني وض…"  تاري  صدور الحكم
 كان محميرا كونه لن يفصل سو  عن طريق المحكمة.

 الخاتمة 

لقد تعرضنا في هذا البحث لبيان اآلثار المترتبة علي تقارير تقويم األداء والتي تتمثل في اآلثار 
قانوني العاملين المدنيين بالدولة االيجابية واآلثار السلبية ، موضحين أوجه التشابه واالختالف بين 

مقارنة بين  2016لسنة  81و قانون الخدمة المدنية الحالي رقم  1978لسنة  47الملغي رقم 
 تشريعات الوظيفة العامة في فرنسا .

 النتائج:

 ومن خالل الدراسة توصلنا إلي عدة نتائج هامة تتمثل في األتي:

                                                 
كمالالالا تراجالالالع  23/1/1993ق جلسالالالة  36لسالالالنة  1535المحكمالالالة اإلداريالالالة العليالالالا ، الالالالدائرة الثانيالالالة ، الطعالالالن رقالالالم  (1)

 .380الموسوعة اإلدارية لءستاذ محمود صالح ، المرجع السابق ، ص 
، وراجع أيضا مؤلف المستشار 2016لسنة  81من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم  48راجع المادة  (2)

 .81الدكتور سمير عبد ال سعد، شر  أحكام قانون الخدمة المدنية، مرجع سابق، ص 
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اء الوظيفي " في ضوء قانون الخدمة استحدث المشرع المصري مصطلح " تقويم األد -1
المدنية ، وذلك عوضا عن مصطلح " تقارير الكفاية " الذي كان مستخدما في ظل قانون العاملين 

م ، وذلك تماشيا مع مفهوم الخدمة المدنية ومواكبة 1978لسنة  47المدنيين بالدولة الملغي رقم 
ا نجد أن المشرع الفرنسي قد استحدث نظام التطورات التي تمر بها أنظمة الوظيفة العامة ، بينم

 المقابالت المهنية المباشرة لقياس القيمة المهنية لموظفي الخدمة المدنية في فرنسا .  

إن قرارات تقويم األداء باعتبارها قرارات إدارية نهائية تؤثر إما بشكل ايجابي أو  -2
ما أن تكون  سلبي علي حياة الموظف الوظيفية،فإما أن تمنحه تقدما وظيفياَ  في حياته الوظيفية وان

% من االجر الوظيفي لمدة سته اشهر أو 50سببا في نقل الموظف إلي وظيفة أخري أو خصم 
 إنهاء خدمته .

إن تقارير تقويم عنصر تفضيل بالنسبة للمستحقين للترقية ، فتشريعات الوظيفة  -3
للترقية سواء من الرتبة أو من  العامة في فرنسا تلزم جهة اإلدارة بترتيب الموظفين المستحقين

الدرجة علي حسب القيمة المهنية الحاصل عليها كل موظف ، علي أن يكون بداية التسلسل 
 الحاصل علي اعلي قيمة مهنية ثم االدني وهكذا .

جعل المشرع مراتب تقارير تقويم األداء احد الشروط الجوهرية لترقية الموظف عن  -4
كان معموال به في ظل قانون العاملين المدنيين بالدولة إال انه قد طريق الترقية باالختيار كما 

جعل الترقية باالقدمية أيضا تتوقف علي نتيجة تقرير تقويم األداء الوظيفي عن أخر سنتين وذلك 
خالفا لما كان معموال به في ظل قانون العاملين المدنيين ، إال أن المشرع فرق بينهم بالنسبة 

ء التي ينبغي للموظف الحصول عليها لترقيته للوظيفة األعلى ، فجعل الترقية لدرجة تقويم األدا
باالختيار تكون علي أساس أخر تقريرين متتاليين قبل استحقاق الترقية مباشرة بتقدير ممتاز ، 
وجعل الترقية باالقدمية علي أساس أخر تقريرين متتاليين ال يقل عن مرتبة كفء ، وجعل معيار 

 الة تزاحم المستحقين هو األعلى في التقدير العام ثم األعلى في درجة تقويم األداء .التمييز في ح

كان المشرع في ظل قانون العاملين المدنيين الملغي يهتم بتقارير تقويم األداء  -5
الوظيفي وجعل لها بالغ األثر في إعادة تعيين العامل ، واعتبر المشرع حصول العامل علي تقدير 

نعا من إعادة تعيينه ، بينما لم نجد مثل هذا الشرط في ظل قانون الخدمة بمرتبة ضعيف ما
وان كان القانون اشترط إعادة تعين الموظف مرة أخري إال  2016لسنة  81المدنية الحالي رقم 

من الالئحة التنفيذية قد خلت من شرط الحصول علي تقرير تقويم أداء أيا ما  189أن المادة رقم 
 تي يحصل عليها سواء أكانت متوسط أو فوق المتوسط .كانت المرتبة ال
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المشرع الفرنسي لم ينص علي إلزام جهة اإلدارة بنقل الموظف ضعيف األداء إلي  -6
وظيفة أخري تتناسب مع قدراته المهنية ، علي عكس المشرع المصري الذي نظم هذه المسالة 

إلي فصل الموظف ، صحيح انه تنظيما دقيقا ، واوجب طرق محددة يجب إتباعها قبل اللجوء 
أعطي لجهة اإلدارة الحق في فصل الموظف في نهاية األمر إال انه يحمد للمشرع المصري أن 
 جعل هناك إجراءات تحذيرية للموظف قبل اتخاذ اإلجراء األصعب أال وهو الفصل من الخدمة .

عويض الفصل من الخدمة لعدم الكفاية المهنية في فرنسا يلزم جهة اإلدارة بت -7
الموظف المفصول مع حفظ حقه في المعاش، علي عكس المشرع المصري الذي يحفظ للموظف 

 حقه في المعاش ولكن ال يلزم جهة اإلدارة بالتعويض.   
 التوصيات 

نوصي المشرع بعدم جعل األعلى في مجموع درجات تقويم األداء هو معيار المفاضلة في  -1
واالستناد إلي معيار األعلى في مرتبة التقويم وان حدث ترجيح موظف عن موظف مستحق للترقية 

تزاحم للمستحقين يفضل شرط أخر كقضاء مدة معينة في الدرجة الوظيفية المرقي منها وليس 
األعلى في مجموع درجات تقويم األداء نظرا الن تقارير تقويم األداء ال تكون مثالية ودقيقة في كل 

 األحوال .

د مرتبة تقويم األداء وعدد مرات التقويم المطلوبة لتجديد مدة شغل نوصي المشرع بتحدي -2 
الوظيفة القيادية مما سيفتح مجاال للمحاباة واألهواء الشخصية ، فكان يجب علي المشرع أن يحدد 

 مرتبة التقويم وعدد مرات التقويم بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية اإلشرافية العليا .
من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بإضافة شرط  189ل المادة رقم نناشد المشرع بتعدي -3

الحصول علي مرتبة تقويم أداء عن السنة التي تسبق إعادة التعين مباشرة مرة أخري ، ألنه من 
غير المتصور أن يتم إعادة تعين موظف حاصل علي تقرير تقويم أداء اقل من ضعيف عن أخر 

وذلك الن من شروط تولي الوظيفة العامة الجدارة والكفاءة ، وأسوة بما كان  سنه له في الوظيفة ،
 معموال به في ظل قانون العاملين المدنيين الملغي .

نوصي المشرع الفرنسي بضرورة النص علي إلزام الجهات اإلدارية بنقل الموظف ضعيف  -4
لمهنية العطائه فرصة اخيره لتحسين األداء إلي وظيفة اخري لمدة معينة تتناسب مع قدراته وقيمته ا

مستواه قبل فصله ،وذلك كضانه اقرها مجلس الدولة الفرنسي في العديد من احكامه، وأسوة بما 
 نص عليه المشرع المصري.
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نوصي المشرع المصري بعدم فصل الموظف ضعيف األداء طبقا لما هو منصوص عليه  -5
نما بإحالة الموظف إلي من قانون الخدمة المدنية ، م 28و 27بالمادة  ن قبل الجهة اإلدارية وان

 100المحكمة التأديبية التي لها أن تقضي بفصله ، طبقا لما كان معموال به في ظل المادة رقم 
، حتي ال يكون مصيرالموظف 1978لسنة 47من قانون العاملين المدنيين بالدولة الملغي رقم 

 ح الموظفين.معلق بيد الجهة اإلدارية ورغبه منها في تسري

 المراجع 
 المراجع العامة 

فتالالاء  .1 المستشالار محمالد احمالد عبالالد الحميالد، شالر  قالالانون الخدمالة المدنيالة فالي ضالالوء الفقاله وقضالاء وان
 .2018مجلس الدولة ، دار النهضة ، 

المستشار الدكتور سمير عبد ال سعد، شر  أحكام قانون الخدمة المدنيالة الصالادر بالقالانون رقالم  .2
 2016لسنة  81
تشار الدكتور محمد الشهاوي والمستشار عالادل الشالهاوي ، شالر  قالانون الخدمالة المدنيالة رقالم المس .3

 2016لسنة  81
 .1969د. عبد الفتا  حسن ، مباد، القانون اإلداري الكويتي  .4
وسالالالائل  –نشالالالاط اإلدارة  –الالالالدكتور محمالالالد فالالالؤاد عبالالالد الباسالالالط ، القالالالانون اإلداري " تنظالالاليم اإلدارة  .5

 .2006اإلدارة " ، 
المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين ، العالاملون المالدنيون بالدولالة والكالادرات الخاصالة فالي  .6

فتاء مجلس الدولة )  .2007-1998قضاء وان
 .1987الدكتور بكر القباني، القانون اإلداري، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية  .7
" 1971لسنة  58المدنيين بالدولة رقم األستاذ إسماعيل فوزي احمد فوده، أحكام نظام العاملين  .8

 ،1976تشريعيا وقضاء وفتو " الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
األستاذ محمود صالح، الموسوعة اإلدارية للفقه والقضاء، شر  قانون العاملين المالدنيين بالدولالة  .9

 .2004، منشأة المعارف، اإلسكندرية، طبعة 1978لسنة  47رقم 
بطالالي ، الوسالاليط فالالي القالالانون اإلداري، دار النهضالالة العربيالالة، القالالاهرة، الالدكتور رمضالالان محمالالد  .10

1997 
 .2010المستشار سمير يوسف البهي، شر  قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة،  .11
 المراجع المتخصصة  .12
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د. أنالالالور رسالالالالن ، تقالالالارير الكفايالالالة ، دراسالالالة لتقالالالويم األداء الالالالوظيفي فالالالي القالالالانون المقالالالارن وفالالالي  .13
 . 2006لس التعاون الخليجي ،قوانين دول مج

الالالالدكتور رمضالالالان محمالالالد بطالالالي  ، نظالالالم الترقيالالالة فالالالي الوظيفالالالة العامالالالة الفرنسالالالية ومالالالدي إمكانيالالالة  .14
 .1985استفادة اإلدارة المصرية منها ، 

د.عصمت عبد ال الشي ، الطبيعة القانونية لترقية الموظف العام بين الحق والواجالب، دراسالة  .15
 لطبعة الثانية،مقارنة، دار النهضة العربية، ا

الدكتور محمد سالعيد حسالين أمالين ، تقالارير الكفايالة فالي مجالال الوظيفالة العامالة ،، دار النهضالة  .16
 .  2004العربية ،

الالالالدكتور محمالالالد محمالالالود الشالالالحات ، أحكالالالام وطالالالرق تقالالالارير الكفايالالالة السالالالنوية للموظالالالف العالالالام ،  .17
 .1998اإلسكندرية ، دار الفكر الجامعي ، 

جمالي، تقييم أداء الموظف العام في القانون الفلسطيني "دراسة األستاذ حازم حمدي محمود ال .18
مقارنة "، معهالد البحالوث والدراسالات العربيالة، المنظمالة العربيالة للتربيالة والثقافالة والعلالوم، جامعالة الالدول 

 ،2009العربية، رسالة ماجستير، القاهرة، 
ين بالدولة، الطبعة الثانيالة، الدكتور محمد فؤاد عبد الباسط، قياس كفاية األداء للعاملين المدني .19

 م، منشأة المعارف، اإلسكندرية. 2003
 األحكام:  .20
 18/12/2016ق ع ، جلسة  55لسنة  7043حكم المحكمة اإلدارية العليا ، الطعن رقم  .21
 .26/3/2015ق ع ، جلسة  56لسنة  32610حكم المحكمة اإلدارية العليا ، الطعن رقم  .22
 12/2/2005ق ع ، جلسة  46لسنة  11123طعن رقم حكم المحكمة اإلدارية العليا ، ال .23
 29/10/1996ق ع  ، جلسة  41لسنة  264حكم المحكمة اإلدارية العليا، الطعن رقم  .24
  19/1/2002ق ع ، جلسة  43لسنة  6150حكم المحكمة اإلدارية العليا ، الطعن رقم  .25
 .5/7/2009ق ع ، جلسة  51لسنة  1454حكم المحكمة اإلدارية العليا ، الطعن رقم  .26
 ،  2/12/2000ق ع ، جلسة  44لسنة  83214حكم المحكمة اإلدارية العليا ، الطعن رقم  .27
 .9/10/2004ق ع ، جلسة  49لسنة 4994حكم المحكمة اإلدارية العليا ، الطعن رقم .28
 23/1/1993ق جلسة  36لسنة  1535حكم المحكمة اإلدارية العليا ، الطعن رقم  .29

 المقاالت 
افتراضية "قانون الخدمة المدنية بين الفالرص والتحالديات " ، إيمالان زهالران ، بتالاري  إصالحات  .30
27/11/2016 
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المبالالالاد، اإلسالالالالمية فالالالي علميالالالات تقالالالويم األداء ، مجلالالالة االقتصالالالاد اإلسالالالالمي العالميالالالة ، العالالالدد  .31
  2017بدون رقم ، الصادر يوليو 

لنشالر، بيالروت، لبنالان، الطبعالة معجم الكافي، محمد خليل الباشا، شركة المطبوعالات للتوزيالع وا .32
 م. 1998الرابعة، 

 رسائل الدكتوراه 
األسالالتاذ أسالالامة محمالالد محمالالد عبالالد الفتالالا  حجالالازي، الترقيالالة فالالي التشالالريع المصالالري، بحالالث مقالالدم  .33

 ،2003لدبلوم العلوم اإلدارية، جامعة عين شمس، مايو 
ة دكتالالوراه ( كليالالة الالالدكتور حمالالدي أمالالين عبالالد الهالالادي: نظريالالة الكفايالالة فالالي الوظيفالالة العامالالة )رسالالال .34

 .1966ج القاهرة  –الحقوق 
 . 1971الدكتور عبد الرحمن عبد الباقي عمر ، أدارة األفراد ، .35
هالالاني بالالن نالالايف بالالن عبيالالد السالالالمي ، تقالالويم االداء الالالوظيفي وأثالالره علالالي حقالالوق الموظالالف فالالي  .36

 .2011سلطنه عمان "دراسة مقارنة"، رسالة دكتوراه ، حقوق عين شمس ، 
 المراجع األجنبية 

1. LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE 
2. Licenciement pour insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire 

titulaire, Circulaire n °370 du  14/06/2007  
3. TIFFIN (Jaseph)-Six merit rating systems Psychology and industry 

1480. 
4. Diverrez, j l, appréciation du personnel.1971.p 22 
5. Bulletin official, evaluation ET notation, www.education.gouv.fr.p, 
6. Management, New York, 1953.p.181. Torpey.W.G.-Public personnel 
7. Bruxelles 7 Avril 2006 Dossier 2004-282, www.edps.europq.eu. 
8. Jean Jaques Riblas : Notes et documents sur la notion d appreciation 

du personne aux Etas – UNIS, Revue adm Spt.1953.p538. 
9. Deveries & Others, 1981, PP 126  
10. la notation, Public il y a 11th November 2007 par Roland d'ambrosio  
11. PH.Georges, op, cit. 
12. Serge Salon, jean-Charles Savignoe, op, cit 
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13. CH, Sénégas, les droits et les obligation des fonctionnaires 
charles-lavauzelle, 1955 

14. Arrêté du 26 novembre 2003 relatif aux conditions générales d' 
evaluation et de notation des personnels du ministêre de 
l'équipement des transports , du logement ,du tourisme ,et de la 
mer. 

15. Alain plantey,op,cit 
16. Bulletin official , évaluation et  notation  
17. l'évaluation et le notation ,www, www.fonction-publique.gouv.fr,p2. 
18. Serge Salon ,jean Charles Savignoc 
19. l'évaluation et le notation des fonctionnaires de 

l'Etat www.ccomptes,fr,/bilan/-actvies/ evaluation- notation- 
fonctionnaires. 

20. LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE. 
21. Guide de procedure Droit disciplinaire 
22. Licenciement pour insuffisance professionnelle - Avril 2010  

 أحكام مجلس الدولة الفرنسي 
1. C.E, N °390396, du 18 janvier 2017 
2. C.E, n° 410411,du 13-4-2018 
3. C.E. n° 380780 et 380781 du 14-10-2015, Recueil Lebon 
4. CAA ,de Paris, n° 16PA03485,du 27-2-2018,AJ Collectivités 

Territoriales 2018 . 
5. CAA,du Bordeaux , n° 15BX00569,du 4-4-2017, AJFP 2018. 
6. C.E, n° 390396, du 18-1-2017. AJDA 2017  
7. C.E, n° 390396, Droit social 2017  
8. CAA Lyon du 24 avril 1998 N  ° 97LY00324 - Centre hospitalier de 

Chamberry 
9. C.E ,n° 410411 du 13-4-2018, AJDA 2018 . 
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10. CE, n° 356196, 29 janv. 2014. 
11. C.E, 3ème sous-section jugeant seule, 24/04/2013, 346021, Inédit 

au recueil Lebon 
12. T.A Dijon 12 Octobre 1999,1ére CH,Gérard Glémente. 

 المواقع االلكترونية 
www.legifrance.gouv.fr 
www.fonction-publique.gouv 
www.fonction-publique.gouv.fr. 
www.ccomptes,fr 
https://www.emploi-collectivites.fr/notation-evaluation-entretien-fpt-blog-
territorial  
http://youthmoth.com/post.php?pId=78  
www.collectivites-locales.gouv.fr/files/lice_pour_print.imp  
http://gate.ahram.org.eg/News/1919721.aspx  

http://www.legifrance.com/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000027386263&fastReqId=809912465&fastPos=1
http://www.legifrance.com/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000027386263&fastReqId=809912465&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.fonction-publique.gouv/
http://www.fonction-publique.gouv.fr/
http://www.ccomptes,fr/
https://www.emploi-collectivites.fr/notation-evaluation-entretien-fpt-blog-territorial
https://www.emploi-collectivites.fr/notation-evaluation-entretien-fpt-blog-territorial
http://youthmoth.com/post.php?pId=78
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/lice_pour_print.imp
http://gate.ahram.org.eg/News/1919721.aspx


 

 

                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 حبث بعنوان

 دور فكرة النظام العام يف محاية مشروعية

 الضعيف العقد والطرف 

 مقدم إىل

 ا قسمكلية احلقوق جامعة املني

 القانون املدنى

 إعداد 

دكتور/ أحمد عبد الحميد أمين  

القانون المدني أستاذ مساعد بقسم   
 

 ِبْسِم اهلِل الر َّْحمِن الر َِّحيِم

 ٍََِّظي . و َوِإم ظا     َوَما ُيَلقَّاَها ِإال الَِّذيَن َصَبُروا َوَما ُيَلقَّاَها ِإال ُذو َحظٍّ  
ََ ِمظنَ   ُِ ُهظَو الت ظِمي ُ        َيْنَزَغنَّظ ِِ ِإنَّظ ِْذط ِباللَّظ َِ ََاِن َنظزط ف َااتطظ  الشَّظيط

َِْليُ     اْل
 صَدَق اهلل الَعِظيم

 سورة فصلت

( 36 – 35اآلية )                             

 

 

 

 

http://www.google.com.eg/url?q=http://www.kaheel7.com/books/basmalamiracle.doc&sa=U&ei=aRKBTZ_FG47Aswbqstz1Bg&ved=0CBIQFjAC&usg=AFQjCNHvsrMPHy7TAEzF9nt2lTpH8yyEvQ
http://www.google.com.eg/url?q=http://www.kaheel7.com/books/basmalamiracle.doc&sa=U&ei=aRKBTZ_FG47Aswbqstz1Bg&ved=0CBIQFjAC&usg=AFQjCNHvsrMPHy7TAEzF9nt2lTpH8yyEvQ
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 ة ــــــــمقدم
كالزكرررم فت رررود  فدررر وف وو وفررر  فررر   وجررروو عو قرررو ع توتمرررم تمكررره  فكجتك ررر    ررر  فكررر   فكررر  إن    

ق كرم ترت ه سرهوك    فجك قمف وكك  ال  ك فم  أن  إلتس ن عو  ر   كترا  فمروه ورر و   وررع عو قرو
وعرررو وررروأ  ك ررر فه وررررع  فمو قرررو  فم توتمرررم و ررركه    - .و  رررل  فكجتكرررعف وقالعتررر  كرررع وررر ع    فررر  و

تون  فطوم ر ف قهري مرو كهسسر    فمومثف تت كل كع كطهرع  فمر ن  فسر وع ق ر ف و  رو  كو سرم  فمر 
  ول  فدممرر   ف وفتررور سج وسررمويس  فررار كرر ن مرر ف أن  ف مررل مدرر ة وجرروو ممررو  ف ررممم و إلتسرر ن 
موفررو كررزوو  و رر  وتمتك رر  طوم ررم تكومترر ف و رراط  رر   فممررو   فطوم مررم أو  فممررو   فد ومررم أو ممررو  

فرر  طررو ل  فمرر تمن  فسرر وع ق رر   وك رر مو    ك   رر     إلتسرر نقوعو تدمررو  ررا   فكررا   و تجرر ط   رر  كرر ن 
ف  فتر  كر ن ف ر   روا سم سر  و ررل متكثرل   1و فثر كن ق ر ف ومتكثرل فر  ت  مرم  ف مرو  الجتكر ق 

فرر  إمررالل  فمكرره  فررومكم  ط  كمررل  فمكرره  فدرر ورف و فترر   تت رر  وممرر ه  فثررو   فد تسررمم  فترر  مكهرر  
كمتري  اط   فك   أن متت زل كل وعو ك ن  ٠      فوف ع قن  فم م   و فممو   فطوم مم فإلتس ن

فرر و كررن أفرر و  فكجتكررع قهرري عررو  كررن م مترر  مترري مررتككن  فجكمررع كررن أن متكت ررو  ومرر مت ه قهرري عرروه 
 فكس و  ف و ا  مستوق  وجوو عو قو كوروقمم كموك   مست ور و ر    فر  و فر  سرهوك ه وك ر كالت هف 

  ف   كن عرو  ووسر  ل إكر  طف أن تجور  ف وتستطمع وك فكجتكعإفي ج ت  وجوو سهطم ق كم تكثل  ا  
ق إن فكرر    فت رر ه   فرر  و قهرري  مترر ه  رراط  فمو قرروف وامررم تمممرر   فت رر ه و ف ررول و  كررن فرر   فكجتكررع

 ف رر ه كررن   فكرر    فترر  تت ررا و ف كوكمررمف ممررث تسرروو جكمررع فرر وع  فمرر تونف وته رر  وو    او أ كمررم 
ف فتطومم ت رر  ور فمو تمن  فك تهدررم  ت تهرا ورره تالا ك  مرم وطوم ررم 1و فارم فرر   فت ر ه  فمرر توت  ودككهر 

  فت ر ه   فكر   ممث ت تو  فك    2كل ف ع كن ف وع  اط  فمو تمن و فا ة  فار   ق  كن أجه ق 

                                                 
1- SMORTO Guido-, « La justice contractuelle», RIDC, n° 03, 2008, p586 

Eudier Frédérique, Ordre publique substantiel et office du juge, Thèse doct., dir. P. 

Courbe Rouen, 1994, publiée au site Internet : www.panjuris.univ-paris1.fr. 

م مرم  فكوروأ  فوسرتو مم  فمك مرم وكروف  ف ر ه  فت ر ه فدكر    فمومثرم  التج  ر    ف ر لف قورو مسرمن كمكرو  ت ر ف -٠  
  11 .ص ف 1998  فم    ف  ف  وممف  فت رم و    فت  عوف

 فت ر ه   ف ر ه فر   ف مروو  فكوتمرم وكروف  فمك مرم  فتر  مكده ر  ف ر   فمر تون  فجتر    فر  كجر ل  –كمكو قمو  فا مر   2
      5ص –ووون و   ت    2٠٠5 الت م و و فتتدماف ستم 

 كم ل كت و  قهي   

://lawsmaster.blogspot.com/2016/12/objet3.html#morehttps 

post_90.html-https://anibrass.blogspot.com/2015/01/blog 
http://almerja.com/reading.php?idm=76073 

https://lawsmaster.blogspot.com/2016/12/objet3.html#more
https://lawsmaster.blogspot.com/2016/12/objet3.html#more
https://anibrass.blogspot.com/2015/01/blog-post_90.html
https://anibrass.blogspot.com/2015/01/blog-post_90.html
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 فكمو مررم فرر   فت رر ه  فمرر توت ف وتتجهرري كمو مررم  رراط  فدكرر   كررن  ررالل  فم جررم  فك سررم فكرر  مررتككن 
 ه  فكوكوفررم إفمرر ف وتمممرر   فارر ة  فررار كررن  جهرر  وجرروف فررافك أ ررا   رراط  فت رر مع كررن  فممرر ه و فك رر

    1 فدك   كك ت   ف   ف  كل ف وع  فم تونق
كك  أن فك    فت ر ه  ف ر ه  ر   رك ه   كر ن فهت ر ه  الجتكر ق  كرن أر  قترو د قهري   سري   فتر  

  وممف كك  أت   تكثل  ف  قمم مموه قهم   سو د ك ت  ثم فمم أو ومتمم أو سم سمم أو  جتك قمم أو  عت
 ر كجتكررع تمررو تمممرر  أ و فرر ف ف رر   فترر  ترروفع  فكجتكررع تمررو  فتمرروه و الزو رر   مسرر   فمررمه  فترر  

 م تمو   و  سي  فت  مموه قهم   ومومن و   ق
و تجو أن ت  ما فك    فت  ه  ف  ه م تها ف  كج ل  فم تون  ف  ه قت  فر  كجر ل  فمر تون  ف ر صف 

م ررر د  فمررر تون  ف ررر ه  سودتررر  كررر  متمرررته قهررري  إلو     رررم تت  و فمدررر   قهمررر  إثتررر د عم ك ررر  فمرررو ق فررر  ف
و فو مدم   س سمم  فكسرتو  إفم ر  و ر   فرروط  إلو  رف كرن ممرث تروفم    كرن و فسرالكم  ف  كرمف و 

 ق2 فمد   قهي  ف مم و فسكمتم  ف  كم فهكجتكعس  
س ع  فم  د  فم تون  ف  ص قهي أت  )   س ي  فسم سر   أك  و فتسوم فت  ما فك    فت  ه  ف  ه  فار

 و الجتك ق  و ف هم   فار مموه قهم  كم ن  فووفم كك  ت سك   فمو تمن  فت فا  فم  ق
أو و و    أ  ف    كجكوقم  فمو قو  فم توتمم  فت  تت ه  فك ر فل  فتر  ت ره  فكجتكرع كو  ر   أكثر   

  فل سم سمم أو  جتك قمم أو  عت  وممق( كك  ت ه  إلف  وف سو د ك ت  تهك  فك 
ف فت رر ه  ف رر ه  ررو كجكوقررم  فك رر فل   س سررمم فهجك قررم  فترر  ممرروه قهم رر  وترر د  فجك قررم وكم ت رر ف 

 وممث ال مستت  وم د  ا   فكم ن سهمك  وون  الستم    قهم  ق 

                                                                                                                                               

 Philippe Malaurie,L ordre public et Le contrat,Editions Matot- braine ,Reims,1953- N 

23 

Philippe Malaurie et Laurent ayes,cours de droit civil,Les obligatios,Editions 

cajas.1990.P.286-  

n421 Reims,1953. braine  Philippe Malaurie,L ordre public et Le contrat ,Editions 

Ecylopedie .ordre public et Bonne Mœurs- Dalloz v.N 2- Mazeaud. Droit civil  T 

II .Vol .I .P.96 .N 118- Carbonnier .Droit civil .8 éditions .T .5.N 332 

كمكو ق دو : وع مم  فت  ه  الجتك ق  و قتو  ط عمو   قهي  فم م    ف  كمف  س فم وكتو  ط كموكم إفري كهمرم  فممرو ف 
 71فص1961ج ك م  فم     

F.TERRÉ, P. SIMLER, Y.LEQIJE1TE, Droit civil, Les obligations, 9 éd. DALLOZ , 

Paris, 2005, P.204. 
 و  سرررم كم  ترررم ورررمن  فمرررو تمن  فورررر مم  و فدمررر  -فكررر    فت ررر ه  ف ررر ه  فررر   فت  مرررم و فتطومررر   -طررر     فو ررر ف  عمـــ د 1

 ق19 فككت   إلسالك ف  فطو م   وفيف ص -االسالمى 
  فجرزد ف  إلو  ر  فمر تون كور و   رم تمف توفمر   فروكتو  قرن تمرال ف 20 ص سر و ف ك جرع -طر     فو ر ف  قكر و 2

 و وط وك  332 ص  فك  ممف فهج ك     فت   و   ف 1955 - 1954  وفيف   ولف فطو م
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مم و فت  ه  ف  هف عو قو وفافك ك ت   فمو قو  فم توتمم  فكت همم و فك  فل   س سمم فهجك قم أر  فكت ه
 كرر ط ال تكهرررك  إل  و   فد ومررم إز د ررر  أر سررهط ن أو عرررو ط قهرري ك  فدت ررر ف إا ت رر ة ك  فدت ررر  كمررر ن 

 1 فكجتكع تدس  فالت م   و فت وعف فال مسكل  ر ف و ودن تج ر إ  وت  قهي  الف  ق
و قتور   أن    فرر ما  ف فتت  ة فوو  فك    فت  ه  ف  ه ف  ك  عوم ك  وقمم  ف مو ومك مرم  فطر ا

 ق  2 فمو قو  فم توتمم ت وا إفي تممم   فمو   وتي كن  فك  فل  ف  كم ف
و كد ررروه فكررر    فت ررر ه  ف ررر ه وررر فك تي  فسررر و ف مككرررن أن متسرررع أو مررررم  تو ررر   فإلتجررر ط  فسررر  و فررر  

 ف ر هف ومتسرع   فكجتكعف ف توك  تكون  فاهوم فإلتج ط  فد ور ف  كجتكع ك  مرم  كد وه فكر    فت ر ه
 3     ف   ل  فكا     ال ت  كممق

طال  سرهط ن  إل  و  مكترع  فووفرم كرن  فترو ل فر   رهون  فدر و  ف   رم ككر  ممرو  4ف فم مم  فد ومم و  
كررن  تت رر   فكرر    فت رر ه  ف رر ه ومم رر    قهرري  فمو قررو   س سررممفأك  فرر   ررل   فكررا     ال ررت  كمم 

 ر فل  ف   رم  هرا  فك ر فل  ف  كرمف ككر  ممرته و فرر و   متسع تط   و مدرم  فووفرمف وت تدر   فك
 5ق تو    فافك  فتوسع ف  تطوم  فك    فت  ه  ف  ه

 ا   التس ع ف  تط   فك    فت  ه  ف  ه مهور إفي وسط تدوا   قهي ك فم ف وع  فم تون   ك   فرار 
فتسومت   وتام    ف  مج ل م    اط  فدك    ف  ع ف  ك من أو ف   تج ط ك من كت ا ف وافك ت   

 فزك ن و فكك نف ف   فك   ترم  وتتسع مسوك  م تمو  فكجكروع كرن  فتر ي فر  زكر ن وككر ن ك رمنف 
                                                 

 ق77 فك  مم صف و    فت   فهج ك    1952ف  فطو م  فث تممف كو ل فه هوه  فم توتممسهمك ن ك عيف:  1
 ق91إلسكتو ممف ص  ا كت د   فك   فت  مم  ف  كم فهم تونف سكم  قوو  فسمو تت غوف: 

2 M.S. PAYET, Droit de la concurrence et droit dela consommation, DALLOZ, Paris, 

2001, p. 121,- J.CALAIS-AULOY, FSTEINMETZ, Droit de la consommation, 5e éd, 

DALLOZ Paris, 2000, p216. 
 -2٠17ج ك ررم  فتجرر و  فوطتمررم   – سرر فم ك جسررتم   –كد رروه فكرر    فت رر ه  ف رر ه وتطومم ت رر   -تجمرر  قوررو ي تجمرر 

 وك  و و   وأ    إفي  فك  جع  فد تسمم  آلتمم  11ص 
J.Ghestin .Droit civil .Le contrat .Formation .LGDJ .1988- Christian 

Larroument .Droit civil.T.III .Les obligations- Le contrat .2 edition Economica.1990-

p34. 

Ecylopedie Dalloz v . L ordre public et Bonne mœurs-N2- Mazeaud. Droit civil  T 

II .Vol .I .P.96 .N 118- Carbonnier .Droit civil .8 éditions .T .5.N 332-  

Philippe Malaurie et Laurent ayes ,cours de droit civil Les obligatios ,Editions 

cajas.1990-p55  
فرررر   رررر و  فمرررر تون  فكرررروت   فجومرررروف  فكجهررررو   ولف ت  مررررم مرررط  فررررويقورررو  فررر ز    مكرررو  فسررررت و رف:  3

 437ف ص2011ف فوت نفوم و كت و     فمهو   فمموعممف  ف الفتز ه ووج  ق هف ك  و   الفتز ه
4   https://elawpedia.com/view/32/ 
 21قك و ط     فو  رف: ك جع س و ف ص 5
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وال موجو ع قو  أو ك م   ث و  مموو  فت  ه  ف  ه تمومو   كطهم   متطو  قهي كل زكر ن وككر نف قهري 
 ررو ورررع ك مرر   كرر ن متمرروو  قتورر   أن  فت رر ه  ف رر ه كد رروه تسرروي ف وكررل  كرر  فرر  وسررع  فك رر ع ف 

قهررري أس سررر   فت ررر ه  ف ررر هف و رررو كررر  مطهررر  قهمررر  وك مررر    فك رررهمم  ف  كرررمف فممرررث مت هررر    كررر  
ا   وت و قن  فك همم  ف  كم ال م و كن  فت  ه  ف  ه   ق1و فك همم  ف  كم م و كن  فت  ه  ف  هف و  

 -كوروع  فومث وسو    تم  ط:
ك  و ك   إل  و  ع و   قهي تممم   ف ول وتدسر   قتروك  تر توط و العرم ت  عومرم كرع طر ا   ر ف      

فررهن قهرري  فك رر ع أن مكتتررع قررن  فتررو ل فرر   ف مررو ف ف العرر    الجتك قمررم ال ت ررت ه إال قهرري أسرر ي 
 متر ه إ  ور أر ت  عورف وو  ل  ا   إلط  ق ف فم تون  فور    سرت هص كوروأ  طوم مر    رو رر و   

ف   رل أن   ف مووف ف إل  و     ك و  فالفتز ه  فم توت  و   ف   فوع  ا ت  وسمهم تممم   ف و فم 
إ  و   إلتس ن م   ت موث كن  آلث    فم توتمم ك  تتج  إفي إمو ث  فكن  اط  إل  و  مجر  أن ال ت ر ع 

ف  كم و إفي كمترم    ف و فرم ف  إت  د  ف الع    فم توتمم وتموو  ث     وون  فت   إفي  فك همم  
س  ف مرو  ر م م  فكت  عرومن ف فرال مجروز فر  فم ت ر    وفري وموف ر   147و افك ك  ت   قهمر   فكر و  

 و فرررافك فمتررري تترررت  2ق تمرررر  وال ت ومهررر  إال و تدررر    فطررر فمن ف أو فقسرررو    فتررر  مم   ررر   فمررر تونس
ممف وال تت وف قهي ك  فل  فامر  ) فكت  عرومن(  إل  و  قمو   ق وال ف مج  أن تتممو و فت وص  فم توت

وكتل تدس    كتمر ز   و تمكه ر  إلفتز كر   تمرل وكثمر  قرن  فتز كر    فطر ا    ر ف أو إقدر د تدسر   
 كرن  فكسرهوفمم أو  فررك ن و افرك وترركمن  ف مرو  ر وط  ت سردمم ت رل ور فتو زن  فت  عرورق ككر  أن

طوم   ف  ط  فجز     فار مدو  وكثم   فر   أو ال مم وه   إل الل و فتو زن  فت  عور عو مط أ قتو ت
رر  ف أو قترو تطومر   ف ر ط  فد سرع  فت سرد ف ف غورم أمرو  فكت  عرومن   فتمر   كرن  ف مرو فر  م فرم 
قرروه  فتتدمررا  فطدمررا فالفتررز هق وعررو متررت  قرروه  فتررو زن تتمجررم  رر وا غمرر  كتوع ررم ق كررم أو    ررم 

 ق  و فكومن
تتمجرم - فمو   إلفز كمم فه مرو و رو أن ك تر  تسرتكو عوت ر  كرن  ف مروف أ روم   و تستتت  كن افك  أن

 تستكو عوت   كن  فم تون ق  -تام   فك طم   أو  ف  وا أو  فت سا أو  فاون 
فرر إل  و   فمرر   تت ررد  ف مررو و فكررن ال تممرر   ف و فررم  ف مومررم  و فرر  غمرر    رراط    مرر   مكررون ك ررم  

 وفافك  عرررو مترررو ل  فك ررر ع فت رررومل و رررة  ف مررروو  سرررو  فهم رررر ق  ف مرررو   ررررع فهسرررهطم  فتموم مرررم

                                                 
تدسررم   –قوررو  فمكرره فررووط  -13ص  -ك جررع سرر و  -كد رروه فكرر    فت رر ه  ف رر ه وتطومم ت رر  -تجمرر  قوررو ي تجمرر  1

 462ص-2٠٠2كت د   فك   ا  إلسكتو مم   - ف مو ف   فم تون  فكوت   فك  ر و فكم  ن
 سر فت   – فمك مم  فم توتمم فهط ا  فر ما ف  قمروو  إلاقر ن  فر   فمر تون  فكروت   –أككل  كر ن قوو  فم و    2

 وك  و و    12ص -1997كهمم  فممو  ج ك م  فزع زم   -فهوكتو  ط
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فمرط غمر  كر ف  متري  1 عت  ومم و  جتك قمم فمك مم  فت  ر  أو  إل  و   فت  عومم فهط ا  فر ما
ممم   ف مو  فو مدم  فت  م جو    فكجتكع كت  و ر   ف و فرم  ف مومرم  فتمممر   فترو زن  فت  عرور غ مرم 

ف فال جووف كن مك مم  فت  رر  إا  فره م رل إفري تمممر  قو فرم قمومرم    رم  فت  ه  ف  ه  فمك   
  2ف  قموو  إلاق ن ق

قهرري أترر  كررع تطررو   فممرر    الجتك قمررم و العت رر وممف و فترر  ك ترر   فكثمرر  كررن كج الت رر  كت وكررم   
مسررر ون ومكررره  -وكرررن كتطهررر   فم مرررم  فتررر  متكت رررون و ررر  -كد رررل قررر ه فم مرررم    ررر  صف  فرررامن 

ه إفررري  فسرررمط   وتسررر م  كرررل كررر  مررروف ه فتمممررر  ك ررر فم ه  ف   رررممف وفرررو قهررري مسررر   غ مرررزت 
 ك  فل      ص  آل  منف كك  أوف إفي ت ود توع كن  فت   ع و فتر و ومت ه ق

  ك   فار ج ل  فووفم أك ه تموف مممم ف متكثل ف  كمدمم  فتوفم  ومن وف     فكو و   إلطال  ف  
م ف م ف  ا    فوع  قهي  فتو زن ومن أف و  فكجتكع وجك ق ت  كت     فم م   و فممو ف وف   فك

                                                 
1 H. SOLUS J.GHESTIN, la protection de la partie faible dans les rapports 

contractuels comparaisons- franco- belge , L.GD J. 1996 P .616 

H.SOLUS, J.GHESTIIN, P.STOFFEL-MUNCK » l'abus dans le contrat, essai d'une 

théorie, L.G.D.J., Paris, 2002 , p307 

Y.LAMBERT-FALVE, Droit des assurances, I 0 éd , DALLOZ , DELTA, Paris, 1999, 

p. 105. 
2 https://mawdoo3.com/- ج ك رم  فممرو ف كهمم ك جستم ف  س فم و ف مووف  ف  ه  فت  ه مسكمتمف  سم  كتور 

مسرن   717و   إمم د  فتر  ث  ف  ور  ص ق  1 فوسمط ج   –قوو  ف ز    فست و ر - 63 ص ف 2009  فجز    ف
أمكررو م ررك   296 فت  مررم  ف  كررم فالفتررز ه ت  مررم  ف مررو  فككترر   فك رر ر  فمررومث فهطو قررم و فت رر  ص ق  –فرر و 

سكم  قوو  فسمو  344ص  1954 فطو م  فث تمم  –أووستم  ت  مم  الفتز ه ف   فم تون  فكوت   فجومو  فكت     ول 
 176صق  1975طو م  -ووون و   ت   -ز هت  مم  الفت -تت غو

https://mawdoo3.com/-
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أمو أ ه   وو    فم توتمم  فت  وجو  فم    فووفم  1فك ت  فك    فت  ه  ف  ه ر   تالل  جتك ق ف 
 2وامت  ف ف رطه    اط  فدك  وك كم  فمو كن م مم  فت  عو فمك مم  فط ا  فر ما 

 -أهمية البحث:
كك  م ف و ة  فدم ف تستممه ف   كل عو قو ع توتمم  كوج  إفي   فر  و ف  النظ م الع م أن فك       

او أ همم  فت  ا ع توت  ف و اط  فمو قو تت ئ إط   تترراط وو  هر  إ  و    رهالد   فر  و جكم ر  ف إا 
  قتو را و  فسرهط ت   تدمرو كرن سرهط ت   ومرو  كر  تسرتوجو   قتور      فك رهمم  ف  كرم  ف وتم ر ن  إل  

ال مكررون ت همرر   طوقمرر   ممررث ترررم   إل  و   فد ومررم ف عررو  فكررل سررهط ن تمرروم ر و  رروص  فت رر ا 
 ٠سوف  الت م ع   -مم ل كمترم   أمك ه  فت  ه  ف  ه- فك و إتو ق ف فتاوو  غم  كستطم م 

 رروم  كد ورررم فرر   ف العرر    فت  عومررم تجررو م فمرر   أن و ررة  ف مرروو أ 3وفمك مررم  فطرر ا  فررر ما
كن عول  فك  ع فكتطهو    فت  ه  ف  ه كثل قموو  فتدكمن  إلجو  ممف ككر  أن   تمر    فكت  عرو  آل ر  

 فهررا ن مككترر ن و ررة  5و  السررت و و 4ال مكررون مرر    فرر  و ررة   مررو ل ككرر   ررو  فمرر ل فرر   ف ررد م
      ص كن  فمهول كمل  فكت  عو  فك ت  ق

                                                 
 راط  فدكر   غمر  ث وترم تتامر  وتامر   فزكر ن و  فككر نف و  ت ر   فمي كن  فمسم  تمومو  فكم وو و فت ر ه  ف ر هف  ن 1

ترررم  و تتسررع مسرر  كرر  م رروط  فترر ي فرر  مررر    ك متررمف و ال توجررو ع قررو  ث وتررم تمرروو  فت رر ه  ف رر ه تمومررو  كطهمرر  
 فت ر ه  ف ر ه  ر د تسرو   و م تهرا كد وكر  كرن كجتكرع آل ر ف فكرركوت  فر   كر ن و ككر نق إنمتك  ري كرع كرل ز 

كجتكع  أسك ف  م تها قن كركوت  ف  كجتكرع   رت  ك ف و فر  كجتكرع مم ري  فرومن فمر  وكك ترم ك كوعرم ال تت را 
ا قققققو كن ممرث  فزكر ن فدك    فت  ه  ف  ه تدي  فكركون  فار تت اط ف  كجتكع ال موف   فومن أ كمم كوم   و  ك

تجو فك    فت  ه  ف  ه تتطو  ف  و  ل  فكجتكع  فو مو كن زكن إفري زكرنق و مكدر  أن تمر  ن ورمن فكر    فت ر ه  ف ر ه 
قّ ا و ة  فدم  د  فم توتممن  فت  ه  ف  ه ودت   فو جو    فم توتمم  فت  تموه - فت  س و  ف   ل  فد ومم  فكتط فم  

   ف مرر  و  كرن فكررل إتسرر نف كررع  فمر ص قهرري  متررو د أر ك رركال  ت رو  كررن أر فرر و وقالج رر  و ر   فووفررمف وت ممّرر
  8ص  -ك جع س و  -و ف موو  ف  ه  فت  ه ف  سم  و فط ممم  فكت سومق ت   كتور

و  سرم كم  ترم ورمن  فمر تون  فورر   و ف ر م م  -فكر    فت ر ه  ف ر ه ورمن  فت  مرم و فتطومر  –قك و ط     فو  ف  - 2
وك   52ص  -2٠٠5 -وم و  – فككت   السالكي  – إلسكتو مم ج ك م  فممو ف كهمم وكتو  طف  س فم - إلسالكمم 

 و و   
3 M.S. PAYET, Droit de la concurrence et droit dela consommation, DALLOZ, Paris, 

2001, p. 121, 
تكر  ال ممر  فر   التتدر ع 2( ممل  ف دمع عول  فور  ع كمرل  فك رت ف فري جكمرع مموعر  و فتز ك تر  ق)1 ) 945ك و   4 ( و  

ا  أسرتم   ف مر   فهامر  و رو أ راط و ف رد م ف فهرمي 3و  جل  فككتوو فهك ت ف ف  وفع  فثكن إال و رر د  فور  ع ق) ( و  
 فه دمع أن م جع إال قهي  فو  ع

ه  مك في  فكتمول  ف   ع أو في  فكجكوع كن  فك ل أن مسرت و عورل  فمسركم  فم رم  ف ر   م  فتر  ( ف1) 833ك و   5
و ق     مك غم ط  جتو  وط م   فكك  سم ف وافك  الل ثالثمن موك  كن ت  مع قهك  و فومع أو كن ت  مع إقالت  ور  
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كل  ا  موف ت  إفري  فمرول أن م مرم  فت  عرو أ روم  جرزد  كرن  فك رر  و أن ق رو  سرتمالفمم  إل  و  
 وسم و   ف مو  تت يق فتمن إان ف  ق و جومو  و ق و  فت  ه  ف  هق 

ومترري  ررا     مرر  متامرر  و سررتك   ف فدرر   فك ررر  كرر ن  وفرر  مك مررم  فدرر و وك ترري مك مررم  فم مررم و 
 م فم   فم وا فمك مم  فجك قمق فكهكمم  فد ومم أك  

مجموعة القواعد التي ال تستطيع التصـفا   م ت  ) و كد وه  فت  ه  ف  ه تجوط ف   فم تون  ف  ص
(  ن  ف و فررم ال تتوثرر  وطوم ت رر  قررن  ف مرروف و ن  فكت  عررومن فمسررو  الق نونيــة ال تجنب ــ  أو تهييفهــ  

سررك  م در  قروه  تسرر وم ه  فد هر ف و كثمرر    كر  ممرروث أمر      و ال كتسر ومن  عت رر وم  ف وتسر وم ه  ال
أن ال تكون  فتز ك ت ه كمووفم وكل م مم ول مد ر    فط ا  فمور قهي  فط ا  فر ما وكك  ممول 

 )  فم مم  فت  تست وو و  فم تون مم  ( La cordaire  فدمم 
   فمو كن م مم  فت  عوف إال أن وكع  فتسهمه و ا   فوو   فو مد   فار ٌأستو فدك    فت  ه  ف  هف ف   

تو ه   ك ن ف  أرم   فموووف افك أن  اط  فدك   ف رممم ور فكجتكع كوت ر    ر   وت ردت  وتطرو   
ك   و تسع ك ت    وكو    كع  فوعر  فتارزو كجر ال  جومرو  وقومرو ق ف ر  فكر   كتطرو   وكتامر   فر  

و فررر  ت ممرررم و إلمجررر   قهررري ت ررر ه   وتامررر   فكجتكرررع ا تررر ف و رررو كررر  م رررو و  فكررروفول و فكرررركون وتطررر
 فجك قم ومد  عمك    ف هم ق كك  أت   تتسره و فك وترم قكوكر  ف فمتدر و  كرركوت   ررمم   و تسر ق   كرن 

 ق1   فس  و  فم فقفك زكن آل   ف   فكجتكع ا ت ف وافك تو    
 فت  عو وأو  إفي  فرر   التتم و    فت  تهم    كووأ م مم و ت  م ف  فدمم   فد تس  ج ك غست ن أن س

كو و  وومهم ف ف أر أن  ف مو ال متكتع و فمو   فكهزكم إال فكوت  كدمو   وق وال ف و  2ج ه   فتدع و ف ول
 سق فكتد م توق ن إمو  ك     م ت وو قهي  ف  ص و مت ف و    ف ق كم ت وو قهي  فكجتكع ك فم

                                                                                                                                               

 و كمل  فك ت ف ف  جكمرع مموعر  و فتز ك تر  ف ومته  الست و و وهقالن موج  إفي كل كن  فو  ع و فك ت ف وممل  فكست
ا  ت وو  فكست وون فهكل كت ه أن مست و وتسوم م ت  ق2إا   و قور  قن كل ك  أتدم  ق)  ( و  

1
 

Philippe Malaurie – les contrats contraires à l'ordre public économique édition 1953 

p.03 
2
  المصدر: 

http://www.arabull=1&nid=164140ency.com/_/details.law.php?f- 

ف 1ممث أ    ف  كل ك سو    في  فك  جع  فت فمم ر تومل إو   مه سر وف تمترمن تر وهمون )كت رو     فمهور   فمموعمرمف ط
 (ق1988ف وم و  ر و  مي 1(ق ر ق طا  فتمم ف ت  مم  ف مو )كت و    قومو  ف ط2٠٠4وم و  

 (ق2٠٠٠ف وم و  1ك غست نف تكومن  ف موف ت جكم كت و   فم ر  ) فكهسسم  فج ك ممف طر ج 
(قر 1989ف وم و  ر و  مي 2ر ف  تسو  س فم ف    ال  و فمم    العت  وممف ت جكم ق ول  ف و  )كت و    قومو  ف ط
 (ق1998ف وم و  1مف طجم    كو توف ك جه  فك طهم    فم توتممف ت جكم كت و   فم ر  ) فكهسسم  فج ك م

http://www.arab/


                                                

 

 

   الدكتور/ أمحد عبد احلميد  دور فكرة النظام العام فى محاية مشروعية العقد              ...     

 

77 

 ترص و ف ول  و  سرت ك ل  راط  فوسرمهم  فتر  ووكوج   اط  فدك ف أ ول  فت  عو ال موتي قهي  إل    
قهم رررر   فمرررر تونف كررررع وجررررو   مترررر ه كمترررررم   أسرررركي وأجررررل تتجهرررري فرررر  كمترررررم    فت رررر ه  ف رررر ه 
 العت  ورف فم ول  ا     م  وف   ا   فكد وه وسمهم ع توتمم ف  مو  فك ر ع مسرتطمع كرن  الف ر  

ك مت  قوقهمرر    تررزل  فدم رر د كورروأ م مررم  قهرري أقررر د  فكجتكررع سررهوك    جتك قمرر   وع توتمرر    أن مدرر ة
  فت  عو فمك   تت ي إفم ف ف  ع قو    غ   و ر ه وموف :

س أن  فت  ه  فم توت  م وا إفي  فكم ف م قهي  الفتز ك    فكو كم وكل م ممف وفكن كن  ف    أن 
فتز كر    فتر  ممول وم  و   فت  ه  فمر توت  قهري أر قمرو كمدكر  كر نف ف رو ال مسر قو قهري تتدمرا  ال

كموولف ف فم تون متطهر  مرو أوتري كرن  ف ر وط و فررك ت   فمك مرم  غم مكون تكومت   أو كركوت   
 ق  1  ط  ا  فكت  عو  أو  فام  أو  فكجتكع

  وا  فومث : -
و فررار مورروو كررن  ررالل  ررا   فتمررومهف أن  ترر ك تررزقتمن عرر توتمتمن و رردن تمومررو  ف العررم وررمن فكرر      

 ف تكمررل إفرري إطررال  م مررم  فت  عررو وكتررع تمممررو   إالتزقررم ا تمررم    ررمم م مررم  فت  عرروف فت ر ه  ف رر ه و 
ف تكمررل إفرري ررر و    فتمممررو ونزعــة موعــوعية اجتم عيــةفرر  أرررم   فمررووو  وكررم فك رر فل   فرر  وف 

و فمو كن م مم  فت  عو  وكرم ف ر فل  فجك قرمقوومن  ر تمن  فترزقتمن تجرو أمكر ه  ف ر م م  إلسرالكمم 
 ف رر ق   ف رر هف و فترر   تدرر و  وت ررو   رر ص و رر ف ال مكمررل إفرري أر كررن  التجرر  من ف وررل  وت  ك رر 

تد ا وكت    ر ص وسرطي م طر  فم مرم  فت  عرو كج ف ر ف ومرروط  سرت ك ف   وكر  ال م ر فا كم  رو 
  فت  معق

وأك ه  ا   فتج ا   فم  ل رمم   و تس ق   ووسط  ف ك ن كورع  ا   فومرث فر  كم وفرم ف  رو تهرك 
ووو  فكررر    فت ررر ه  ف ررر ه فررر  ك  عورررم ك ررر وقمم  ف مرررو العرررم ورررمن فكررر ط  فت ررر ه  ف ررر ه وم مرررم  فت  عرررو  ف 

 ومك مم  فط ا  فر ما 
 إ ك فمم  فومث : -

إن  إل ك فمم  ف  مسمم ف ا   فومثف تتكثرل فر  تمومرو  كروف  فروو   فرار ف وتر  فكر    فت ر ه  ف ر ه فر  
   ؟  فمو كن م مم  فت  عو ف   فم تون  فكوت

و ل  ست و ه فك     فت  ه  ف  ه مككت  كرن  مك مرم  فطر ا  فرر ما ؟  أه أن  فم مرم فومرو   كدمهرم 
خصوصـ   اـي ظـل االتج هـ   الحديلـة التـي  -بتحقيق العدالة التع قدية؟ وهل م زالـ  هـ ا الرةـف  

                                                 
 –أككرررل  كرررر ن قورررو  فمررر و   -وكررر  و رررو    8ص  –ك جرررع سررر و   – فت ررر ه  ف ررر ه وم مرررم  فت  عرررو  -قهمررر ن قرررو  1

 وك  و و   12ص -ك جع س و   – فمك مم  فم توتمم فهط ا  فر ما ف  قموو  إلاق ن  ف   فم تون  فكوت  
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دا مـن أـهنه تتجه إلى التقييد والحد من حفية التع قد ؟ أم أن   أصبح  تؤدي دوف جدي -تعفا   
 إاس ح المج ل أم م حفية التع قد وحم ية اإلفاد  ؟

 خطة البحث :
إن  فو  سم ف   ا   فكج ل تتطه  ف   فوو مرم تمومرو تط ع ر  وكج ف ر ف ف ر  سرتكون و  سرم فر  و  ر   
 فم تون  فكوت  قهي وجر   ف  روصف و ف مروو  فك فمرم فمر  قهري    رصف كسرتو ومن كت ر ف   مكر ه 

الع     س ممف وقالع    ف كلف و ف موو  فتج  ممف إال ك  ك ن كت ر  ك رت ك   فر  عو قروط  ف   م و ف 
وسررمكون  فكتطهرر   فدكرر ر  فت رر ر فرر   ف  كررم  ف  كررم كررع  فمرر تون  فكرروت ق ف رر  و  سررم فرر   ف رر م م 

 و  سم  ف العم ومن فك    فت  ه  ف  ه وم مم  فت  عوف كووأ كتد  قهم  و و كووأ  ف ول
سررك ومم  - فررار ال  ررك وال  ررالا فرر  أترر   فا مررم  فسرر كمم  فترر  تسرر ي جكمررع  فمررو تمن و فت رر م    

 ق 1 ست و ف  كن  الل ت و    ف  فد    أو فمو   ق   -ك ت  أه ور مم
 -ول لك نقسم ه ا البحث إلى المب حث اآلتية :

 تم يديمبحث 
 فك    فت  ه  ف  ه ووو    ف   ف موو  فكوتمم 

 تهصيل اةف  النظ م الع م: األولالمطلب 
 : مر وم النظ م الع م اي العالقة التع قدية المطلب الل ني

 المطلب الل لث:اةف  النظ م الع م التقليدي ةمصدف لحدود حفية التع قد
 المبحث األول

 دوف اةف  النظ م الع م اي مفاقبة مأفوعية العقد
 داب الع مة من خالل فةن المحلالمطلب األول :مط بقة العقد للنظ م الع م و اآل

  فد ع   ول :   ط  فكمل  فكممم ن فهك همم  ف   م
  فد ع  فث ت  :  فكمل  فك  فا فهت  ه  ف  ه و  آلو    ف  كم

  فا ن   ول: فكمل  فككتوع وكوج   فت  ه  ف  ه وكد وك   فتوجم  
  فا ن  فث ت : فكمل  فك  فا فآلو    ف  كم

                                                 
1
 Cf. F. GENY, Science et technique en droit privé positif, 2ème édition, Librairie de  

la société du Recueil Sirey, Paris, 1922 

أن  فمو قرو  فم توتمرم تسر ي متكر  إفري تمممر   ف و فرم  فتر  مت رو     فجكمرع فر   Genyوف   ا  م ف   سرت ا جمتر  
  https://mawdoo3.comأر فك   ف ول - كل فك  

 وق ت  م ن قوو  فتم و  س فتتمكمه وف ع  فم تون  فتمكمه ف ر  فو و  فوتمم و فتتج  ممس و  سم
 وك  و و  ق 24ص  1996ك  ف  فطو م  فوفي ستم  –و    فت رم  ف  ومم  فم      –كم  تم 

https://mawdoo3.com/
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 مط بقة العقد للنظ م الع م و اآلداب الع مة من خالل فةن السببالمطلب الل ني: 
  فد ع   ول: ت  ما  فسو 

  فد ع  فث ت : فسو  غم   فك  وع أو  فك  فا فآلو    ف  كم
 المبحث الل نى

 دوف النظ م الع م الحم ئى والتن اسي اي حم ية الطفف الععيف
 فف الععيفالمطلب األول:النظ م الع م الحم ئي وحم ية للط

 المطلب الل ني: دوف النظ م الع م الحم ئي القع ئي اي حم ية الطفف الععيف
  فد ع   ول:سهطم  فم ر  ف  ت ومل  ف مو مك مم فهط ا  فر ما طوم  فهمو قو  ف  كم
  فد ع  فث ت :تطومع  فت  ه  ف  ه  فمك     فمر    فهمو قو  ف  كم مك مم فهط ا  فر ما

 م  إوط ل  ف مو كن  الل  فتوسع ف  كد وه قمو   إل  و  فا ن   ول: تمس
  فا ن  فث ت :تطومع عو قو  الفتز ه ورك ن  ف م   ف دمم
  فا ن  فث فث: فتوسمع كن تط   تطوم   فكس وفمم  ف مومم

 
 تم يديمبحث 

 اةف  النظ م الع م ودوفه  اي العقود المدنية 
 -تقديم وتقسيم:

إن  فممممررم  فترر  ال جرررول فم رر ف أن  فاررر ة   س سرر  كرررن  ررم غم  فمو قرررو  فم توتمررم عرررومك           
مومث   ف  ت    فدم  د  و تممم   ف و فم وتوسمع كد وك   وورع عو قو فهد و فروط سهوك  و  ل و

ا  ك ت  كمز   ست و ا  ف ول وتممم   فك همم  ف  كرمف   فكجتكع  ف ع   فكجتكع ككل ق  ر  كمرز  و  
ت ت ك فم   جكمع  فمو قو  فم توتممف فهن  فت  مع و فدم  كتد  قهي أن  ت ك توع كت   مو ا و دم 
 ق1 فمو قو فو   ف  وممف تسكو  قهي جكمع  فمو قو     ف أ طهل قهي تسكمت   ومو قو  فت  ه  ف  ه

  اط  فمو قو كت هم  ت  ال  كو      و فكجتكعف فكوت   كستكو  كن كجكوع
                                                 

 و8و    فت رم  ف  وممف وم و ف فوت نف وتو    جعق قوو  فت ه ف ج  ف و  سأ ول  فم تونس1     
: إن  فت ر ه  ف ر ه  رو كجكوقرم عو قرو رر و مم L’ordre publicكد روه  فت ر ه  ف ر ه    وكر  و رو  ق 76ص  52

ن  فكتتوررررع فهكوررررروق    فترررر  ق تمرررر  و ررراط  فت ممررررم كررررن  فررررّو ي ككترررر   س  مكرررر ه  فسررررهط تمم  فهممررر    الجتك قمررررمف و  
تج    تمتمرمف وكمر وال  تت مكمرم فر   فتر  م من  ف  ور  و إلسرالك ف و راط  فكمر وال  و فتج ور   فهك و ورس ممع قهي 

أف كرر  اور  ف مهمرر    فمررر  مم  ف كممرررم أن ممررّوكو  وسررتو   فت ررر ه  ف رر ه وكررل كررر  مهررزه فمرر ق وت رررو فكرر    فت رر ه  ف ررر ه 
ف  فرررار ال ممررل فرر  كرررو ط قررن  فدكررر   « عمررر   ي أو مرر   ف رر» فوررر مم كم وهررم فكررر  مرروقي فرر   فدمررر   إلسررالك  وررر: 

  فور ممق
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 فمو قررو  فك ّورر   قررن  فمررمه و  سرري  ف همرر   فك كتررم فرر  ررركم   فجك قررم ككرر  مج ه رر   ررك ه   كرر ن  
 ف ومم  فكجتكع ومد   ثو وت  ف فك  تموه و  كن ت جكم ف اط  فممه و   ول  فومتمم و فسم سمم 

و رروا ترروفم  و العت رر ومم و الجتك قمررم فرر   ررو   عو قررو ع توتمررم تسرركو وت هررو قهرري  فمو قررو  ف  ومررم 
 مك مم ف  فم تركن قوه   ت ع   كن كل ت ومو أم  ك ن ك و طق

وقهم  فتو    فتاّم  ت    فووفرم إفري   سري و فمرمه  فتر  ممروه قهم ر  ت  ك ر ف تتامر  تو ر   فرافك و مدرم 
و قتو  ط أمو   سي و   رو ا  فسر كمم  فتر  تسر ي جكمرع  فت ر م     - فت  ه  ف  ه و  ه  ف ف ف ول

 ف م تها كد وك  مس   فك همم  فت  مست وف   ق-تمممم  كن و  د ست   فهمو قو  فم توتممإفي 
وعو س و  القتم و وت سع فروف و رر    فت  مرم  ف  كرم فه مرو فر   فدمر   فا ور ف وور   ص  فد تسر   

وو مررمف أن أمسررن  ررو  فتمممرر   ف ررولف  رر  وك  رر   ف ررول  فتورر وف   فررار مكررتل فط فمرر   فم مررم فرر  
قو فت ك   ف   مف و    فو ول إفي تو ول ق ول ت ّكل فم  م م كل طر ا فر   ف مرو مرال   ورع

وعرو كر ن فتردث  1وسط   ومن  ف ول و ف س   ق وكن ثه مكرون ترو ل  فت ر ه  ف ر ه فر  تطر   ررم  جرو  ق
   فك رر ع  فك رر ر و فك رر ع  فد تسرر  ف أثرر ط  فورر ف  فرر   القتررو و و ررا   فتوجرر  وو مررمف إا ال تكرر و تهمرر

ك ررطهل  فت رر ه  ف رر ه فرر   فمرر تون  فكرروت   فك رر ر ف إال فرر   سررت ك ال  كمررووو  جررو  ف ك  ررت  ط  
 فك  وقمم  فسو ف وك  وقمم  فكملق

وقهمرر  سررتم ول كررن  ررالل  ررا   فكومررث  فوعرروا قتررو  ررا   فرروو   فتمهمررور  فررار  رررطه   ورر  فكرر   
ومف وفن متدتي افك إال وتد مل كرل كرن فكر    فت  ه  ف  ه  فتمهمور ف  كسم   أوو      فو مدمم  فكت  ع

                                                                                                                                               

http://www.arabency.com/_/details.law.php?full=1&nid=164140 

 -ومول تطومم   تطومم   فك    فت  ه  ف  ه في كج ل  فتمكمه  فكوتي م جع  في ك مهي :-
و فمرر تون  فو جرر   فتطومرر  قهرري إجرر  د    فتمكررمه فرر   ف العرر   ا    ف ت رر  أ رر ا قوررو  ف هررمه  ف فرر ق  :  فت رر ه 

 ق6٠ص 2٠٠3  جتو ف و  سم فم مم عر  مم كم  تمف و    فدك   فج ك    إلسكتو ممف طو م 
كمكو  الو  فومن قوو  فو    : تمومو كد وه  فوفع و فت  ه  ف  ه ف   فتمكمه  ومووو  ف ع وم  فمرر  مم ورمن  فو عرع  

 235ص 2٠٠6و آلف  ف كجهم  فتمكمه  ف  و   ف وو  فت سعف 
  فك  جع و فهام  فد تسمم

Louis Christophe Delanoy : le contrôle de l’ordre public au fond par le juge de 

l’annulation, Rév arab , N2 

Louis Christophe Delanoy : le contrôle de l’ordre public au fond par le jugede 

l’annulation, Rév arab , N2 ; p 177 
 وك  و وط14ص  –ك جع س و   – فت  ه  ف  ه وم مم  فت  عو  -قهم ن قو  1

 فمك مرم  فم توتمرم فهطر ا  فرر ما فر   –أككرل  كرر ن قورو  فمر و    -55ك جرع سر و  ص –قك و ط     فو ر ف 
   جع  مر  كم ل و تو ن  -  و و  وك 35ص -ك جع س و   –قموو  إلاق ن  ف   فم تون  فكوت  

 /https://www.droitetentreprise.com ف  ه كت و  قهي - فت  ه-فك  -

http://www.arab/
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فتمسره  را   فكومرث  فت  ه  ف  ه وكد وك  ف   ف العم  فت  عومم فهو ول إفي  ف العرم  فكوجروو ومت كر  
 -إفي ثالث كط ف :

 تهصيل اةف  النظ م الع م: المطلب األول
 : مر وم النظ م الع م اي العالقة التع قدية المطلب الل ني

 الل لث:اةف  النظ م الع م التقليدي ةمصدف لحدود حفية التع قدالمطلب 
 المطلب األول

 تهصيل اةف  النظ م الع م
 -تقديم وتقسيم:

فمو ته  م غم فك    فت ر ه  ف ر ه  فتمهمرور كرن  فت ممرم  فدهسردمم فر   رل  فكرا    فدر ور قهري       
 فم  و قتو   أن  فت  ه  ف  ه و فم مرم كم  فدهسدمم فهدك   فد ور وسي وعمه  فكت أتمو كتر ف  كع 

فدكرر    كرر كن فرر   فم مررم كت ررمن  فوجرروو  جررل كك  سررت  ق وج رر ن ف كهررم و مررو ف ف فت رر ه  ف رر ه  رر ط
 فت  ه  ف  ه فمس  سوف تت مه فم كم  إل  و    فد ومم و  رل  فجك قرمف تت رمه ممرول وون ت   رر   

 فت رر ه  ف رر ه و فررار   ررطهل قهرري تسرركمت  و فت رر ه أو ت رر وك  ق و ررا  مكثررل  فكد رروه  فتمهمررور فدكرر   
 ف ررر ه  فسم سررر  و   العررر ف وعرررو  سرررتتوع  رررا   فكد ررروه كترررا  فوو مرررم فررر ة مرررووو ررررممم قهررري م مرررم 

  ال مووو   تر    أت   ط فتمومو تط ع قأ   و فت  عوف 
قررو   قتورر   افررك أن كورروأ م مررم  فت  عررو أثترر د تم مرر ط ككورروأ قرر ه فرر   فمرر تون  فكرروت ف  سررتتو قهرري 

موفرو  إلتسر ن كتكت ر   وم مر   تمتررم   طوم تر ق فرا  متوار  أن  السلري     العمم و عت ر وممقأفهسدمم و
 ٠م ت ا  فكجتكع ف  ودكو  عو  كككن كن  فممو  وأن مكدل تكت   و فم مم  فت  تكتم    فطوم م فر 

 رر فم  و ف مرو و قتورر   ت ومرر  كرر  ال متدر  كررع كأفرهن أمررو   ال مككرن أن مسرر ي وه  وترر  إفري  وأخالقيــ 
ف فرهن  فم مرم  ف مومرم وأمـ  اقتصـ دي   ق 1قن إ  و       ص الوو أن مكون كط وم  وكممم  فك  فم ه

 فم  كرررم قهررري سرررهط ن  إل  و   ررر   مررر  سرررومل فتمممررر   التت ررر    العت ررر ورق وفرررافك فرررهن أر تزقرررم 
العت رر ور و مررو   قررن م مررم  إل  و  تو همر  كررن ج ترر   فووفررم ودرر ة  فممرروو أو  فمررووو قهرري  فت رر ط  

    فد وممف إتك   و قكل سمئ الوو أن متت   إفي ق عهم  فتكو  العت  ورق
وفهوعوا قهي ممممم  اط  ف العم ومن فك   فت  ه  ف ر ه وم مرم  فت  عروفوومث وو  فكر    فت ر ه  ف ر ه 

    فت ررر ه  ف ررر ه فررر  فررر  مك مرررم ك ررر وقمم  ف مرررو و فطررر ا  فرررر ما مسرررتهزه   كررر  وو مرررم تد رررمل فكررر
  - فم تون  فكوت  فتمسه  ا   فكطه  إفي  فد وع  آلتمم:

 
                                                 

 وك  و وط15ص  –ك جع س و   – فت  ه  ف  ه وم مم  فت  عو  -قهم ن قو  1
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 مفاحل تطوف اةف  النظ م الع م وأنواع    –الرفع األول 
 مح وال  الرقه والمأفع الرفنسي و المصفي تحديد مدلول اةف  النظ م الع م -الرفع الل ني

 النظ م الع مدوف القع ء اي تحديد مدلول اةف   -الل لثالرفع  
 مع ييف وخص ئص اةف  النظ م الع م  –الرفع الفابع 

  مص دف النظ م الع م  -الرفع الخ مس 
 

 الرفع األول
 مفاحل تطوف اةف  النظ م الع م وأنواع  

 -تقديم وتقسيم :
أوفري  فت ر مع و فدمر  كك ترم   كرم فدكر     فت ر ه  ف ر ه ف غمر  أن ت  مدر  وتمومروط ومر  إفري أالن      

افررك أن  فك رر ع قتررو  ررم غت  فهررتص  فمرر توت  عررو 1غمرر  و رررلف ومكترر ز وررو ة  إلو رر ه و فاكرروةق
  مم ول إو ر ل و رة  فكدر  مه  فا كررم كثرل : عو قرو  ف و فرم و إلت ر اف مسرن  فتمرمف  فت سرا فر

 سررت ك ل  فمرر ف  فت رر ه  ف رر ه و آلو    ف  كررمق ف رراط  فكدرر  مه تتسرره ورر فاكوة وتسرر قو قهرري تطومرر  
 فم قرو   فم توتمررمف و فهجررود إفم رر  موسررع كررن سررهطم  فتدسررم ق فرر فاكوة  ررو  ف ت رر   فكت ررئ فهتدسررم  

 وأس ي  فت هملق
و أجك رر  قهرري  رر ووم إمرر  و وورر ف جوع إفرري كت ورر    فدمرر   فترر  تت وفرر  فكرر    فت رر ه  ف رر هف تجررو   عرر

ت  ما كموو فهت  ه  ف  هف و ن  اط  فدك    ر  فكر   غ كررمق و تر  وجور   إل ر    إفري  ف هرط  فرار 
عررو ممررع ورررمن  ف رر ووم كرررن ج ررم و فاكررروة كررن ج رررم ث تمررمف فررر فاكوة ال مررهور إفررري  إلو رر هف ورررل 

وة  رو تمرمة  فكد روه او و ف كي مهور إفي  فترو ل و فممر ه و فتدسرم  وتمومرو كر   رو كرو هف فر فاك
 فكركون  فكتام ف ف ا     م  ف    تو ط و فوعر  ع و ر  كت روو ف ومتكر   فاكروة م جرع إفري  فمر تون 

 ق2وفق و ا  فك جو  كت ف و و مس قو قهي تطو ط  
 قوقهم  فهن  ستجالد كد وه  فت  ه  ف  هف مستوج  وو مم تتوع  فتطو     فت  ق ف    ا   فكد وه

  
 
 

                                                 
1
 Philippe Malaurie – les contrats contraires à l'ordre public économique édition 1953 

p.03. 
  399-ك  و   الفتز ه  فجزد   ول صق  – فوسمط ف    و  فم تون  فكوت   –قوو  ف ز    فست و ر  2

 391ص2٠٠4كت و     فمهوي  فمموعمم وم و   -1 م و كمكوو و و ن  فتمكمه و فت  ه  ف  ه ط
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 األولالهصن 
 مفاحل تطوف اةف  النظ م الع م

إن فدكرر    فت رر ه  ف رر ه  ت رر ال  كو  رر    ورر فكجتكعف ف رر  تمرروه كررن ج ررم وت جكررم   سرري  فومتمررم       
إفررررعف  فترررر  ممرررروه قهم رررر   فكجتكررررع  تطالعرررر   كررررن وررررر   ٠ ٠ ٠و فسم سررررمم و الجتك قمررررم و إلعت رررر ومم

عو  إفز ه تدو  عو  إفز ه  فمو قو  فم توتمرم  ف  ومرمق   فدهسد  و  موموفوج ف ف   و  عو قو ع توتمم ف  
 و اط وج م ت   كن ممث  فكم  و و فا م  ق 

ف   تموه ومك مرم تهرك   سري ككر  عرو مت ف ر  كرن ت ومرو سرو د أكر ن و  همر   قهري مرو  ومن ج ة ل نية
م ت ر  كرن ممرث  فسهطم أو   ف  وف أه    جم   ف   و    قتو د كن ع تون أجتو  قهم  ق و اط وج 

 فوسرر  ل  فترر  مررته و رر  تمممرر   فكم  رروققهي أن  ررا   فرروو   فكررزووج فدكرر   فت رر ه  ف رر ه ال متوارر  أن 
مد ه كت  ثو    فدك  ف ول أثو   فو عع عومك   ومومث   تطو   ف ال قهي كستوف  فوس  ل فمرطف ورل متري 

ف   رتالا فكر    فت ر ه  ف ر ه قهي كستوف  فكم  و و فا م  ق فافك فهن تتوع  ا   فتطو  موررل كرو
ور  تالا  فزكر ن و فككر ن ورل و  مرو ل مسر    موموفوجمرم  فدهسردمم  فم ككرم فهكجتكرعق فكر  م رو فر  

ق وكافك ك  1زكن ك من كن  فت  ه  ف  ه عو ال م و كافك ف  أ   ف  تدي  فكك نف كت  ه  ف   كثال
م أ ر ف ورا    فممورم  فزكتمرمق فت ر ه ت روو م و فر  ووفرم كر  كرن  فت ر ه  ف ر ه عرو ال م رو كتر  فر  ووفر

  فزوجرر    فررار ال م رر فا  فت رر ه  ف رر ه فرر   فرروول  إلسررالكممف م تورر  ك  فدرر   فهت رر ه  ف رر ه فرر   فرروول
 2  و وومم ق

فدكرر    فت رر ه  ف رر ه و ررا   فك ترري  فررو مد  ال مككررن م رر    فرر  و  رر   ك متررمف وررل  رر   رر د كتامرر  
ف  مر    ك متم ك همم ق كمف ف   تتم   ف  أرم   فمووو مرم  ومتسع مسوك  م وط  فت ي 

 ف   ل  فكا     فد ومم  فت  ت  ا ف   القتو ل وم مم  فد و وتادل  ف  فل  ف  ه )أ(ق
ومتكرر  تتسررع فرر   ررل  فكررا     ال ررت  كمم أو  الجتك قمررم  فترر  ترررع ك ررهمم  فكجتكررع فرر   فكمرر ه  

 3) (ق  ولف وترم  ف  سومه   و فك همم  فد ومم 
 اةف  النظ م الع م اي ظل الم هب الرفدي: -أ 

إن  ف رر وو  فررار ق فترر   فوو جو زمررم وكررا و    فدرر ور  فمرر  كتررا كطهررع  فمرر ن  فت سررع ق رر ف  رر   
 فوتر د  فمرر توت  قهرري أ ررل كررن كد رروه فرر ورف مكررون فمرر   فدرر و  ررو  فممكررم  ف همرر  وم مترر   رر  كورررع 

                                                 
 وك  و وط18ص  –ك جع س و   – فت  ه  ف  ه وم مم  فت  عو  -قهم ن قو  1
 ك  ف  ف  وممف  فت رم و    فم تونف ت  مم   ولف  فكت    فم تونف قهه إفي كو ل مسنف سمو قه -  جع   ق   2

 وك  و وط2٠ص  –ك جع س و   – فت  ه  ف  ه وم مم  فت  عو  -قهم ن قو  115 ص ف 1983
 59 ص ف 1977 وم و ف  ف  وممف  فت رم و    فم تونف كو و   ف و ف ف ج  فكت ه قوو 3
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موي ف   اط  فكت وكم سوف إطال   فكهكمرم  فد ومرم وم مرم  فم تونف ومموع     فوت ت ف فهمي ثكم ك
و كرررا  فمرررو  رررو   1 فت ررر ا و فت  عررروق فتررررم  فكررر    فمررر   فدررر ور مجررر   فز ومرررم فررر   رررا   فوتمررر ن

و فار سك  وم تون ت وهمونف كدول  فمو تمن  فكوتمم  فك ّ قم ف   18٠4 فم تون  فكوت   فد تس  ستم 
مع   و وو   فمومثف كتوتم   كو و   ف أسك فممف كن  فكهكمم  فكطهمم إفي م مم  فت  عروف فتترركن ف فت 

)ةــل اترــ ق خــ ص مخــ لف للقــوانين المتعلقــة ب لنظــ م العــ م  فكرر و   فس وسررم كترر   فررتص قهرري أن : 
 ه  ف ر ه وقهم  م    كثهك  ع ل و رة  فدمر  أن   رطالو  فت ر  (قواآلداب يةون ب طال  وال يعمل به 

تك  م جع  ست ك ل  ا   فك طهل  ف فه مد  كن  فم تون  ف وك ت  ف وال كن  فم تون  فد تس   فمومهف و  
وو ررروط و جررر  عرررو تمن  فررروول   و ومرررم قهررري  1804 ول كررر   إفررري  فمررر تون  فكررروت   فد تسررر  فسرررتم 

     رر     ررة سررت   ت  كررن  فمرر تون  فد تسرر ف ورر ف غه كررن أن و ررة سررك   فكرر    فت رر ه  ف رر ه وو
ك ترر  عررو ق فت رر  غ فومررم  فررت ه  فم توتمررم عوررلف إال أت رر  فرره ت  رر  قهرري  ررا   فتمررو  فكتدرر و وو ررد   

 ٠ فم توتمم  فكد وك   كستمال  ف  كركوت   ف  ص ف  ق فه   فك 
ف أن قهي  فم تون أن متم  ري كر  أككرن  فترو ل فر  م مرم  ف كرل  ف فد ة  فار س و ف   اط  فمموم

  رررم  العت ررر ور كتررر  ف ومجرررم أن  فكجتكرررع كررر  تطرررو  إال تتمجرررم فالتتمررر ل كرررن  فوررررع  فدررر ور ف  
 فت  م   إفي  فورع  فت  عور ف ممث أن م مم  فت  عو     كز  فكجتكع  فكدتوو  فكتطو  ف وقهمر  
    أمو أ و ا  فووفم مك مم  فم مرم  فد ومرم و فمدر   قهم ر  وكسر توت   ف كرع تمرومة كرل كم وفرم 

 هك  فم مم  فد ومم    م  فج ت   العت  ور كت   قفتمممو ت
وقهمرر   ررما  فكرر    فت رر ه  ف رر ه كررن  فت ممررم  فدهسرردمم فرر   رراط  فدترر   قهرري تمررو كتررر ف  كررع أسرري 

ق ف أن النظ م الع م والحفية وج  ن لعملـة واحـد وعمه  فكت وكم  فدهسدمم فهدك   فد ور  فم ف و قتور 
مه فم كررم  إل  و    فد ومررم و  ررل  فجك قررم ف تت ررمه ممررول وون فدكرر    فت رر ه  ف رر ه فمسرر  سرروف تت رر

ت   ر   أو ت  وك   ق ف   فمس  إال أو   فتت مه  فكك  سم  فمموعمرم وكر  مممر   فترو زن فر   فتكترع 
قوفررافك عمررل : س  2وأ رروف    فدهسرردمم طرر   كهمرر    فجك قررمإوك كررل  فم مرر   قهرري سررومل  فكسرر و   فرر  

أترر  فمك مررم  فم مررم مممررو  فمرر تون  إل  و   فكت سرردم ف وأن  فم مررم  رر   ف رروا   قهرري فهمرر تون ف وكررل 
تررزول قرررن  رراط  فم مرررم متطهررر  قررا    ف و ف رررا   فوممرررو مكررون فررر  رررر و   مك مررم  فم مرررم ق و فم مرررم 

                                                 
 أ رول وتر د فر   إلسرالك   فدمر  أ رول تو مرا تمرو -فهمر تون  ف  كرم  فت  مرم تجومرو  فجكر لف كمكرو ك رطدي 1

 15ص ف 2002  إلسكتو ممف و فت  ف فهطو قم  فدتل   ولف ف  فجزد- فم تون
ج ك رم   فممرو ف كهمرم وكترو  ط  سر فم  ف  كرمف  فم مر   قهر  عمرو  و قتور  ط  الجتك ق   فت  ه وع مم ق دو ف كمكو 2

 9 ص ف 1961 . فم    ف
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ــة اــي ظــل هــ ا ولمــ  ةــ ن تــد 1 فكتررركتم  مترر  ه  آل رر من تتررركن و فترر ف   فت رر ه  ف رر ه س خل الدول
 فدهسدم  فد ومم كمووو  ف فكن ثه فهن وو   فت  ه  ف  ه ك ن أمرر   كمرووو   و رو  كهمو رمف إا غهر  
قهم رر  طرر وع  فم مررم فرر  كجرر ل  ف مررووف وكرر ن فررإل  و   فد ومررم وو  غ فرر  فم رر ق فهرره مكررن فهك رر ع أن 

مررم  فطرر ا  فررر ماف أو توزمررع متررو ل فرر   فكجرر ل  العت رر ور و فمررو كررن ت رر ط   فرر  وف ومجررم مك 
 فث و  توزم   ق وال ف أو أن متو ل ومن  فكت  عرومن فتمممر   فكسر و    فم توتمرمق وفره مكرن م رته وتمممر  

قو كا  2 فكس و    العت  ومم ومت ك ف  فه ه إال ف    مو ل  فت و   جو   كتمومو  فس    فم توت  فهد  و  
توكرل إفم ر   فك ر ه  فتر   فكرا    فدر ور كر ن ررمم   جرو  ف وفرهفهن كج ل فكر    فت ر ه  ف ر ه فر   رل  

فررار كررهو ط أن  ف رر فل او ترر  ترررطهع و رر  م فمرر  ف وكرر و افررك  الفترر  ة  ف رر طئ  فررار كرر ن سرر  و   و
 ف  ه فمي إال م مهم أو كجكوع  فك  فل  فد وممف أر أن  ف  فل  ف  ه متمم  تهم  م   وكجر و  ق مرم 

درررمق وال م دررري كررر  فررر   رررا   فتوجررر  كرررن كج فررر   فهو عرررعق افرررك أن كثمررر  كرررن  فك ررر فل  فد ومرررم  فك ته
 فك  فل  ف  كم ال مدك    ف  و ف   ق مت  ف ول م كهون أمم ت  قهي ك  مر  و   وو فع كن   ت تممق 

 فرررر كم ك ف ررر ك    ف رررت قمم  إرررر فم إفررري أن   فررر  و عرررو ثوررر  ف ررره ه فررر   فت ررروة و فك ررر وق  
قهي تمو ممم   فك  فمم  ف  كمف ومو أ  الستااللقوكن  ت  ت د  فتت عة ومن  فكو ف وف  تسمم    

 فك رر فل  فد ومررم و فك رر فل  ف  كررمف  فررار قجررز  فكرر    فت رر ه  ف رر ه وكد وك رر   فتمهمررور فرر  مه رر ف 
وكرررررررن افرررررررك ك ررررررركهم قررررررروه  فتكررررررر فه ورررررررمن أ وررررررر    ف كرررررررل و ف كررررررر لف وك ررررررركهم  سرررررررتاالل  فكترررررررت  

  كرن  فرر و ر إقر و   رم غم فكر    فت ر ه  ف ر ه وتو مد ر  قهري تمرو فهكست هكقققإفعقوكن  تر  ور 
أكث   ستج وم فكتطهو    فو عرع وكدر ز    فت ر ه  فدر ور  فكار   فر   فم مرمق و را  كر  وروأ  كالكمر  
ت  رر  ووررزو   فكررا     ال ررت  كمم  فك ررو م و  فكرر    الجتك قمررم  فترر  تاهرر  ك رر فل  فكجكرروع قهرري 

 ك ت  فك   فت  ه  ف  ه أك ه تمو     تتوفي وم ت  فمك  سمدت ق  ك  فل   ف  وف وكن ثه
 اةف  النظ م الع م اي ظل الم هب االجتم عي: -ب
أو    زكرر    العت رر ومم إفرري  تت رر    فوط فررم و سررتاالل  فمررو  ف  كهررم و  ررو   فطوممررم  فكتوم ررم    

 فرررار وررررع  فدكررر   فمررر توت     كررر  ككررر  أوف إفررري  ت رررو ه  فم مرررم كوق كرررم   كرررم فررر   فت ررر ه  فدررر ور
 فوررر   أكرر ه تمررو ممممرر  ف إا كمرررا متسررتي فرر   فكم ف ررم قهررري كورر و   إلطررال  فرر   فم مررر   و 
 فممرررو  ف وفررر  ا    فوعررر  ممررر ف  قهررري  فترررو زن ورررمن أفررر  و  فكجتكرررع وجك ق تررر  وكررر  مرررومه تك سرررك  

                                                 
 كجر ل فر   فجتر     فمر تون فر  مكده ر   فتر   فمك مرم وكروف  فكوتمرم  ف مروو فر   ف ر ه  فت ر ه  فا مر ف  ف مرو كمكرو 1

  الت م و
 7ص ف 2005 ت   ف و   وون-و فتتدما  .
 113 ص ف 01  ف وو ق  ف  ف  كسم  فستم  إلعت  وف كجهم  ف موف ف   فمومثم  التج     ف جف وومع 2
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 رر ه أمررو أ رره أوو    فممررور قهرري تمررو ممررول وون أر   ررتالال   جتك قمررم ق فك ترر  فكرر    فت رر ه  ف
 ف مل  فم توت   فور    فار وجو فم   وامت  ف ف رطه    اط  فدك   كجوو   وك كرم  فمرو كرن م مرم 

وتزقترر   الجتك قمررم  فررار مررو  و فسررهطم إفرري  اظ ــف الرةــف االأــتفاةيق 1 فت  عررو و فتمهمررل كررن غهو   رر  
م  فو جو زمررم  فكسررمط   قهرري  فتررو ل فررروط م كررم  إل  و     ررم أ ررم    فك رر فل كررن أوترر د  فطومرر

 ف كهمررم  العت رر ومم و فسم سررمم ف وافررك وهقرر و  وترر د  فت رر ه  فدرر ور ودفكرر    جتك قمررم تممممرر   فهكسرر و   
ورررررك ن  فمررررو   وترررري كررررن  فكسررررتوف  فك م رررر  ف ككرررر  م ترررر  تررررو ل  فووفررررم فرررر    ت ررررطم  فد ومررررم 

فمومرم فقطر  ا   رر ا وممرث ال و الجتك قمم وتوت  أفك   جومرو  تمرول وون  سرتاالل   طر  ا  
مجروز  التدرال  كت ر  ككر  م تر   ف جروع إفري فكر    فت ر ه  ف ر ه ف و السرتتج و وكرركوت   فالررطالع 
وك كررم  فمررر د قهرري  السررتاالل وت سررا  إل  و   فو جو زمررم كتمومررو   جررو  وتسرر م   فسررهع ومك مررم 

  ه كدو   ع توتمم إلق و   فتو زن وتممم  ق وعو س  ه  فمر د ف  كمدمم تو ما فك   فت  ه  ف2 ف ك ل
 ف رر فل  ف ررر ه وكررن ثررره إمكرر ل ك كرررم ررروط  فترررر كن  الجتكرر ق   فكررر توط  طرر و   كرررع تطررو  م كرررم 

    ف أسك لق
 وم  فك   فت  ه  ف  ه تتجسو  م    ف م    و تسع كركوت  ف وممث و ت  تمك   فج تر  أوكن  ت  

 العت  و وا ة توزمع  فث و   توزم    قر وال ف وترت ه ت ر ط ف وتوج    فر ما ف   ف العم  فت  عومم
ككررر  كررر ن ٠  فررر  و فكترررع  السرررتاالل و المتكررر   مرررزقه أت ررر     ف فم مرررم  فد ومرررم فمسررر  ممررر   طوم مررر   

 فكرا    فدر ورف ورل  رو كتمرم فهدر و كرن  فجك قرم فمتممرو وكرل  فممروو  فتر  تو و ر  قهمر   راط    مرر  
   فم قو   فم توتمم وزم و  تو ل  فووفرم تمر  اتط ك   فار أوف إفي توسمعفتممم   ف  فل  ف  هف   

 3ست    فت  ه  ف  هق
ــد اتجــه أنصــ ف هــ ا الرلســرة اتجــ هين : أحــدهم  إفرري إفارر د كمرر ن  فدرر و تك كرر   ممررث ال مررهكن  وق

تكر  ممتر ه وجرووط وكهكمتر  واآلخف وبصوف  معتدلـةو فكهكمم  فد ومرمف  ف  ر مطم ال م روو كمر ن  فدر وف و  
أن ال مت   ة افك كع ك همم  فج ك م ق فههكهكمم و مدم  جتك قمم وفمي مم   كطهم  ق وكن ثه فهن 
فك    فت  ه  ف  ه و ت  ترطهع وك كم روط سهط ن  إل  و   و ه   فترو زن فر  أو د  فممو قو كرا  

فررإل  و   م ررول وكررع  رراط  فتطررو     فترر  قت رر   فكجتكررع   و وورر     ررم فرر   رراط  فمموررمف فهترر  فرره
 فد ومم وم مت   ف   فت  عو  فوو   فار ك ن ف   ف   ل  فت  ه  ف  ه  فتمهمور  فار س و فر   فكرا   

                                                 
  55.ص  فس و ف  فك جع  فو  رف ط    قك و   1
  فت  مرم ف كر ف زمرو أوو ك طدي -وك  و و   23ص  –ك جع س و   – فت  ه  ف  ه وم مم  فت  عو  -قهم ن قو  2

 .و و   ك  و 132 ص ف 1998 فطو م  ف  كسم   فج ك ممف  فكطووق   و   فهووفمف  ف  كم
  فج ك رم و    فمرر  ممف  فتطوممر   كرع و فدمر   فمر تون فر   ف  كم و آلو    ف  ه  فت  ه فك    فكت و رف ج د  أوو 3

 155 ص ف 2009  فجومو ف فم     ف
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 فدررر ورف ورررل   ررر    ف ومرررو كرررن  فمو قرررو  آلكررر   فرررو   ف  ومرررمف و فتررر  عمرررو  كرررن  الف ررر   فت ررر ف   
     فد وممق و     وجالد ك     فهت  ه  ف  ه و  تالا أ ك ف   وتد م  ت 

ا  ك ت  فك    فت  ه  ف  ه و آلو   قهي  ا   فتمو كرن  فك وترم و فتطرو ف فهت ر  ت تور  ومر   فكتدرا  و  
 فار تو ل كن  الف   ف و كل  الجتك قمم و العت  ومم و ف هممم إفي  فت  ه  فم توت  كر  ترالده ومتر  

  متو ل فم    فك  ع ف   فكجتكع ف  وع  ك منق وف  غم   فم ال   فت    فار مت  ةووومن  فتط
وقهم  ت هص كك  سو  أن فك    فت  ه  ف  ه ترم  ٠ 1تمع قهي  فم ر  ك كم تممم   اط  فكال كم

وتتسع تو    فقفك    فس  و  ف   فكجتكعق ف   تتم   ف  أرم   فمرووو فر   رل  فكرا     فد ومرم 
ومتكر  تتسرع فر   رل  فكرا     فت  تس ا ف   القتو و وم مم  فت  عرو وتادرل  ف ر فل  ف ر ه فهكجكرعف 

 الجتك قمرم  فتر  تررع ك رهمم  فكجكروع فر   فكمر ه   ول وتررم  فر  سرومه   و فك رهمم  فد ومررمق 
وف   ل  اط  فك وتم  فت  مت ا و    فت  ه  ف  ه متوج  قهمت  تمومو  فممكم  فم توتمم  فت  ممته ر  

كوفوف  و ا  ك  سمته ومث  ف   فد ع  ف   فم تون  فكوت   فد تس  و  فك  رف وافك كن  الل تمومو
  فم وه ق

 الهصن الل ني
 أنواع النظ م الع م

ف  كم فهمر تونف إا تجرو كك تر  ور  ز   ف ر  فر  اأن فك    فت  ه  ف  ه كتاهاهم ف  جكمع ثت م   فت  مم     
 ر  كجكوقرم  فمو قرو  فم توتمرم  اري الق نون الخـ صو ف ر صف  2ك تها ف وع  فم تون ومسكم   ف  ه

 فترر  تررت ه  فك رر فل   س سررمم و ف همرر  فرر   فكجتكررع فرر   رركل عو قررو  كرر   وت  مررم مكتررع قهرري   فرر  و 
 التدرر   قهرري ك  فدت رر  فرر   فمرر ل و فكررهلف فكوت رر  ت رره ك ررهمم  فكجتكررع أكثرر  ككرر  ت رره   فرر  و و رر  

 وافك ت و عمو   جو  م   قهي م مم  فت  عوق
م رو  فت ر ه  ف ر ه ت ومر    قرن  وو  فت ر ه  فمر توت  فهكجتكرع ق كرمف و راط  فر وو  نظ م العـ م:ـ أنواع ال

 ت كل ع قو  فهوتم ن  فكجتك    فك  و تت مك ف فال ممت   كو ط قهي ت ممم ك متم كن ت  ط  فكجتكع

  ك ر    ف ول م كل كل ك      فت  ط وكم ومت ف ومتوغل ف  كس  ك ت ف فمت ا أتو ق  ف وو ور    أو
 كت وو ق وكن  اط  فك     أو   تو ع:

                                                 
ك جع  – فت  ه  ف  ه وم مم  فت  عو  -قهم ن قو  60 ص  فس و ف  فك جع  فم تونف كو و   ف و ف ف ج  فكت ه قوو 1

 وك  و و   25ص –س و  
ر و فمرر    كرن أجرل إ ر قم ف ف  ه ت تو   وف   مج  أن توتامر  سرهط    فرروط  فت ر م   و إلو ف   ف   فم تون  2

 ف  كمقا  كن  ف كوك  و م تم  ف مم  ف كوكمم وتوفم   فسكمتم 
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ــ النظــ م العــ م النصــي:1 ومتجسررو و فت رروص  فم توتمررم  إلفز كمررمف و ررا   فترروع كمرروو و رركل  رر مل  ـ
وو رررل وكمرررتن قوررر  ت ررروص  كررر   وكهزكرررم و رررمام  فكترررعف و ررر  تمررروو ك  متررر  وكرررركوت  وت تررر  
 فرروطالن وو ررد  جررز د وكهمررو   قهرري ك  فدت رر   وو فترر ف  ال تثررو  فرر   ررا   ف رروو أر  رر وو   فرر  

 هف فد  و ة  فكس  ل مموو  فم تون أن ط و   كن  فت ر ه  ف ر هف تمومو  فم ال   فك  فدم فهت  ه  ف 
كك  ف   فت وص  فكت همم ومك مم  فكست هك كثال ف وأمم ت   طوم م  فت وص     فت  تد رر  متري 
فو فه ماك  فم      ممف كك  ف   فسو  غم   فك  وع قتوك  مكون كت عر   فهت  ه  ف ر هف وفرو كر ن 

 ط  فم تونقكن غم   فر و ر أن مم   
ـــ النظـــ م العـــ م المعـــمف )االجت ـــ دي :2 و رررو م فرررم كدت ررررم كّ سررر    فدمررر   فمررر توت  و الجت ررر و  ـ

 فمررر   ف مررر ا إفم كرر    مكرر ه غمرر   فككتووررم فرر    ت كررم  فم توتمررم  فترر  تد ررا وتتوسررع وسررهط ن 
 ف  ا )ك فم تون  إلتكهمزر(ف ومككرن تّهكري مر ال   را   فتروع كرن  فت ر ه  ف ر ه و سرتتو ط   فر   وو 

م رو  الجت ر و  فمرر    م كمر   فهت ر ه  ف ر ه وكدسر    فر ف فوهكك تر  أن  فت  معف وف   فكور و   ف  كرمف و 
م هن أن  تد عمم ك  أو وتو   و و فم    و غم  ع توت  إا      أت  م ر فا  فت ر ه  ف ر هق وم رّو  فت ر ه 
 ف  ه  فكرك  تسوم   كن ج مف ت     ال تالا  ف هف  الجتك قمم كرن كجتكرع إفري   ر ف وو سر    كرن 

 رر ف فرر   فت رر م     فترر  ت طرر    قرر  ا وو    أس سررم   فرر  تمتمت ت رر ف فوهككرر ن  فمرر تون  فررار ت ممررم أ
مممل إفري   قر  ا أن م طم ر   سرتثت  م    فممكرم  آلكر  ف وتثرو   ف ر وو   فر   فمر ال   فتر  مسرك  

و فر  فم    فك ر ع قرن ك  فدرم  فت ر ه  ف ر هف فدر  كثرل  راط  فمر ال  م تر ك   كر  إفري  فم رر  فممرو
كل م فم كوف ت ه    ك  و فت  ه  ف  هف و ر    ت   قمتم  توع  فك همم  فت  م ك   فك  ع إفي 
مك مت  ف ف فدم ل أو  فر وط ف  تمومو كد وه  فت  ه  ف  ه  فكررك   رو  فك رهمم  ف  كرمف ومتسرع 

وامم  فكم ف رم قهري  فت  ه  ف  ه ف   ا   فتوع فم كل أكو    عو ت و كن  فكك فم   ف   فكج ل  ف  هف 
 ف رررركل  فجكرررر ف   ف رررر ه و ف وترررر ف فمررررو أ فررررزه ك فررررك أ ة وتسرررروم   ف كم ف ررررم قهرررري  ف وترررر  و ف رررركل 
 فجك ف ف وفكتع   ت وم  فكت  ككرم و ر  كرن أن تثم  ر   ف مر و فتزمرو تسروم  فتهروث ككر  مرر   فك رهمم 

فررتص كررن  ررالل  سررتم  د  ف  كررمف وممررع قهرري  فم ررر  فرر   ررا   فترروع كررن  فت رر ه  ف رر ه قرر د تمومررو  
 1 ك ت ط و كل ا ت  تمهمه  مموه و ق

                                                 
إترك إا  م وفر  ت  مرا سوعو   طهل  ف   و قهي  ر ووم إمر  و ت  مرا فهت ر ه  ف ر هف فمر ل أمرو  فمرر    إلتجهمرز : 1

  سوك   ف  ه فهتك  ت ك  م  ت  ج كم  ال تو ر أر أ ري سمهم  فت  ه 
Juge Borrough, Richardson v. Mellish (1824). 2 Bing, 252, cité par Ph. MALAURIE, 

L’ordre public et le contrat (Etude de droit civil compare France, Angleterre, 

U.R.S.S).thèse, Paris1953, n° 1, p,01. 

 ف  ممن  أف  فو ة أن كم وفم ت  ما  فت  ه  ف  ه ر و  كن  فكا ك   قهي  ف ك ل  فكتم كمق  ٠
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و رو كر  م ر ا و فت ر ه  ف ر ه  فتمهمرور أو ) فكطهر (ف وم كر  إفري مك مرم  ـ النظـ م العـ م السي سـي:3
أ ك ن  فكجتكعف و  :  فووفمف و  س  ف و فم م    فد ومم كن  تت  ك     ف  و ف  ت  ف ت هق وغ فور   

 كن  فت  ه  ف  ه وت وص جز  مم   وقمقك  مهمو  ا   فتوع 
إن ترو ل  فووفرم فر   فسم سرم  العت ر ومم فكرل  فمط قر    العت ر وممف  ـ النظ م العـ م االقتصـ دي:4

وتت ررمه  فكت فسررمف و فت  كررل ورر ف كال  كررثال  فرره مترر ك  فت رر ط  العت رر ور فقفرر  و قهرري إطالعرر ف فمررو 
  ط  م رمو    ثر    جتك قمرمف كرل افرك مرو   فووفرم مت  ة  العت  وف وو فت ف   فكجتكع ف ز   وك

قهي  فتو ل ف   ا   ف دنف ف كل  ا   فتو ل  فم تون  ف  ه و ف  ص   ن  فت  ه  ف  ه  العت  ور 
مدرر ة عمرروو   ك متررم قهرري  فم مررم  فت  عومررمف ومسررتو و كررن  ف مرروو  ف   ررم كرر  م رر  ة  فتوجرر   ف رر ه 

تطررور قهرري غررونف وكتررع  المتكرر   فرر   فتكررتال   العت رر ومم  العت رر ورف ككرر  فرر   التد عرر    فترر  ت
وفر  سم سرم  السرتم  و و فت روم ق ومم ر   ف ر وط  فت  عومرم  1كم ل  فكجتك     ف ت قمم  فمومثرمف

 فك  فدررم فرر ف وكررا   التد عرر    فترر   ررما  قهرري تمررو غمرر  عرر توت ف إا م ررو   و طهررمق ومد ررا  فت رر ه 
 2 ن كن ك      فتو ل  ط وع توجم  ف وط وع مك   ق ف  ه  العت  ور ط و من أو ك   م

 ا   فتوع كن  فت  ه  ف  ه إفي مك مم ف م ك متم كن ف     فكجتكرع  أ ـ النظ م الع م الحم ئي: ي دف
القتورر     إتسرر تمم  جتك قمررمف وكررا  مك مررم أر ك ررهمم    ررم كررن  ررالل إسررو    فمك مررم  فم توتمررم 

  كرن  فد ر    الجتك قمرم فر  وررع  عت ر ور رر ماق ك ف  كرل قهم    فتر  تكرون عم سر   قهري غم  ر

                                                                                                                                               

Rapport du conseiller PILON, Cass.req.,21 avril 1931 , S.,1931,1,p.377 , cité par 

Mustapha MEKKI, L’intérêt général et le contrat-contribution à une étude le hiérarchie 

des intérêts en droit privé, LGDJ, Paris, 2004, p,188 

 ف  ممن  و  و ر ه كم وفم  فت  ما ككن مسم  ف  كك  كم ط و   و كق
ALGLAVE, Définition de L’ordre public en matière civil, RPDA,1968, p,444. 

 3و2و1    ك 26ص –ك جع س و   – فت  ه  ف  ه وم مم  فت  عو  -قهم ن قو - ت   
1 www.pesee.fr/web/revue 

FARJAT Gerard,- L’ordre public économique, L.G.D.J Paris, 1963-p.08. Du même 

Auteur 

, « ordre public économique», RIDE, n°02, vol, p. 19 
وكر  قهم ر سف كجهرم  فكزمو كن  فك  جع مول أترو ع  فت ر ه  ف ر ه : ر كمكرو قزمرز  رك رف سك   رو   فك   رو   كر  ف ر  2

قررر فتمرر  و فرر ف أمكررو كرر    زغهررولف ت  مررم 1977 ف رر م م و فممررو   فكومتمررمف  فسررتم   وفرريف  ف رروو   ولف  فكومرر  
(قرر تومرل إور   مه سر وف تمترمن تر وهمون )كت رو     فمهور   فمموعمرمف 1997ف  فم     2 فوطالن ف  ع تون  فك  ف    )ط

(قرر قر ول 1988ف ومر و  ر ور  مي 1ف ت  مرم  ف مرو )كت رو    قومرو  ف طر قر طا  فتممر  -(ق2٠٠4ف ومر و  1ط
 (ق1995أوو  ف م ف  فروط  إلو  ر وموووط) ف م م  فك  مم  ف  كم فهكت  ف  فم     

 (ق1998)كت و     فمهو   فمموعممف وم و   1ر قوو  ف ز    فست و رف ك  و   فم ف ج
 http://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=16414 فك و : 
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فر  قمرو  ف كرلف و فكرز  ع فر  قمرو  فكز  قرمف و فكسرتدج  فر   ر وا    رم تسرتوق  مك متر ف وكررا  
 فكست هكف و فكومن ف   وو  فدو  رو  فك كورمف ومد را  ركل  فمك مرم أو كهمرو   ط مر  تم مر   فروطالن 

  فتسو  )ومم وه  ع وهمم  إلوط ل(ق
ــ ئي : ــوجي ي )الوق م ررزف   ررو   ررا   فترروع كررن  فت رر ه  ف رر ه إفرري  تج  رر    ب ـ النظــ م العــ م الت

 فسم سم  فتو همم فهووفم  فت  ز و  زم و  كهكوسم وتردثم   التج  ر    فدهسردمم  ال رت  كممف فررال  قرن 
ف إا كر   فوول   زكم  العت  ومم  فت  أ  و   ف  فه ف  ت   م    ف مو  فث فث كن  فم ن  ف   من

ف  إ رو   قروو كرن عرو تمن  فتوجمر   العت ر ور و الجتكر ق  وامرم  فت رور فالتدرال   فم  رل فر  
توج ر    إل  و ف  سرت و ف   كت ر  وسر م   إفري تمممر   فك ر فل  ف  كرم  فممومرم  فرر و مم ) عت ر ومم ر 

أن مدر ة مك مرم    ررم  ككر  مررو   فك ر ع…  جتك قمرم( كمرو تمن  فتمرو و ال تكرر ن و فجكر  ك و فوتروك
إل  و   فط ا  فر ماف فك ن أن أسرو  قهم ر  ط و ر    كر   ق ف فت ر ه  ف ر ه  فتروجم   مت روف فمك مرم 
 فك  فل  ف  كم  الجتك قمم و   العمم و العت  ومم ف   فكجتكعف وم ك  إفي وفع  العت  و  فوطت  

ا   التجر طف كتمومرو   سر    ف   تج ط ك منف كروط  ف موو  ف   م فر   ركل  رممل متسر  كرع  ر
فرر   ررهون  فتكررومن و فتسرر م ف وال م درري كرر  ت كترر   ف وفكررم كررن  ثرر   وو ررك   فرر   ررتي  فكجرر ال ف 
و   م  العت  ومم كت  ق فمالم  كرثال  تطرو   فمر تون  فد تسر  ف إا مككرن  التدر   قهري كر  م ر فا 

ال ف و ف موو  فجك قممف و را  فرمي  فت وص  فكهزكم  فكت همم وو ة تو م  ع تون  ف كل ك  جو  كث
و فكسررتا    ترر  ككرر  سررها  فمررول إن كد رروه  فت رر ه  ف رر ه فرر  كجكهرر  كتامرر ف وكهمررو  ررا   فترروع كررن 

  فت  ه  ف  ه وجز هط  فوطالن  فكطه ق   
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 الرفع الل ني

 مح وال  الرقه والمأفع الرفنسي و المصفي تحديد مدلول النظ م الع م
تكر   ر  فكر           ترل كن ق ة تطو  فك   فت ر ه  ف ر ه أن  راط  فدكر   فمسر  مومثرم تسروم  ف و  

ق وعرو ق ر  ف   جاو     فت  م مم ف    ت كم  فم توتمم  فور ممف و  و    كرع وو مرم  فمر ن  فت سرع
ف مترري غررو     فررار ق فترر  فكرر    فت رر ه  ف رر ه فرر  وهررو   وتمومررو كوفوفرر   ررم    ف ررم    و سرر  ه  ررا   فتطرر

  اط  فدك  مج   فز ومم ف  جكمع   ت كم  فم توتمم  فور ممق
كت ر ف فككر  ال رك فمر  أن  ترمن  فالتمتمرماوو قتو    فم تون  فكوت   فك  ر مومث  فت د  كم  تم و فمو

 فك  ع  فك  ر عو  ستمي فك    فت  ه  ف  ه كن  اط  فمو تمن وقهي  أس    فت  مع  فد تس  و فت  مع 
كرروت  كترر  قهرري وجرر   ف  رروص ق فررافك فررهن تمومررو كرروفول فكرر    فت رر ه  ف رر ه فرر   فمرر تون  فكرروت   ف

 فك رر ر فررن مترردتي إال و ررو قرر ة كرروفول  رراط  فدكرر   فرر   فت رر مع  فد تسرر ق  ررا     مرر   فررار  غرره 
د تسررر  توتمررر  فكررر    فت ررر ه  ف ررر هف إال أتررر  فررره م رررط ت  مدررر   وعممررر   ف ررر ق   كررر   فرررار فرررتل  ررر مم  فدمررر   ف

وفرره ممررو  فمرر تون  فكرروت   فك رر ر قررن  ررا  )الهصــن األول   فكم وفررم تمومررو كرروفول  فت رر ه  ف رر ه 
 ق)الهصن الل ني  فكسهك ف  تموموط فكوفول  فت  ه  ف  ه
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 الهصن األول

 مح وال  الرقه الرفنسي والمصفي تحديد مدلول اةف  النظ م الع م
 فمدررر   ومك مرررم   فكررر    فدهسررردمم  فتررر  متدسررري قهم ررر   فت ررر ه أن  فت ررر ه  ف ررر ه أوكهررر  فررر  ك كرررم    

 فسم سرر  و الجتكرر ق   كررم كرر ف وافررك قهرري  قتورر   أن  فت رر ه  الجتكرر ق  ممرروه قهرري أسرر ي  طررم 
سم سررمم ت رروا إفرري تمممرر  تت ررمه  جتكرر ق  مررت ه  فرر و وط  الجتك قمررم فممرر    فكجتكررعف و ن  فت رر ه 

 تت ه  ف و وط  الجتك قمم ف   فكجتكعق  ف  ه م و ت وم  قن  اط  ف طم  فت 
ممث أن  ا   فتت مه  الجتك ق   و  فار مموه قهي ت وم  أور ع  فكجتكع وت تمو   تو    فك   و 
كت و  قن  فك  فل  فك ت كم فهكجكعف و و  فار ممروو  فكسر م    فكت وكرم فهت ر ط  فدر ورف وكر  

  سر ي مككررن وررع ت رو  فهمر تون  فررار  ر   فكسر م    فتر  مجر  أن تمررا ور فممووف وقهري  را  
م تكل قهي  طم ت وا إفي  ا   فتت مه  الجتك ق ف وقهر  افرك فرهن  فكجتكرع إكر  كجتك ر   مر    أو 

 كجتك      ت  كم   أو  موقم   أو غم  افك كن  إل ك ل  فسم سمم  الجتك قممق
ت ر   فووفرم و روا تمممر  تت رمه وقهي افك م و  فت  ه  ف  ه ك و    قن  راط  ف طرم  فسم سرمم  فتر  توت

 ف1 جتك ق  ف  وع  ك من فمموه قهي تت مه  ف و وط  الجتك قمم
و ف غه كن كون فك    فت  ه  ف ر ه قكوكر   كرن   فكر    فسر  و  فر  جكمرع فر وع  فمر تون وته ر  وو    و

 فاكرروة  قهرري ج ترر  كومرر  كررن    كمررم فرر   فت رر ه  فمرر توت   ر ووفررمف إال أترر  مكتتد رر   فكثمرر  كررن
 و إلو  هف كك  ج ه   تست    متي  آلن قن  فت  ما كن عول  فك  قمن و  فدم  د قهي مو سو دق

و ردت   و رة   وو ف غه كن كون فك    فت  ه  ف  ه قهي  اط  فو جم كرن  ف ر ووم ف فمرو أو و  ف ر  و
 - فت  مد   :

و ف مرررو  ثترررمن  ل  فت ررر ه  ف ررر ه( فررر   سررر فت  مرررو Malaurieفمرررو أو و  فدممررر   فد تسررر  كررر فو ر )      
" السـيف الحسـن وق  من ت  مد   فدك    فت ر ه  ف ر ه فر   فدمر  و فمرر د ف فرم هص إفري ت  مدر  ودتر  : 

ق و ررو مرر ف ررر و   تكممررا  ررا   فت  مررا كررع كررل عرر تون كررن   للمؤسســ   العــفوفية للجم عــة "
ه  ف ررر ه سررررم     فمسررررن ف  فمرررو تمن فهت رررر ا قهرررري توقمرررم  فكهسسرررر    فررررر و مم  فتررر  مررررركن  فت رررر 

ف فكهسسرر    فترر  مررركن  فت رر ه  ف رر ه سررم     فمسررن فرر   فمرر تون  فررووف   ف رر ص  رر  عو قررو تترر زع 

                                                 
سفهن  ررر  توتررر  وك و رررو   6٠ص –ك جرررع سررر و   -كد ررروه فكررر    فت ررر ه  ف ررر ه وتطومم ت ررر  -تجمررر  قورررو ي تجمررر  1

و تت جرر  ت  كرر   سم سررم   ممرروه قهرري أسرر ي  فدهسرردم  فد مررمف فررهن  فت رر ه  ف رر ه م ورر  قررن  رراط  ف طررم  فسم سررمم  فم  كررم 
ا  توت    فووفم  طم سم سرمم تمروه قهري أسر ي  فدهسردم  الجتك قمرم ) ال رت  كمم(ف فرهن  فت ر ه قهي  فدهسدم  فد وممف و  

  ف  ه م و  قن  اط  ف طم  فم  كم قهي أس ي  فدهسدم  الجتك قمم أو  ال ت  كممف و وا تممم   فت  ه  الجتك ق س
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 فمو تمن ف أك   فكهسس    فر و مم  فت  مركن  فت  ه  ف  ه سم     فمسن ف   فم تون  فكوت  ف ر  
س فمر تون  فكت را ( وردن : De Page فكهسسر    فكوتمرم ققق  كرا  ق فر  مرمن مر ف  فدممر  ووور ج )

و فت ررر ه  ف ررر ه  رررو  فكت هررر  و فك ررر فل   س سرررمم فهووفرررم أو  فكجكوقرررم ف و فرررار ممررروو رررركن إطررر   
 فم تون  فكوت    سي  فم توتمم   س سمم  فت  مموه قهم    فت  ه  العت  ور و   الع  فر  كجتكرع 

 فت  ه ف   فووفم أر كجكوقم س( ف  ا  فت  ه  ف  ه ودت  : Capitant) ك ومت نأك   فدمم    1ق ك منس
 سق   فت ه و فمو قو  فالزكم فسم   فووفم

ت ر   Carbonnier) ك  ووتمم وممول  ( أن س فدك    ف  كرم فمر   ر  أن  فجك قرم تسركو قهري  فدر و ف و  
 ستكثل إ  و   فمم   قتو  ف  و  

( HEMART( ف ت  مرررا  فدممررر   مكررر   )Malaurieوكرررن  فت  مدررر    فتررر  أو و ررر   فدممررر  كررر فو ر )
قوت  مررا  فدممرر  جمهرروور   " القواعــد التــي وعــع   الأــ فع لصــ ل" الجم عــة "فهت رر ه  ف رر ه ودترر  : 

" تلــك الرةــف  التــي تتــفجم عــفوف  النظــ م ( ودترر  : Julliot De La Monrandiereالكو  تررومم  )
" يقصد على العموم بمقتعـي   النظـ م ( ودت  Bartinس وت  ما  فدمم  و  ت ن )والسالم داخل الدولة

ق أك   الع م اي تأفيع معين تلك المقتعي   التي ال يمةن التر ق   األطفاف مخ لرت   أو تعديل  "
ــهلف مــن األاةــ ف التــي ةون ــ  المجتمــع مســتبعدا ( فم  فرر  ودترر  : Demougue فدممرر  ومكرروج ) "يت

 ة ف تأةل الحقيقية"   الحفية بأهن   ألنه يعتقد بهن ه ا األا
ـــ م ســـو  المصـــلحة ( فمررر ف ودتررر  : Duguitوأكررر   فدممررر  ووجررر  ) " ال يمةـــن أن يةـــون النظـــ م الع

 ٠2االجتم عية م م  ة ن مر وم  "   
ورررمن  فمررر تون  ف ررر ه  فرررار غ متررر   فكو  ررر   أو غمررر   ( فمكمرررزDemolombeومكوفوكررر  )وأكررر   فدممررر  

 فكو     فتدع  ف  ه وومن  فم تون  ف  ص  فار غ مت  كتد م    م فقف  وف و و ال م ه  فت  ه  ف  ه 
ومتك    ول م ه  فت  ه  ف  هق و فممممم أن  راط  فدكر   ال ت طر   رم    و ررم   قرن  فت ر ه  ف ر هف  ن 

فمررو أعرر ه ت  مررم ( Massonك سررون)قررن  فكم رروو ورر فتدع  ف  هقوأكرر   فدممرر   فتسرر هل سررمومي كط ومرر  
 فت  ه  ف  ه قهي فك  مك مم  فممو  وتمومو  ف وقتوط أن  فمك مم و فتمومو  و  فوو   فكزووج فدكر  
 فت  ه  ف  هف فد  كل ت  ه  جتك ق  كهسي تدسمس   جمو   مكون تمومو  فممو  فمي ودعل أ كمم كن 

وفكرر    فت رر ه  ف رر ه فمسرر  وسررمطم وررل توجررو فم رر  قت  رر  كررن طوم مررم ك تهدررم ف  ٠ت  رررك ن كو  رر  
                                                 

 28و 27ص –  ك جع س و – فت  ه  ف  ه وم مم  فت  عو  -أو و كل  اط  فت  مد   قهم ن قو  - 1
  فكروت ف  فمر تون فر  فرآلو   أو  ف ر ه فهت ر ه و فك ر فا  فكسرتممل  ف ر ط  فجهمهر ف  ي قوو قن وأ    إفي  كمتوي

 وك  و و    64ص  ف 1958  فم    ف  ف  فكممف  فكطو م وكتو  طف  س فم
2 J, CARBONNIER, Exordre, in l’ordre public à la fin du XXe siècle, Dalloz, 1996, 

coll.Themes et commentaires, coordination Rever (Th),p,1 
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و ر   ث و  ال متام  و ف  وا  ف   م وتطو   فكجتكع ا ت ق وو ر   ع ول فهتردث  و راط  ف ر وا 
٠ 

:س عو قررو  فت رر ه  ف رر ه  رر  تهررك  فكوررروقم فمك مررم ف  فرر  وموفرر  (  Esmaenأمسرركن ) وأكرر   فدممرر  
مترررري  فد ومررررم كت رررر ف و فترررر  ت تورررر  أس سررررمم فهكم ف ررررم قهرررري سرررراله و زو رررر    فكجكوقررررم  فك رررر فلف 

  س الجتك قمم كورع  ال تك ه
وقهم  مككن ته مص كد وه  فدم   فد تسر  فهت ر ه  ف ر ه وفمر  فكر  جر د فر  كهفدر    فدم ر د  فد تسرممن 

فز كمررم وفررو م ررل ودترر  )كجكرروع كرر  م تورر  ك كرر  توقرر  كرر  فرر  كجتكررع وزكررن ك متررمن كرر  مت ررا و إل
 افك  الف  إل  و    ف  و(ق 

إن  فمو قرو  فم توتمرم "  ق ف فدممر   فسرت و ر ق فر  وموفر  :1وكن  فدم   فك  ر تو و و رة   فت  مدر  
 فترر  ت تورر  كررن  فت رر ه  ف رر ه  رر  عو قررو مم ررو و رر  تمممرر  ك ررهمم ق كررم سم سررمم أو  جتك قمررم أو 

وت هرررو قهررري ك رررهمم   فررر  وف فمجررر  قهررري جكمرررع   فررر  و  عت ررر ومم تت هررر  وت ررر ه  فكجتكرررع   قهررري 
ك  ق    اط  فك همم وتمممم ر ف وال مجروز ف ره أن مت  ررو   و تد عر   فمكر  ومرت هف متري وفرو مممر  

  2ف ه ك  فل ف وممف فهن  فك  فل  فد ومم ال تموه أك ه  فك همم  ف  كمسق
كجكرع  فك ر فل   س سرمم فهجك قرم أر كجكرع ةم  عّفف الدةتوف حسن ةيفا النظ م العـ م بهنـه : " 

  سي و فوق ك    فت  ممروه قهم ر  وتر د  فجك قرم وكم ت ر  وممرث ال مت رو  ومر د  را   فكمر ن سرهمك   
 4ق ق3وون  ستم   ط قهم   س 

كجكروع  فك ر فل   س سرمم  فتر  ممروه قهم ر  كمر ن ةم  عّفف الدةتوف سميف تنـ وو اعفاـه بهنـه : " 
 5"  ك ت  سم سمم أو  جتك قمم أو  عت  ومم فكجتكع سو د 

 
 

                                                 
   8٠صق  1983 فكو ل فه هوه  فم توتمم ) فت  مم  ف  كم فهم تون( طو م  –موم  إو   مه  ف همل   1
  الفترز ه ك ر و  -ق ه ووج   الفتز ه ت  مم - فجومو  فكوت   فم تون   و ف   فوسمط  فست و رف أمكو  ف ز   قوو 2

 -434.435 ص ف 2000 فوت نف  فمموعممف  فمهو  كت و     فكجهو   ولف -
و فت  مرا اكر  أ ره أسري  فت ر ه  ف ر ه و ر   فك رهمم 47 ص  فسر و ف  فك جع  فم تونف إفي  فكو ل ف كم   مسن 3

 إلسررالك  كررثال  ت ررو  فجك قمررمف إال أترر  فرره ممرروو طوم ررم  رراط  فك رر فل   س سررمم أو   سرري و فرروق ك  ق فدرر   فدمرر  
 فك ررر فل  فومتمرررم  ررر    سررر ي و فوق كرررم   وفررري  فتررر  توتررري قهم ررر  وممرررم  فك ررر فل    ررر ف  الجتك قمرررم و فسم سرررمم 

 و العت  ومم و   العمم
 ص ت   ت  مع وون  فم     و فتوزمعف فهت    فمومث و    إلسالكممف فه  م م  ف  كم  فكم  و  ف  فهف م كو موسا 4

146 
 91 ص ت   ت  مع  إلسكتو ممفووون  فك   اف كت د  فهم تونف  ف  كم  فت  مم تت غوف سكم  5
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 الهصن الل ني
 المدني المصفيمدلول النظ م الع م واآلداب الع مة اي الق نون 

فرره مررو و ت  مدرر   كمرروو   فدكرر    فت رر ه   فك رر ر ورر ف جع إفرري  فتمتررمن  فكرروت  مترررل أن  فك رر ع        
إا و و   إل     إفي فك    فت  ه  ف  ه ف   ف ومرو  ٠ ف  هف و و وافك عو سهك كسهك  فك  ع  فد تس 

ف وون أن ممرروو  فكم رروو و رراط  فدك  قفمررو -و قتورر  ط  ف رر م م  ف  كررم - فمرر تون  فكرروت  ت رروصكررن 
فروف مومثر  قرن  فكمرل و فسرو  و قتو   كر   كترمن فر  إفي فك    فت ر ه  ف ر ه   فك  رأ     فك  ع 

إا  ك ن كمرل  إلفترز ه ك  فدر   فهت ر ه  ف ر ه أو  آلو   كر ن  قهي أت  : س 135 ف موف إا ت    فك و  
إا  فرره مكررن فإلفتررز ه سررو  ف أو كررن ا    فمرر تون قهرري أترر  : س  136سق و ت رر   فكرر و   ف مررو ورر طال ق

 سقأو  آلو   ف ك ن  ف مو و طال ق ك ن سوو  ك  فد  فهت  ه  ف  ه
وو إلررر فم إفرري  ررامن  فت ررمن  فكت همررمن أس سرر   و فمو قررو  ف  كررم فرر  إورر  ه  ف مرروف فمررو أ رر    فك رر ع 

عر تون كروت   فتر  ت كر   28 فك  ر إفي فك    فت  ه  ف  ه ف  ت وص ق كم أ  فف كت    فك و  
 رر ه  ف رر  ج  و فررار كج فرر   فمرر تون  فررووف   ف العرر   ا    ف ت رر    جتورر  فمكرر  مسرركي و فت رر ه  ف

ال مجروز تطومر  أمكر ه عر تون أجتور  قمتتر   فت روص  فسر ومم إا  ك تر   ف  ص ممث ج د فم ر : س 
 سق اط   مك ه ك  فدم فهت  ه  ف  ه أو فآلو   ف  ك  ق

 ق قهري  تر  )ممرو   فم رر  ف قتررو قروه  فرتص ف كر  إا  كر ن  تر ك إفترز ه طوم رر 2٠٠وترتص  فكر و  
 وفي كل م ل ال مجوز أن مموه إفتز ه طوم   م  فا  فت  ه  ف  ه(ق 

( ال مكررون  الفتررز ه ع  كرر  إا  قهرر  قهرري  رر ط غمرر  كككررن أو قهرري 1) )قهرري  ترر  266كرر و   وتررتص
 رر ط ك رر فا فررآلو   أو  فت رر ه  ف رر ه ف  ررا  إا  كرر ن  ف رر ط و فمرر  ق أكرر  إا  كرر ن ف سرر   ف ررو تدسرر  

( وكع افك ال مموه  الفتز ه  فار قه  قهري  ر ط ف سرع ك ر فا فرآلو   أو 2 فار م تو  غم  ع  هق)
كرن عر تون  إلثور   115 فت  ه  ف  ه ف إا  ك ن  ا   ف  ط  و  فسو   فو فع فالفتز ه(قوت    فكر و  

  فك  ر قهي  ت  )ال مجوز توجم   فمكمن  فم سكم ف  و ع م ك  فدم فهت  ه  ف  ه( ق
 –وص أن  فك  ع  فك ر ر أو و فكر    فت ر ه  ف ر ه فر   فمر تون  فكروت  وم    كن  الل  اط  فت 

ف كممررو قهرري  ررمم  الفتز كرر   ووجرر  قرر ه و ف مرروو و ررد     ررمف وون أن -و قتورر  ط  ف رر م م  ف  كررم
 1 قو و و ا   فتوج  عو ت ك  فكج ل فهدم  و فمر د  فتمومو وت  ما  فت ر ه  ف ر ه ٠مموو  فكم وو و 

                                                 
 وك  و و   33ص –ك جع س و   – فت  ه  ف  ه وم مم  فت  عو  -قهم ن قو  1

ك جررع  – فمك مررم  فم توتمررم فهطرر ا  فررر ما فرر  قمرروو  إلاقرر ن  فرر   فمرر تون  فكرروت   –أككررل  كررر ن قوررو  فمرر و  
   و و  وك 61ص -س و  
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 فتر   كرل  فكمر وال   فسر ومم متررل أن فكر   فت ر ه  ف ر ه  ر  كرن   فكر    فك ترموقهم  وكن  رالل 
م    تمومو  ف و   ت ور  و ردم ق كرم قرن   سري  فسم سرمم و العت ر ومم و الجتك قمرم و ف هممرم 
 فترر  ممرروه قهم رر  ت رر ه  فكجتكررعق وت تورر  فكرر   فت رر ه  ف رر ه كررن أورر ز   كثهررم قهرري ك وتررم  ررم غم 

  فت  ه ف  تمم ف ف فمو قو  فكت همم  و فت  ه  ف  ه فمس      فت  مم و و   تممم  فمو قو  فم تو 
كجكوق ر  إفري تمممر   را    فكجتكع ف أو تممم  ك همم ق كم ف  ن كل عو قو  فمو تمن ت وا فر  

 فرار ال مككرن  السرتات د قتر    فمو   وتي  فا ةف فمو قو  فت  ه  ف  ه     فت  ت وا إفي تممم 
 ٠ط    و ا و فك  فل  ف  كم كن  ا

  عالقة اةف  النظ م الع م ب آلداب الع مة 
مككررن  العترر    كررن ورررع ت  مررا فررآلو   وت ت رر  ودت رر : سكجكوقررم كررن  فمو قررو  فسررهوكممف و ف ررك  ل 
 فكمكرروو   فكت رر  ا قهم رر  وررمن  فترر يف فرر  زكرر ن وككرر ن ك متررمنف وجرروو  أتدسرر ه كهررزكمن وهتو ق رر ف 

ت  ك رررر  ومررررت هف طومرررر   فترررر كوي أوورررر  سرررر  و فرررر  قالعرررر ت ه وكّت سررررع فرررر  ررررركم  ه وكتدمررررمن قهرررري  م
 الجتك ق سق ومهور  تت  ك  اط  فمو قوف و ف  وج قهم ر  وكس سر  ف أو  فسر  مم كت ر  وقروه  فكور ال  

 و   إفي توع كن  إلس د  إفي   و  ه  ف  هق
وك م    آلو    و ك م   كوروق   جتك ق ف وفمي ا تم  ف م جع فمر  إفري كر  أجكرع قهمر   فتر يف  

إر فم إفي أت  تسو ف م تها كن كجتكع آل  ف وغم  ث و ف متطو  تو ر   فتطرو   فدكر     وومرم فر  
 ق مر    ك متمف وفهومن و ف  ا أث  ك ه ف  تكومت  وتكممد 

 رة  فكرو و إفري س  فت ر ه  ف ر ه و آلو    ف  كرمس ف ومتكر   كتدري فر     فك  ع  فك ر ر فر  ووقد أأ 
ت وص أ  ف كن ا    فم تون إفي   ست ك ل فد  س  فت  ه  ف  ه س فمط ق   ك   فار مثم   فتس هل 
مررول كرر  إا  كترر  أكرر ه فكرر تمن كتكمررزتمن قررن و ررر ك   فررو ة ف أه أن  فك ررطهممن وج ررمن ف كهررم 

كرن   د كن م ف ر و    فتكممرز ورمن  فت ر ه  ف ر ه كرن ج رم و آلو    ف  كرم ت ك كن  فدم   1و مو  ق
ج م ث تممف  تطالع   كن أن عو قو  فت  ه  ف  ه     فت  مم و و   تممم  ك رهمم ق كرم سم سرمم أو 
 جتك قممف أو  عت  ومم تت هر  وت ر ه  فكجتكرع وت هرو قهري ك رهمم  فدر وق فر  مرمن أن  آلو    ر  

ف هممرررم  فتررر  ترررومن و ررر   فجك قرررم فررر  وم رررم ك مترررمف وق ررر  ك رررمنف و ررر  وفمرررو  كجكوقرررم  فمو قرررو  
 تدررري فك تمرررو    فكو وثرررمف و ف ررر و    فكت رررهمف وكررر  جررر ف وررر   ف ررر اف وترررو ت  قهمررر   فتررر ي  وفررر  

 فمو قو  فم توتمم  فتر  ت تور  كرن  فت ر ه  ف ر ه  ر  عو قرو مم رو :" ودن   فست و ر التج ط م ف  فدمم  

                                                                                                                                               

 
 ج ك رم  فممرو ف كهمرم وكترو  طف  سر فم فه مروف  فكهزكرم  فمرو  قهري  العت ر ومم  ف ر وا أثر    رو نف مسرن   رو ن 1

 76.ص ف1994 - فم    
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م ق كم سم سمم أو  جتك قممف أو  عت  وممف وتت ه  وت  ه  فكجتكع   قهي وت هرو و   تممم  ك هم
كهررزكمن وهتو ق رر   قهرري ك ررهمم   فرر  وق ومتكرر   آلو    رر  كجكوقررم كررن  فمو قررو وجررو  فترر ي أتدسرر ه

 فدك تمن ت تهد ن كن ممث  وم ف  تج ط أ   أن ٠1س  طوم  فت كوي أوو  مسوو قالع ت ه  الجتك قمم
فدكرررر   فت رررر ه  ف رررر ه أس سرررر    فك ررررهمم  ف  كررررمف و رررر  تتررررركن  فك ررررهمم  الجتك قمررررمف    سرررر يف

و فسم سممف و  ووممف و العت  وممق ومتك  أس ي مسن  آلو    و  ف أر  ف  هف وك  متدث  ور  كرن كثرل 
 قهم ف وكو و  أ العمم و جتك قمم كوتمم قهي  فومن و ف  ا و فتم فموق

فوف  فدم   فك     قهري  فرة  فتكممرز ورمن فكر    فت ر ه  ف ر ه وفكر   و فممممم أن  ت ك  و  إجك ع 
   م  ت كل أمو   سي  فت  مموه قهم    فت ر ه  ف ر هف ف ر   فج تر     اط و قتو   آلو    ف  كمف 

 ف هم  ف ف و و   س ي    الع   فار ممد   فت  ه  ف  ه ف   فكجتكعف و فكتكثل ف  و جو    فد و 
 دس ف أو  تج ط كجتك  ف  ن  وف   و  فدرمهم و ف و فمقسو د  تج ط ت

قهي  فدس ف وكك  سم  فوار د و فدم ر دف كه ر  أف ر ل تكري    رال ف  و فتم مةف ف  وة  ف هم مف 
وو فترر ف   آلو    ف  كررمف وكررن  ترر  ف رر  ت ررز  فت رر ه  ف رر هق و ررا  كرر  مكررل  فررو ة قهرري  فمررول أن 

 ف كهم و مو    آلو    ف  كم و فت  ه  ف  ه وج  ن
وقهم  فهن  فتكممز ومن  فت  ه  ف ر ه و آلو    رو تكممرز سرطم   ن كرل كت كر  مدمرو أوفومرم  فكجتكرع 

 مدر ةقهي  فد وف وتمومه  فك همم  ف  كم قهي  فك همم  ف   مق و فت  ه  ف  ه كثهر  كثرل  آلو   
قهرري  فكت  عررو  مترر ه  فكورر و    س سررمم  فترر  ممرروه قهم رر   فكجتكررع فرر   فكجرر ال   فك تهدررمف فرررك ن 

  فت  م  و فسهه  فكوت ق
ن ك تر  فكر   عومكرم عروه  فكجتك ر    مككنوقهم    فمول ف   تر ه  را   فدر ع أن فكر   فت ر ه  ف ر هف و  

 م كريال ف  ك مهرم كترد    جرو  ف و را  كر  و فت  م   ف غم  أت   فه تستم  كدك   ع توتمم كسهه و   إ
 ق 2قوه ثو    اط  فدك   وتطو    و  تالف   و  تالا  فزك ن و فكك ن

 
  

                                                 
 399 ص  فس و ف  فك جع   ولف  فكجهو ف-ق ه ووج   الفتز ه ت  مم - فوسمط  فست و رف أمكو  ف ز   قوو 1
 وك  و و   34ص –ك جع س و   – فت  ه  ف  ه وم مم  فت  عو  -قهم ن قو  2
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 الل لثالرفع 

 دوف القع ء اي تحديد مدلول اةف  النظ م الع م
أن ك كررم  فم ررر   رر  إ  رر    فمرر  و قتورر  ط  فا مررم  فكثهرريف وفررمي تطومرر   فت رروص  فج كررو       

ف   فم تونف ف فم ر  مكتهك  فمرو   قهري تمومرو كمتروف  فت ر ه  ف  هفممرث تمرع قهري ق تمر  كسر وفمم 
  ق فوف ع قن  فكو و    س سمم  فت  مموه قهم    فتر كن  الجتك ق  ف   فكجتكع  فار ممكه فم

فكررن أجررل   رراط  فا مررم متوجرر  قهرري  فم ررر  أن مومررث فمكرر  و  د  فت رروص و فمو قررو كسررته ك    وو 
 فت  مع وك ت ط وك      فسم سم  فت  م مم و فا مم  فت   وتا     فك  ع ف فا فو   ك  تكون قهرم  فمكره 

وسررع تطرر    رر  ج كتطررو   فررتص وأفد  رر  كررن  جررل تمممرر   فك ررهمم و ف ررول تممممرر   فكرر  أ  و فرر  أ
وكروفف  را  كرع    را و رمن  القتور    ف رر وا و فكالوسر    فتر  تمرمط و   ر  ص و فوعر  ع وأث  رر  
ف   قهم  فمكه رك ت   فك  وقمم تت  ج ف ف ف و   و فتت     ف كهمم  فو ع م أو  فكتوع رمف فومرو   فمكره 

    ومتوجر   قتو   ر  تمتر  ت ر و   ف ر واف و را  فرن مكرون الن  ف ر وا ك تهدرم وكتار م   و سرتك
ال أوف افررك إفرري عهرر  ك رر مم   فت رر مع ف ككرر  مررهور إفرري تطومرر  أمكرر ه تدررر  إفرري  ف هرره   رر ق  ف و  

 و فر  ف و و كت عة فهدهسدم  فت  م مم  فت  تموه قهم    فك همم و ف ول جكهم وتد مالق
تكر  ممروه أمرر   وتمومرو    فمرر د  و ا  م ت  أن كوفول فك    فت  ه  ف ر ه ال ممروو   فمرط  فت ر معف و  

فر   فم فررم  فتر  مامرر  فم رر   فرتص قهرري  قتورر    فم قرو  كورررع  فترز ع  رر  كررن  فت ر ه  ف رر ه أو فرر  
م فرررم غمررر    فم قرررو  كهمررر  ف ممرررث أن  تررر ك تو فررر  قهررري أن  تررر ك ك ررر و  أ ررر  فهت ررر ه  ف ررر ه غمررر  

 فت رر ه  و كرروفول فكرر  إال أن  فمررر د فرر  ف تسرر  وك رر   تمسرره إفرري  تجرر  من و رروو تمومررق1 فمرر تون 
   ف  هف
مررهكن وموسررمم  فررتص ومرر ف أن  فت رر ه  ف رر ه ال مككررن أن مكررون كسررتمال  قررن  فمرر تونف ف فمرر تون  األول

 فككتو   و  فوسمهم  فوممو   فت  مككن كن  الف   تجت   فت  مع  فمر   ف و     قو هط فه كوك 
مررم فرر   ررتع  فمرر تون ت طرر   فكجررر ل ف رراط  فط م  2 فترر  م هم رر   ررتع  فمرر تون كررن عوررل   فمررر د

فهككهدمن وهتم ن أقك ل غم  ك غو  فم   ووون أن مكوتو  قهي قهه ودن  اط   قك ل تكثل  تم  ف   
سهوكمم م  ع  قهم ر   فمر تونف ومتم ر  وو    فمرر د و راط  فم فرم قهري ك  عورم  راط   ف ر لف و را  

تتورر   فككهدررمن و رروه إتمرر ن  فك  فدررمف  و ررالا  فت رروص  فككتووررم  فترر   رر  كررن  ررتع  فك رر عف ف رر 

                                                 
 وك و و   64ص –ك جع س و   -كد وه فك    فت  ه  ف  ه وتطومم ت   -تجم  قوو ي تجم  1
 284كمكو قمو  فا م  ك جع س و  ص  2
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وفرر  م فررم  إلتمرر ن تدرر ة قهررم ه  ف مووررم  فكت رروص قهم رر  فرر   فمرر تونف ف فمرر تون  فررار كررن  ررتع 
  فك  ع مم    فك  فدم و ف مووم ك  ف فوكون  فككهدون قهي قهه و   كسوم ق

فهت  ه  ف  هف إال  مكتتع قهي  فم ر  أن مموه وهوط ل أر ت  ا ومجم ك  فدت  بن ء على م  سبق
إا  تص  فك  ع    مم قهي كتع كل  را   فت ر ا ال تو طر  و فت ر ه  ف ر هف ف فت روص  فت ر م مم 
 فكت هم و فت  ه  ف  ه ج د  قهي سومل  الستثت د ال مجوز أن متوسع فم  ف ف فم تون وموط  و  فار 

وف  ترر  مسرر   ررا   فت رر ف فرر ن ممرروو أن  فررتص أكرر  كت هرر  و فت رر ه  ف رر ه أه  ترر  كككررل إل  و   إلفرر  
تر ك  فكجر ل فهم رر  تمومرو كمتروف  فت ر ه  ف ر ه كرن  ردت  أن م طر   فم رر   رالممم م  ري أن 
تكون أو   فت سا  فمر د ف كك  م ركل  ر   فكوروأ  فد رل ورمن  فسرهط  ف و قتور   أن  فم رر  فر  

 1 اط  فم فم مد ا وو   فك  عق
ر ممررروه وررر   فمرررر د فررر   رررت قم  فمررر تون كررر   رررو إال  فررروو  مررر ف أن  فررروو   فرررا أمـــ  االتجـــ ا اللـــ ني

 فطوم ررر  ف ف فرررار م ررروا إفررري ك  فرررم  فكدررر  مه  ف  كرررم فهت ررر ه  ف ررر ه و آلو    ف  كرررم  فتررر  ال ممررروو 
 فم تون كمتو  ر ف متري أن   كر  و رل إفري مرو  فمرول وردن  فت ر ه  ف ر ه ال موجرو إال  ر  ج  فمرو تمن 

 و  فار ممع قهي ق تم   تمومو ك   و ك  وع وكط و  فهت  ه  ف ر هف  آلك  ف وو فت ف  فهن  فم ر  
وكرر   ررو غمرر  ك رر وع فك  فدترر  فكمترررم    فت رر ه  ف رر ه وافررك فرر   فمرر ال   فترر  ال مررتص  فمرر تون 
قهم ررر  وفررر   رررا   ف ررروو أعررر   كمككرررم  فرررتمة  فد تسرررمم و سرررتمالل فكررر    فت ررر ه  ف ررر ه قرررن  فرررتص 

( كررن كووتررم  فمرر تون  فكرروت   فد تسرر  ممررث 1133تررص  فكرر و  ) فمرر توت ف فرر   رروو ت همم رر  قهرري 
أكو  أن  فسو   و غم  ك  ع قتوك  وكون كت عر   فهت  ه  ف  ه ووون أن وكون كن  فرر و ر أن 
مم  ط  فم تون  وأمو  ا   ف أر   فدمم   فد تسر )كو توم   ( ف  فرار ا ر  إفري أن  فت ر ه  ف ر ه  فرمي 

 تون م تو  ك م     غم  وعم  فتمومو كمتو طف كافك ف فت  ه  ف  ه كستمل قن كد وك   ت  م م  ف  ن  فم
 فت  معف ووت د قهمر  ال مكرون رر و م   ك  فرم كر  إا  ك تر   فم قرو   فم توتمرم ك  فدرم فهت ر ه  ف ر ه أه 
  الف وفكن  فك ه  و ك  فم ك  إا  ك ن  فت  ا  فم توت  ك  فدر   فهت ر ه  ف ر ه أه الف الن افرك م طر

 ق 2كد وه  فت  ه  ف  ه ط و    تسوم   و ع م   وم ط   فم ر  وو    ر و م   ف  تمومو تط ع 
إال أن  فوو   فار مموه و   فم ر   فكروت ف م تهرا كهمر   قرن  فروو   فرار ممروه ور   فم رر   فجتر    
كررن ممررث تمومررو تطرر   فكرر    فت رر ه  ف رر ه  ف ف فم ررر   فكرروت  ممرروه ورروو  مج و  و ررا   ف ررووف ف ررو 

                                                 
 9٠ك جع س و  ص  -سكم  تت غو -52ص –ك جع س و   –مسن كم     1
 وك و و    437ص  –ك جع س و   –فست و ف قوو ف ز     - 2

 وك و و   68و 67ص –ك جع س و   -كد وه فك    فت  ه  ف  ه وتطومم ت   -تجم  قوو ي تجم 
 وك و و   57ص  -ك جع س و  –قك و ط     فو  ف 
 وك و و   67ص –ك جع س و   -كد وه فك    فت  ه  ف  ه وتطومم ت   -تجم  قوو ي تجم 
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 ه وك ا قن  فت  ه  ف  ه   كن  الل ك  ممر  و    و   فجك قم وكوف ك  فدم  فت  ا  فرار عر
و   ف  ص فهممه    العمم ف   فكجتكعف إر فم إفي  تر  كهرزه وتسروم  مككر  إا  كر ن ك  فدر   فمكره 
كمككررم أ رر ف فرر  وقرروف ك رر و  ف أكرر   فم ررر   فجترر    فهترر  مكررون كهزكرر   و فكورروأ  فكسررتم  ورردن ال 

كررروف  ج مكرررم وال قموورررم إال ورررتص  فمررر تونف ممرررث متم ررر  تمررروم ط فهت ررر ه  ف ررر ه  كرررن  رررالل  تم مررر 
 ق1وجووو ج مكم جت  مم  كن قوك  

 
 الفابعالرفع 

 مع ييف وخص ئص اةف  النظ م الع م
 فجو  مررم و فكمو مررم  فترر  تمرروه قهم رر   ف ترررل ككرر  سررو  وم ترر  أن فكرر    فت رر ه  ف رر ه ت ررو كررن   فكرر 

  ت كرررررم  فم توتمرررررم عرررررومك   ومرررررومث  ف و قتو   ررررر  كجكررررروع  فك ررررر فل  فومتمرررررم و فسم سرررررمم و العت ررررر ومم 
و الجتك قمررررم و   العمررررم  فالزكررررم فمدرررر  عررررمه وأسرررري  فكجتكررررع فرررر  زكررررن ك  رررروص وفرررر  ككرررر ن 

ال ك  وصق وكن ثه فرال مجروز فقفر  و كرن  رالل  تد عر ت ه  ف   رم   ف ر وج قرن  راط  فك ر فل و  
 ك ن  فوطالن جز د  ف  ق

 الهصن األول
 مع ييف اةف  النظ م الع م

كرم قهري لعـ غو  فك    فت  ه  ف  ه عمو   قهي م مم   فر  و فر  إور  ه  ف مرووف تاهمور  فهك رهمم        
كرعف كهكر   فك همم  ف   مف فكهك  أفر  م مرم  فت  عرو إفري تتر    كت عررم وك روو  فك رهمم  فكجت

فا   ر  أمم تر  فممرل  فمرر تون  ترو ل  فت ر ه  ف ر ه ومو قروط  آلكرر   فرو   ف  ومرم فتمممروط  راط  فم مررم ورل و  
كمه  قوت    ن  فت  مع و فدم  فره متككتر  كرن وررع ت  مرا جر كع وعمر  فهت ر ه  ف ر هف فمرو تره فمرط 

همر  كرن  رالل  فت  مدر   رر وط ف راط  فدكر  ق وم  ر  ج فتم م  كد وك  فقا  نف وافك ووررع ك مر 
ف  كرمف و فتر  وو سرطت   ممكره قهري  راط ا فت  ته اك    س وم ف أن  را   فك مر   متكثرل فر   فك رهمم 

                                                 
وفرر   ررا   ف رروو ممرر    مسررن كمرر ط) أن فكرر ط  فت رر ه  ف رر ه و آلو    ف  كررم  كرر  فك ترر ن ك تترر ن م طمرر ن  فم ررر   1

سهطم و س م ف  تمومو كركوت ك ف الن  ا   فكركون كتام  ف   فزك ن و فكك نف وكع افك ال مستطمع  فم ر  أن 
ال  كررن ك تمررو    فجك قررمف افررك الن فكرر    فت رر ه ممرروو  ررا   فكررركون  سررتت و  إفرري عت قترر   ف   ررمم أو ك تمو ترر  وررو

 ف رر ه فكرر   تسرروممف أر أت رر  تتسرر  إفرري جك قررم ك متررم و زكررن ك ررمنف فررا  مكررون  فم ررر  كممررو فرر  تمومررو كررركوت   
و ف أر  فس  و فهجك قم ف  زكن ك منف و و ف  افك مكرون   ررع ف ع ورم كمككرم  فرتمة و قتو   ر  كسردفم ع توتمرم ال 

 53و52ص  –ك جع س و   –    ع ر   فكوروع(   جع مسن كم   متد و ف  تموم
 
 



                                                

 

 

   الدكتور/ أمحد عبد احلميد  دور فكرة النظام العام فى محاية مشروعية العقد              ...     

 

101 

فكل قمرو   فم قو  أو تهك ودت   ع قو  كت همم و فت  ه  ف  هف وكن ثه متمته ك  ق ت   قتو إو  ه  ف مووق
مة ك همم ق كم وتاهم  ك همم ف ومم  تمرم  ست وا ف  أمو ك  كم  وأ و ف   ف      أو  ف دمم ت

قهم ررر ف كررر ن  رررا   ف مرررو كت  رررر  وك  فدررر  فهت ررر ه  ف ررر ه ومكرررون  فررروطالن جرررز دط و فتتمجرررمق  و أكررر ه 
 ررر ووم وررررع ت  مرررا فهت ررر ه  ف ررر هف فررره مكرررن أكررر ه  فت ررر مع و فدمررر   فورررر   إال  فهجرررود إفررري فكررر  

ترو ل  فت ر ه  ف ر هف أر أن  روا أر ع قرو   فتمومرو و  ر  وكجر ل ةمعيـ ف فك همم  ف  كم الت  ا   
 كن عو قو  فت  ه  ف  ه  و  فمد   قهي ك همم  فكجكوع 

 المدني المصفيالمصلحة الع مة ةمعي ف للنظ م الع م اي الق نون  —
جكرر ع فرروم ه إ فو عررع أترر  ورر ف جوع إفرري أغهرر  كت ورر    فدم رر د  فكت همررم و فت رر ه  ف رر ه تجررو  ترر ك  ررو  

  فك همم  ف  كم ك م     فدك     فت  ه  ف  هف وكرن ورمن  رهالد  فدم ر د  فدممر   فسرت و رقهي أن  ت  ا 
موجو وون  ك كن  فمو قو ك  ممم  ك همم ق كرم تكري  فت ر ه قق س فار ق ا  فت  ه  ف  ه ودت  : 

  قهرررررررري فهكجتكررررررررعف و رررررررراط  فك ررررررررهمم إكرررررررر  أن تكررررررررون سم سررررررررمم أو  جتك قمررررررررم أو  عت رررررررر ومم أو 
قو ترر ك كررن  و وررط  فمرر تون  ف رر ص كرر  مممرر  ك ررهمم ق كررم  جتك قمررم ككرر  فرر  كثمرر  كررن  هممررمقق 

 فمو قررو  فم توتمررم  فكت همررم و ف كررلف أو ك ررهمم ق كررم  عت رر ومم كرر  فرر   فمو قررو  فترر  تج ررل  فتترر في 
 سإفي  فمول ودن :  وف  تدي  فسم   ما    فوكتو  قوو  فو ع  قوو  فدت و1م  كدتوم  و و  فهجكمعسق

 فت  ه  ف  ه كرل كر  مكري كمر ن  فووفرم أو مت هر  وك رهمم أس سرمم كرن ك ر فم    فتر  مهرزه تمممم ر  
وكررن  ترر  مثررو   فتسرر هل مررول كرر  إا  كرر ن  ترر ك ف ررال  تطرر و  كهرر  وررمن  فكرر    فك ررهمم  ف  كررم ق 2س

 وفك    فت  ه  ف  ه ؟ف 
كمر من فكوروأ  فك ر وقممف افرك أت ر  عرو   توطر  ودكر    فمر تون كترا   فمو      فكر   فك رهمم  ف  كرم

ت رردت   و رر مو  عمرر ه  فووفررم  فم توتمررم و قتو   كرر  أر  فمرر تون و فووفررم كررن وسرر  ل تهررك  فا مررمف فررافك 
 مج   فز ومم قتو أت    ت  مم  ف مو  الجتك ق قمة ف  اك ت   فكتد م 

م سر  و   ر  عر توت  : فدر   فكروفول  فسم سر  ال ت تهرا وفدك    فك همم  ف  كم كوفوالن أمرو ك  س
 فك ررهمم  ف  كررم فرر  طوم ت رر  قررن  فك رر فل  فد ومررم أو ك رر فل  فجك قرر   ف رر  كجرر و تمكررمه وررمن 

 ك  فل ك تهدمف و ا   فتمكمه مج ر ف  رود  قتو  من :

                                                 
 وك  و و   43ص –ك جع س و   – فت  ه  ف  ه وم مم  فت  عو  -قهم ن قو  1

ك جررع  – فمك مررم  فم توتمررم فهطرر ا  فررر ما فرر  قمرروو  إلاقرر ن  فرر   فمرر تون  فكرروت   –أككررل  كررر ن قوررو  فمرر و  
  فمموعمرمف  فمهور  كت رو      ولف  فجرزد  ف مروف ت  مرم  فسرت و رف وأمكر  فر ز   قورو-وكر  و رو   61ص -سر و  
 492 ص ف 473 فم   1998 وم و ف

 126ص -1966كطو م ت رم ك    –ت  مم  فم تون  –قوو فو عي قوو  فدت و  - 2
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هكمررم فهكتد ررم : أن  فك ررهمم  ف  كررم  رر  ك ررهمم  فجك قررم   كثرر  قرروو ف وكررن أكثهترر  تررزع  فكاألول 
ــــ ني ٠ ف  كررررم تكرررر  كمدرررر  ف ف فك ررررري وكرررر ة ال م ررررت ط الل : أن  فك ررررهمم  ف  كررررم ال تمررررو  كّكرررر  و  

و فررر و   أن مكوتررو  أكثرر  قرروو  كررن جك ررو     ررم د ف وفكت رر  عمكررم  ف ررمم فهدرر و وأ كمررم  فممرر   
 ق ف ممم فإلتس ن

وكرن إج  د  فتمكمه ومن  فك ر فل  أك  قن  فكوفول  فم توت ف فهت  مستوج  تمومو  فسهطم  فت  تكهك
ثه ت ممن  فك همم  ف  كمف وف  سومل افكف فهن  فسهطم  فتدسمسمم عو تتو ل فتمومرو و رة  فا مر   
 ف  كرررم ق وعرررو متررر ك أكررر  تمومرررو  فا مررر   فهك ررر ع  ف ررر ورف و فرررار مهترررزه وررروو   و فكوررر و   فرررو  و  فررر  

ف  كررمف وافررك اعررو تمرروو وررو ة قت  رر   فك ررهمم  رر  ف فمو قررو  فم توتمررم   قهرري ك توررمف و إلو    ورروو
 ٠ف   فكج ال  غم   فكمجوز  فهك  ع 

وور ف غه كرن أن فكر    فت ر ه  ف ر ه و فك رهمم  ف  كرم ومت كر  ك ر ت  ك رت كم تروو  فر  فهرك و مرو  رو 
تمممررر   ف ررر فل  ف ررر ه فهووفرررم و فكجتكرررع فررر  إطررر   كرررن  فتت رررمهف إال أن  التجررر ط  فا فررر  مرررا   إفررري 

 تسر ق   و ر   فك رهمم  ف  كرمف  أةلفومن  فدك تمنف إا م ف أن  فت  ه  ف  ه متو ج تم  فكر    فتكممز 
وممرررث ت رررل  ق مرررم  ف ررر فل  ف ررر ه  ررر  ج تطررر    فرررروطف افرررك أن  فك رررهمم  ف  كرررم تت ررر ا إفررري 

 فت ر ه  ف ر ه مكثرل  و ف  مرم  فكجتكرع ف ومتكر خيـف  فا م    فت  تس ي  فسهطم إفي تمممم   كرن أجرل 
 1م كن  فمو قو   س سمم  فت  مموه قهم    فكجتكعف و فت  ت كل أسس   فمموممقط  د

وو إلر فم إفي افكف فهن تجسمو  فدك تمن م تهاف وممث تجو أن تو ل  فووفم فتممم   ف  فل  ف  ه 
م تكو و دم أس سمم قهي أس فم  ال تت ل و فروط و فسهطم ومو  ك  تت ل وه و ع  فم ج  ف تووأ 

وررم ف فكسرر قو  فرر الفتز ه وتوهرر  ا وت رر  فرر  أسرر فم   فك فرر   ف رر هف ومتكرر  متممرر   فت رر ه  ف رر ه كررن  ف ع 
فتورر من  فزكرر ن و فككرر ن كررن     ررم ووسررمهم  فررروط  إلو  ر ووسرر  ل  فررروط    رر ف  فكتو متررم تو رر 

 ج مف وفتتوع   ت طم و فكم ومن كن ج م أ  فق
ود فدكرر   فك ررهمم  ف  كررم كك مرر   فهت رر ه  ف رر هف و  كثرر  كررن افرركف فهترر  ال مجرر   فت سررا فرر   فهجرر

 وتت س  أت  و  ل  فكجتكع توجو ك  فل    م مج  مك مت  ق
فدكر    فك رهمم  ف  كررم  فتر  تمرروه قهم ر  عو قرو  فت رر ه  ف ر هف فرره ت رو تمت ر  قهرري  فكسر  ل  فكت همررم 

جتك ق  ف ممث أ وم  وتت مه  فووفم و فك  فل  ف هم  ف  ف ول  كتو  إفي  فكج ل  العت  ور و ال
  فووفم تهتزه أمر  وت عمم  فمم    العت  ومم و الجتك قمم فقف  وف وتتكدل ومك مم  فد     فر مدم ق

                                                 
 وك  و و   45ص –ك جع س و   – فت  ه  ف  ه وم مم  فت  عو  -قهم ن قو  1

ك جررع  –ك مررم  فم توتمررم فهطرر ا  فررر ما فرر  قمرروو  إلاقرر ن  فرر   فمرر تون  فكرروت   فم –أككررل  كررر ن قوررو  فمرر و  
 وك  و و   166ص -س و  
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ــة - ــ  للدول مم ررو و رر   فكورر و    س سررمم  فترر  ممرروه قهم رر   فكجتكررع  كررن م مرر   : المصــلحة العلي
فرر   رركل عو قررو وسررتو مم أو عررو تمن   فرر  وف وتت ررمه  فك رر فل  إلو  مررمف وت رر ه  فمكرره  فررار مجسررو 

 ك تهدم ف كثل ع تون  ف موو  ف وع تون   مو ل  ف   ممف وع تون  فك فممف وغم   ق
إن تطررو   فكجتكررع فرر   فكمررو ن  العت رر ور و الجتكرر ق  وفررع و فووفررم إفرري :مصــ ل" الرئــ   الخ صــة

ت هكمن ف وغمرر  ه كررن ررر و    فتررو ل فمك مررم ك رر فل و ررة  فد رر   ف ك ف كرر ل و فكسررتدج من و فكسرر
: تز مرو م جمر    إلتسر ن  حيث أصبح  جـديف  ب لحم يـة العتبـ فا  عـد  م أهمـ  فد     فرر مدم ق 

و الجتكر ق  ف وكرا  تز مررو  فتدر و  ورمن     ف كرل و ف  كرل كرن ج ررم ف  ف  ر ر ت ر   فهتمروه  ف هكر  
وررل  فك تمررمن أتدسرر ه ف وكرر  وررمن  فكتررت  و فكسررت هك كررن ج ررم أ رر ف ق ككرر  ت ترر  قترر   و ف ررل كررن ع

فتجكع  فر د د فهوف ع قن ك  فم ه كن  الل كد ور   جك قمم   وكن عول  فووفم  فت  ترو ه  
قررن ط مرر   فمررو تمن فمكرر مت ه ق وعررو أ ررا   رراط  فمك مررم أ ررك ال جومررو  تتكثررل فرر  تمومررو كررركون 

 1 ف   و ة  فمموو كن عول  فم تون ف وت ومه   قتو  فم جم كن عول  فم ر  قوة إوط
 الهصن الل ني

 خص ئص النظ م الع م
 ق و وكر  أن2و  اط  ف    ص كستتتجم كن  التج      فمومثم ف  تمومو كوفول فك    فت  ه  ف  ه

 ا     م  متمسه إفي عسكمن: ت ر ه قر ه  عت ر ور تروجم   و ت ر ه قر ه  عت ر ور مكر    فسروا 
 تت  ة ف    ص  فت  كمن :

 الع م االقتص دي التوجي ي:خص ئص النظ م  -أوال  
متومن فت  كن  فت  ما  فمومث فهت  ه  ف  ه  العت  ور  فتوجم   أّت  سكجكوقم كرن  فمو قرو  فم توتمرم 
 فكهزكم  فت  تمكه  ف الع    فت  عومم  فكت همم و فسم سم  العت  ومم و  ف  وفم إفري تمممر   فك رهمم 

تتوع تام  سم سم  فووفم  العت  وممسق ف فت  ه  ف ر ه  ف  كمف و    أمك ه و عو قو كوروقمم كتام   
 العت رر ور  فترروجم   فرر   ررل  ال ررت  كمم ك تهررا قررن  فت رر ه  ف رر ه  العت رر ور  فمرر ف  )فرر   ررل 

و تسرررتتت  أن عو قرررو  فت ررر ه  ف ررر ه  العت ررر ور  فتررروجم   تتكمرررز وكجكوقرررم كرررن  3 عت ررر و  فسرررو  (ق
  ف    ص و    :

 
                                                 

  46ص –ك جع س و   – فت  ه  ف  ه وم مم  فت  عو  -قهم ن قو  1
 وك  و و   54ص  –ك جع س و   –كد وه فك    فت  ه  ف  ه وتطومم ت    -تجم  قوو ي تجم  2
 /https://mawdoo3.comعع ق كم ل كت و  قهي كو  
 4٠2 فك جع  فس و  ص  –قوو  ف ز    فست و ر  3

 55ص  -ك جع س و  -كد وه فك    فت  ه  ف  ه وتطومم ت   -تجم  قوو ي تجم 

https://mawdoo3.com/
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 :  تحقيق مصلحة ع مة – 1
ف رررروا  فك ررررت ك وررررمن  فت رررر ه  ف رررر ه  العت رررر ور  فترررروجم   و  فت رررر ه  ف رررر ه  فسم سرررر   ررررو تمممرررر   

 فك رهمم  ف  كرم ق وط فكرر   قتور   فت رر ه  ف ر ه  العت ر ور فهتوجمرر  ككر ثال فهت رر ه  ف ر ه  العت رر ور 
فمرول  فسم س ف و مدت   العت  ومم تج ل ف ه  قن  فت  ه  ف ر ه  العت ر ور أكر    ر و   و مككتتر   

 ترررر  أن  فت رررر ه  ف رررر ه  العت رررر ور فهتوجمرررر  م رررروا إفرررري فرررر ة و تمممرررر   فكتد ررررم  ف  كررررمف كتت ررررمه 
  فتو وال  أو  فتمو  فوطت  و كا   فتج     ف   جمم

و  السررتثك   و  إلتترر ج و  فتسرروم ف و تمرررم  ك ططرر    فتتكمررم  العت رر ومم و  فت م ررم  ف ك  تمررمف 
 العت ر ومم و  الجتك قمرم فهووفمقوتسرتتت  أّتر  إا  كر  كر ن  ف مرو  أر تت مه كل ك  فر  قالعرم و فتتكمرم

 فكورر ه ك  فدرر  فك رر فل  فسم سررم  العت رر ومم فهووفررم و و فترر ف  ك  فدرر  فهك ررهمم  ف  كررم مكررون ورر طال 
وطالت  كطهم ق و مم  فكرل ار ك رهمم  فكط فورم و را   فروطالن  ن  فك رهمم  ف همر  فهووفرم ك روو ق 

 كه  فت  ه  ف  ه  العت  ور  فتوجم   كهزكم وال مجوز ك  فدت  قف فمو قو  فت  تم
 النظ م الع م االقتص دي التوجي ي متهيف : – 2

 فت  ه  ف  ه  العت  ور  فتوجم   مره  فمو قو   س سمم  فكوج م فالعت  و  فوطت ف و  فكرهث   فر  
 وه  فتوجم  ف   فوول  ال ت  كمم  ف موو  ف   مف و  فت  توطل ف  م فم ك  فدت   ف ا   فتوجم قو كد

م تهررا قترر  فرر   فرروول  فهمو  فمررمف و م  رر  افررك ّجهمرر  كررن  ررالل  فت رر م    و  فمررو تمن  فترر  تررت ه 
 فت ممررم  العت رر ومم  ررالل فترر   زكتمررم تت هه رر  فترر    تطومرر   ال ررت  كممف ثرره  فتوجرر  تمررو  فهمو  فمررم و 

كي قهري  فت ر مع و ط و ر  و و فتر ف  م تهرا كرن  عت  و  فسو ق ف فت  ه  العت ر ور  فسم سر  مرت 
ت ررر ه آل ررر  ق و  فت ررر مع  فد تسررر    ررر  فمررر  تررر وو ورررمن أمكررر ه و ت ررروص ع توتمرررم ت ررروه سم سرررم 
 فت طررمطف ممررث متسرره  فت رر ه  ف رر ه  العت رر ور وررر فتام  و  كرر  و مرردت  و فجومررو و  ررو  فت ومرر  قرررن 

تمررول أترر  أعررل  سررتم    كررن  فت رر ه  ف رر ه  فتطررو   العت رر ور و  الجتكرر ق  فرر  كجتكررع كرر ق و ف ررا  
  العت  ور  فمك   ق

ف فطررر وع  فسرررهو  فهت ررر ه  ف ررر ه  فتمهمرررور أو النظـــ م العـــ م االقتصـــ دي التـــوجي ي االيجـــ بي :  -3
 فسم س  مم وه   فط وع  إلمج و  فهت  ه  ف  ه  العت ر ور  فتروجم  ق  ن  را     مر  ال م روا فمرط 

و  كن  فمم ه وو ة  فت  ف    فم توتمم و فكت  م وا إفي مرث ه قهري  متر  ه إفي كتع   ف  و  فكت  ع
  1و ة  ف  وط قتو  فمم ه وهو  ه و ة  ف موو

 خص ئص النظ م الع م االقتص دي الحم ئي: -ل ني   
                                                 

1 Jacque Flour – jean Luc Aubert – Eric Savaux – droit civil les obligations 1 – l'act 

juridique éd2000- p.208.. 

  Jean Luc Aubert – Eric Savaux – Jacque Flour- op cit p.207 
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 أن  فت  ه  ف  ه  الجتك ق  أو  فمك    ممك   فكت  عو  فر ما كن  ستاالل  
ت  عومرمف و  فو عرع أ  ر  كثر    إل رتالال  فر  ترو زن  ف مروو    رم فر   فكت  عو  فمرور فر   ف العرم  ف

 قمو  إلاق نف و  ا   فت  ه إان متكمز و ف   متمن  فت فمتمن :
 تممم   ف و فم  الجتك قممق – 1
 إت  ل  فت  ه  ف  ه  فمك    و فو عع و تدث ط و ق – 2
 تحقيق العدالة االجتم عية : – 1

كرر   ررو كتو فرر  كررع  فمرر تون و  فمرر تون  فو رر ر مجرر  أن مكررون قرر وال أر  ت رر ا  ف و فررم قهرري أّت رر 
كوج   تمو  ف م   ف  ه فه    أه  ف و فم  فتو وفمم ف   ع  كم قهي أس ي أن  ف مو ت ر ا تور وف ف 
مممه  فتز ك   كتو وفم و كتم وهم ومج  أن تكون كتس ومم كن  فج تومن ق ف ف مو  ت  كت و  إفم  قهي 

 –توررر ول   كرررو ل و  ف ررروك   و رررو   ررررع فكوررروأ  ف و فرررم  فتو وفمرررم ق و  فم مرررم  ف مومرررم  أّتررر  وسرررمهم
تزمررل  ف و فررم  ف مومررمف و تج ررل  فطرر ا  فررر ما فرر   ف مررو مررت ه إفمرر  ك غكرر  و تت رروه  – فهمو  فمررم 

 إ  وت  فم  كك  ومت  افك   وا قكل  ف ك ل و و  فثو    ف ت قممق
 ن  ف العررم  ف مومررم أو تكرر فه  فتز كرر    فكت  عررومن فتمممرر   ف و فررم إان مجرر  إمجرر و وسررمهم تممرر   تررز 

 الجتك قمررمق و  رراط  فوسررمهم كتكثهررم فرر  تررو ل  فك رر ع ومو قررو  كرر   فمك مررم  ف  كررلف و  فكسررت هك و 
 فكستدج ف ققق كك  مسكل كن  فمو كن   تالل  فتو زت   و إع كم قو فم ومن أطر  ا  ف مرو و تمممر  

فهم ر  وو    ه ف  تممم   اط  ف و فمف وتكممرا  فم فرم  فك  وررم قهمر ف  كك  أن1 فكس و   ومت ك ق
ا  كرر  كرر ن  ترر ك طرر ا ررر ماف و إا  كرر  ترره تطومرر   رر وط قمررو  إا  كرر  كرر ن  ف مررو قمررو إاقرر نف و  

  ف كلف ققققو إز فم قوه  فتو زن وتطومم  فهم تونق
 اتص ل النظ م الع م الحم ئي ب لواقع و تهلفا به : – 2

ممررروه  فت ررر ه  ف ررر ه  العت ررر ور  فمكررر    وهمجررر و  فمهرررول فهك ررر كل  فك  وررررم فررر   فو عرررع  فك ررر   ق 
فمترررو ل  فك ررر ع ككررر  سرررو  و أن عهتررر  فسرررن عو قرررو ع توتمرررم  كررر   م كمرررم فهطررر ا  فرررر ما ق و  ررراط 
ك  فمو قو وفمو  أور ع  عت  ومم و  جتك قمم كدزكم  فسكن و  ت ك س ت    فسرهومم قهري  فكجتكرع فراف

عوه  فت  ه  ف  ه  العت  ور  فمك    تس مال  ف  قمو  إلمج   فد  رو   فكسرتدج  ورو فع  جتكر ق قو 
عرروه  فت رر ه  ف رر ه  العت رر ور  فمكرر     فمهررول فك رر كل  ف كرر لف كرر فت ومة قررن  فد ررل  فت سررد  و 

فككثهم ف  و مو وث  ف كل ققق و تككمن  ف  كل كن  فكط فوم ومموع  كست كال ف  افك تم وم  ف ك ل  
  فكهث   قهي  فكجتكع و  فكهومم إلفا د  فمو تمن  فك هم وممو   ف ك ل و ت  مع أ  ف فتزمو مك مت ق

 تستتت  كن كل افك  أت   فو عع  الجتك ق  مهث  قهي  فم تون كك  مج ه  متام  و متجوو
                                                 

 114ص  -ك جع س و  – فت  مم  ف  كم فهم تون  –سكم  قوو  فسمو تت غو  1
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 الرفع الخ مس
 مص دف النظ م الع م

كهكم ك و  ت ت   فكت ئ أو  فك و   ف سك ف و مم و و  وسمهم إ   ج  فمو قو  فم توتمرم إفري     
 فتررر ي فتكسررر   ررردم  إلفرررز ه  و  فك رررو  ن  ف سررركم ن فررر  جكمرررع  ف ررر   ع و ك  ررره  ف  رررو   كررر  

  فت  مع و  ف  اق
ك ر و  أ ر ف مسرتكو و  فك و   ف سك  مد ا كت   فم ر   فم قو   فم توتمم  فت  مطوم ر ق و  تر ك 

كت رر   فك رر ع  فم قررو   فم توتمررم و  رر   الجت رر و  فمررر   ف و  فدمرر  ق و تسررت كل  رراط    مرر   فتدسررم  
  فم قو   فم توتمم ف  م ل غكور  ق

 جكمرع قهري  فت ر م مم  فت روص تسر ف( 1) و مس   فك و    وفي كن  فم تون  فكوت   فك  ر :)
 مككن ت  م   تص موجو فه فها ( 2ق)فمو    ف  أو فد    ف   فت وص  اط تتت وف    فت   فكس  ل
 فره فرها   إلسرالكممف  ف ر م م كور و  فوكمتري موجوف فه فها   ف  اف وكمتري  فم ر  مكه تطومم ف
 ف سرركمم  سإان مسر   راط  فكر و   فك ر و ق  ف و فرم وعو قررو  فطوم ر   فمر تون كور و  فوكمترري موجرو

و   ف   م م  إلسرالكممفكو و   فمر تون  فطوم ر  و عو قرو  ف و فرمق أكر     :  فت  معف  ف  ا ف  كو 
و فتسرروم فهت رر ه  ف رر ه فك رر و ط  ف سرركمم  رر  :أوال :  فت رر معق ث تمرر  :  ف رر اق أكرر  ك رر و ط  فتدسررم مم 

    :  فدم  و  فمر دق
وقهي افك ت  ة فهك  و   ف سكمم فهت  ه  ف  ه ف  غ ن أول ثه ك  و ط  فتدسم مم ف   فا ن 

  فث ت  
 الهصن األول

 المص دف الفسمية للنظ م الع م
 التأفيع : –أ 

 ا   و  فك و   ف سك  و    مل فكد وه  فت  ه  ف  هف  فار  و أوال كد وه عر توت ف فجراو ط تكترو 
ت تكرررو و  كررر  قهررري  فم توتمرررم إكررر  فتطومررر  أو إجوررر    فامررر  قهررري  متررر  ه ترررص  فررر   فمررر تون و فت  مدررر 

ع توت  أو فوعا تطومم ق أكث  كن افك  فت ر ه  ف ر ه وسرمهم ع توتمرم ممرث ممر ول  را     مر  فر ة 
 مترر  ه كررل  فمررو تمن و و رردم ق كررمف كد رروه  فت رر ه  ف رر ه مسررتكو كررن كجكرروع  فمررو تمن و  فتت مكرر  ف 

 1ك ن) مسكم    ست ا  و مو س فكتهم  فم توتممس( مستكو كن كل ك 

                                                 
 و و  وك   17 ص ف ك جع س و  -و ف موو  ف  ه  فت  ه مسكمتمف  سم  كتور 1
 37صق  1986 فوجمز ف  ت  مم  فم تونف  فطو م ستم  –كمكو مستمن  
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و كررن ج ررم أ رر فف كررن كد رروه  فت رر ه  ف رر ه تت ررد قررو  ت رروص ت رر م ممف فكررن  فك رر ع مهجررد غ فورر   
 الست ك ل  ا   فك طهل فمتككن كن ف ة ت  ه ع توت  ك من ق 

 وت قكد وه  فت  ه  ف  ه ك توط و وو  فمو تمن و مستكو كت   ع تستتت  كن افك  أن
إن ورررع عو قررو ع توتمررم كت همررم و فت رر ه  ف رر ه كررن ممررث  ف رركل و فكررركونف كرر   ررو فرر   فممممررم إال 
ت وم  قن  فج ت   فدت  فهسم سم  فم توتممف  فت  ت تي وورع أتس  أوو    فتمتمم  فت  م مم المتو د 

فرري تمممم ر ف وكرر   فك طمر   و فم جر   و   ررو ا  فتر  تسر ي  فووفررم كرن  رالل عو قررو  فت ر ه  ف ر ه إ
تررردم  قهرري  رراط  فمو قررو كررن عوسررممف تتكتررع ممرر ل   فرر  و  فك رر طومن و رر  وسررهط ن   كرر  و فت ررر  

  فك مو  ووك  وجزد موعع ج  د  فك  فدمق
فها  ك ت   فووفم ت وا كن  الل عو قو  فت  ه  ف  ه إفي رك ن  ستم     فكجتكع ومك مم ك ر فم  

افك  فت ر معف و قتور  ط  آلفمرم  فتر  تسركل فهووفرم ور فت وم  قرن إ  وت ر    ف هم ف فهن وسمهت     وفي ف 
 1ت وم  وعمم ف كك  مهور إفي تالف   فكثم  كن  فاكوة و الرط    ق

قهي أت  ال متوا  أن مد ه كن  ا  أن كل عو قو  فت  ه  ف  ه    عو قو وت وص ت  م ممف إا كرن 
  وررر ع  فتكهمدمرم  فك توطررم و فت ر ه  ف رر هف ككر  م ترر   ف ر   قهري  فك رر ع أن ممروو وممررتن جكمرع 

فسررل  فكجرر ل أكرر ه  فم ررر   فررار مكررون كهررزه وتمومررو و  رر   فت رر ه  ف رر ه فرر  م فررم غكرروة  فررتص 
وعررو ترروفي  فك رر ع قكهمررم تمومررو و  رر    فت رر ه  ف رر ه وافررك كررن  ررالل تكممررا   فت رر م   أو  ت و كرر ق

  كررن  فت رر ه  ف رر ه وكرر  ال م تورر  كترر ق وكررن ثرره تارروو ك تهررا  فت رروص  فم توتمررم ف كرر  م تورر  كت رر
 فم قررو   فم توتمررم أ رره ك ررو  كررن ك رر و   فت رر ه  ف رر هف و ررو كرر  مككررن تسرركمت  تسرروم إفرري ك ررو ط 
و فت  ه  ف ر ه  فت ر م   ق قهري أتر  وفر  غمر   فمر ال   فتر  مترو ل فم ر   فك ر ع تمرع قهري  فم رر  

  فمر      فت  ه  ف  ه  كس ي و ف و و ك  مككن تسكمت  ك كم تمومو و     فت  ه  ف  ه كت    ر
  النظ م الع م التأفيعي -

 إن فكرر   فت رر ه  ف رر ه  رر  كررن   فكرر    فك تررم  فترر  م رر   تمومررو  ف و رر  ت ورر  و رردم ق كررم قررن
  سرري  فسم سررمم و العت رر ومم و الجتك قمررم  فترر  ممرروه قهم رر  ت رر ه  فكجتكررعف و رر  ت تورر  كررن أورر ز 

  ومن هن  يل ف التس ؤل حول عالقة اةف  النظ م العـ م ي ك وتم  م غم  فمو قو  فم توتمم  كثهم قه
 ب لق عد  الق نونية ؟

                                                 
 ف 2012  فمومثف  فج ك    فككت  و  سم كم  تمف  فم تونف غ م   كن كا مم  الستم     فطو خف كمكو كمكو مي 1

 145ص
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فررها  كرر ن  فمرر تون عو قرررو سررهوك تمومكمررم ف تمررر   كرر  مجرر  أن مكررون قهمررر  سررهوك    رر  ص و  رررل 
 فت ممر رف ورل  ر  ووكر   فكجتكعف فهن عو قروط ال تتوجر  إفري   فر  و قهري سرومل  فت رل أو  فت غمر  

 1قهي سومل  فتكهما و إلفز ه
و فمررومث قرررن  ف العرررم ورررمن  فت رر ه  ف ررر ه و فم قرررو   فم توتمرررمف متمرر  كسررردفتمن : تت هررر    وفررري و العرررم 

و فث تمم مول قالعم عو قو  فت  ه  ف  ه و فمو قو  آلك  ف      فت  ه  ف  ه و فت وص  فم توتمم ق كم 
   2مت ه    ك  وكد وه و مو أه أن فكل كد وك  وتط ع   ف  ص و   فم تون و دم    مف ف ل

 :عالقة اةف النظ م الع م ب لنصوص الق نونية
و  ر    فت رروص  فم توتمررم ق كررمف فررا    أر  فرر   تهرا  فدمرر  مررول كرروف م ر  فكرر   فت رر ه  ف رر ه  

  را و ر     فرتصف كن   و  فم تون  فكوت   فد تس ف و ه فم  د كو سم  ف  و قهي  فكتونف إفري  
  وترر نممررث مررا وون إفرري أن  التد عرر   ت ررو ك  فدررم فهت رر ه  ف رر ه إا    فدرر  ت رر   ت رر م م  ف ف فدممرر  ك

وطالن  التد عرر    فك  فدررم فمو قررو فرروت   فد تسرر  ال تت رر ة فكرر تون  مرر و   فس وسررم كررن  فكررمرر ف أن  ف
مسرهه وردن  راط  التد عر   و طهرم وتر د  فت  ه  ف  ه و آلو   غم   فكت وص قهم   ف   فم تونف وفكت  

 3كوت  ف تس ق 1133قهي تص  فك و  
 وز ت ررررروص  فمررررر تونف وأن  التد عررررر   جررررر ه مف ررررر  ي أن تط    فت  هفف  ممن ما    أر ث فث إ

ك رمن فر   فمر تونق و سرتتوو  فر  ورتص ككن أن تمرع و طهرم فك  فدت ر  فهت ر ه  ف ر ه وون أن ت رطوه م
طرررالن  التدررر    فرررار مكرررون سررروو  وكررروت  ف تسررر  ا ت ررر   فتررر  عررر     1133 فكررر و   افرررك إفررري ترررص

ك  فد   فهم تون أو  آلو   أو  فت  ه  ف  هف وعر فو  أتر  فرو كر ن  فت ر ه  ف ر ه ال مجر وز تط عر   فمر تونف 
 4فك  ك ن  ت ك م جم إفي اك ط إفي ج ت   فم تونق

تط عرر  كرن ت روص  فمرر تونف وأن فر  مرمن ا رر   ر   ر  إفري  فتسررهمه وردن فكر   فت رر ه  ف ر ه أوسرع 
 اط  فدك   ك  و م تك ك  كع فك    آلو    ف  كمف وأت ك  قو  تمن كت  وفتمن وكتك كهتمنف افك أن  اط 

                                                 
 إفرز ه أو فقكر   فوجرو  سرومل قهري متكر  ود رل إفرز ه ور  ومم رو  فو ر ر طر     فروكتو   فك رطهل  را   ست كل- 1

  فمر تون ودمكر ه  فك ر طومن فالفر  و كوج ر  ج زكر   ط ور   فمر فمن فر  و قتور  ط فهت ر ف  فتمر مه سرومل متك  قهي وت ك
 90 ص  فس و ف  فك جع  فو  رف ط    - فت  ا أ همم ف ه ككن

 61ص –ك جع س و   – فت  ه  ف  ه وم مم  فت  عو  -قهم ن قو  2
3 H.CAPITANT, De la cause des obligations, 2 ème édition, Dalloz, Paris,1927. n°107, 

p. 123. 
 2  ك   61ص –ك جع س و   – فت  ه  ف  ه وم مم  فت  عو  -قهم ن قو  أ    إفمم 

4 J.GHESTIN, L’utile et le juste dans les contrats, Dalloz, , Paris 1982. , Chr. p, 84. 
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   م  ك     إال قت   كن قت     فت  ه  ف  هف ف    فج ت   ف هم  ف ف ومتر   قهري ك  فدت ر  
 1 فوطالنق

  نونية أآلمفعالقة قواعد النظ م الع م ب لقواعد الق 
متج  أغه  فم  د  فم تون  ف  ص ومس م  ه ف  افك فم ر د  فمر تون  ف ر هف إفري أن فكر    فت ر ه  ف ر ه 
إتك     ك م   فهتكممز ومن  فم قو   آلك  و فم قو   فكككهمف فما    فدمم   فسرت و ر إفري أن  فمو قرو 

 همم و فت  ه  ف  هف أكر   فمو قرو  فتر  مجروز  آلك    فت  ال مجوز فقف  و ك  فدت   ت   م ف    تهك  فكت
ك  فدت رر  ف رر  ال تت ررل و فت رر ه  ف رر هف ف فررار مكمررز وررمن  فترروقمن  ررو كرروف  ت رر ل  فم قررو  و فت رر ه 

 ٠2 ف  ه أو قوه  ت  ف   و 
وكرررن  رررا   فكتطهررر  فرررهن  رررا   التجررر ط  فا فررر  مت  كرررل كرررع عو قرررو  فت ررر ه  ف ررر ه ومكررره  ررردت    آلكررر   

ال تمتكل   ع  أو ك  فدمف ت   فوثو   ت  ف   ودسي ت ر ه  فووفرم و ر فم     قهري  فت  ممف  فت  
 ٠3وكم ن  فجك قم و  فم    فكه  

وف   فكم ول م ف ج ت  كن  فدم  د أن  فمو قو  آلك  فمس  كه   كن  فت  ه  ف ر هف فر  مرمن أن كرل 
 رو  أن فكتوموفر  : سكرن  سركم  تتر غو عو قو  فت  ه  ف  ه  ر  عو قرو  كر   ق و را  كر  أكروط  فروكتو  

تكررررون  فم قررررو   كرررر   ومسرررر   فك مرررر    فج كررررو وون أن تكررررون كررررع افررررك ك توطررررم و فت رررر ه  ف رررر ه فرررر  
 4س فكجتكع

تكررر  كررر  متوعرررا قترررو مرررو   كررر  أو  فت ررر   ف فمو قرررو  آلكررر   إان فمسررر  جكم  ررر  كرررن  فت ررر ه  ف ررر هف و  
 توتمم  فتي ت تكز قهم    فووفمق فكتركن فم ف وون أن مكون ك  فد   فهمو قو  فم 

 ركال  ك متر   فر   فك  فر   أو تهرك  فكت همرم و فوالمرم  ر   -قهي سومل  فكثر ل -ف فمو قو  فت  تد ة 
ف ررال عو قررو  كرر  ف غمرر  أت رر  ال تت هرر  و فت رر ه  ف رر هف  فررار ممت رر  قهرري  فكسرر  ل  فررر و مم فهسررم  

فمر ال   رو مك مرم   طر  اف ال سرمك  وأن  فمسن فكهسس    فكجتكعق ف فا ة  فكترو   فر  تهرك  
 فجز د  فكت ت  قهي ك  فدم  اط  فمو قو  و  إلوطر ل  فرار ال متكسرك ور  إال  ف ر ص  فكسرتدمو كرن 
 فمك مم  فكم  ق ف  ممن أت  مت ت  قهي ك  فدم عو قو  فت  ه  ف  ه  فوطالن  فكطهر  و فرار متكسرك 

                                                 
1 G.RIPERT, La règle morale dans les obligations civiles, LGDJ, Paris, 1949, pp.22 et 

s. 
 2و1  ك   62ص –ك جع س و   – فت  ه  ف  ه وم مم  فت  عو  -قهم ن قو  أ    إفمم 

 179 ص ف 1953  ف  و ف  فدك  و    فم تونف أ ول أو  فم تون فو  سم  فكو ل ستم ف أوو م ك  2
 98 ص  فس و ف  فك جع و  رف ف ط    قك و 3
 ك ر ف  فك ر  اف و    فمر تونف أ رول كمر  ف مسرن  فك تري تدري فر  . 89 ص  فسر و ف  فك جرع تتر غوف سركم  4

 96ص ف 1959  فطو م  فث تممف
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مر د تدسر ف ككر  مككرن إثر     فروفع ور  فر  أر ك مهرم و  كل كن ف  ك هممف وفهم ر  أن مثمر ط كرن ته
 ك ن قهم    فتزعق

وم ف ج ت  أ   أن  ا   ف أر    مر   فرار مدر   و  رل  فمو قرو  آلكر   ورمن كر  مت هر  كت ر  و فت ر ه 
 ف رر ه وكرر  ال مت هرر  ورر  وج ترر   ف ررو  ف  ترر  ال مد ررا فرر   فمسررو ن تطررو   فت رر ه  ف رر ه وكد وكرر ق 

أن كررركون  فت رر ه  ف رر ه وكررا   فك ررهمم  ف  كررم  فترر  مسررتتو إفم رر ف أ ررول م رركل ممررث ال تررز ع فرر  
ك رر فل و ررة  فد رر    ف   ررمف فممكم رر  مد  رر  قهرري أكررن و سررتم     فكجتكررعق ومجترر  فرر  افررك أن 
 فت  ه  ف  ه  الجتك ق  م كل مك مم ك همم  ف  كل ف  قالعم  ف كل وك همم  فكست هك فر  قمرو 

م ك همم  فكت  عو  فر ما  عت  وم  أو  جتك قم  أو ثم فم ف و إلر فم إفي  الست الكف وو دم ق ك
أن  فت  ه  ف  ه  فسم س  أو  فتمهمور  غم  ع    قهي مك مم  ف م    أو  فكهسس    ف كوكمرمف ورل 

 مس ي أمر  إفي مك مم  ف   هم و قتو      ف همم  فككوتم فهكجتكع ق
وف  ررهالد  فدم رر د وررمن كسرردفتمن كتورر متتمن  و كرر : ت  مررا ومورر   أت رر    ررا   فرر أر أن  ترر ك  هررط فرر

 فمو قررو  آلكرر   كررن ج ررم و فجررز د  فكت ترر  قهرري ك  فدررم  فمو قررو  فم توتمررم كررن ج ررم ث تمررمف فت ررتما 
 فمو قو  فم توتمم إفي  ك   وكككهرم مرته  سرتت و  إفري كر  إا  ك تر   فم قرو  تسركل أو ال تسركل  طر  ا 

وعو مكون  تد ع ك   ا   ممم  أو ور طال مسر  طوم رم  فم قرو ق وأكر  فمكر    التد   قهي ك  م  فد  ف
مت هررر  وطوم رررم  فجرررز د  فرررار مت تررر  قترررو ك  فدرررم  فم قرررو   فم توتمرررم أمررر  ك تررر ف فهتررر  مت ررر ا إفررري 
 فت رر ا فرر  مررو ا ترر  وارر ة  فت رر  قررن طوم ررم  فم قررو ق ككرر  أن  متجرر ج  ررهالد  فدم رر د وطوم ررم 

فهطوم م  آلك   فهم قرو ف  ن  ف ر ص  فرار تمر   ف ر فم  مر   إلوطر ل  كت عة - إلوط ل - فجز د
ا  فررل  فتترر زل قرن ممر  فر   إلوطر لف أو سرمط افرك  فمرر   فر  أن متكسرك ور  أو أن متتر زل قتر ف و  

 ؟  1و فتم وهف فكما تو    فطوم م  آلك   فهم قو 
 العفف : –ب 

قهم ر   را   فر   فكجتكرع و   قر  ا  فتر   سرتم كد وه  فت  ه  ف  ه م وا فمك مم  فمو قرو   س سرمم 
   م قو كن  اط  فمو قو   س سمم ف   فكجتكعف عو قو    ال  ق و  ّت   كمووفم كن ط ا أغهومم 
 فرررك   ف أ رروم  قو كررل فهت رر ه و  فسررهه ق و ف ررا  مسررت كل  فم ررر  كد رروه  فت رر ه  ف رر ه إا  كرر ن 

كث فرر  : قمررو  إلتجرر   ف رر فل  فامرر  و  فررار وكمتررر ط   فكسرر ي ورر   ال  متسرره وو جررم كررن  ف طررو  
 تمكل أه جتمن و و أن مته ت  مو   وو سطم كت  زوج  فك أ   ف  ع  ق

                                                 
 64ص –ك جع س و   – فت  ه  ف  ه وم مم  فت  عو  -قهم ن قو  1

ك جررع  – فمك مررم  فم توتمررم فهطرر ا  فررر ما فرر  قمرروو  إلاقرر ن  فرر   فمرر تون  فكرروت   –أككررل  كررر ن قوررو  فمرر و  
  184ص -س و  
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و  فت ر ه  ف رر ه ال مسرتتو كثمرر    قهرري    رال ق غمرر  أّتر  فررو  سررتتو كهمر   قهرري    رال    ررول  طرر   
ن تكرون   سر ي  فرار مسرتكو كتر     رال  كرن  فكدر وة أ م وو  فكجتكعق فكن مج   القت  ا أن

 فم تونف ّت       فوممو   فت  تتكهك عهو    ف  و و تهور إفي تت س   ف العر    الجتك قمرم ق ف ر  
 ق1عو   جتك قمم وكل ك تي  فكهكم و القتك و قهم   مس قو قهي إع كم ت  ه  جتك ق  كث ف 

 الهصن الل ني
 المص دف الترسيفية للنظ م الع م

 : الرقه -أ
مموه  فدم  و  و و تدسم  ت وص  فم تون و  سرتتو ط  فمهرول قهري ررو   ف و  رو وو  مموكرون ور  

ممررث مك رردون قررن وجرروط  Juriste مررمن مت رروون فو  سررم  فمررو تمن فرر  كهفدرر ت ه و مسرركون فم رر د
 فم رررو  و  فرررتمص فم ررر  و ممت مرررون قهررري  فك ررر ع وسررر  ل  ف رررالجقأو مرررمن مت ررروون فإلفتررر د فررر  

م توتمررم  فترر  تطهرر  فم رر  فترر و  ه ككسرردفم  فت رر ه  ف رر ه و  آلو    ف  كررمف و تطررو  كد رروه  فكسرر  ل  ف
 ف موف و قمو  إلاق نف و  ف  وط  فت سردمم  فتر  ترو ج فر   ف مروفققققو  ره مرهوون  را   فروو  أمرر  

 ق2كن  الل تمهمل أمك ه  فمر د و تمو   فمست  و  فمر د وه    ه و مستتم  وتوجم  ت ه
  : ظ م الع م القع ئيالن -ب

إا  ك ت  فك   فت  ه  ف ر ه و آلو   قهري  را   فتمرو كرن  فك وترم و فتطرو ف فهت ر  ت تور   فكتدرا  فرار 
تتدا كرن  الفر   ف و كرل  الجتك قمرم و العت ر ومم و ف هممرم إفري  فت ر ه  فمر توت  كر  تال ره ومتر  وورمن 

 فمر ال   فتر  مترو ل فم ر   فك ر ع تمرع  فتطو   فار مت  ة ف   فكجتكع فر  وعر  ك رمن وفر  غمر  
 ٠3قهي  فم ر  ك كم تممم   اط  فكال كم 

فمررو كرر ن  فرر أر  فسرر  و فرر   فك ررر  أن  فك رر ع ومرروط  ررو  فررار مترروفي تمومررو كرر  م تورر  كررن  فت رر ه 
 ف  هف أكر   فم رر  فهره مكرن م ر ا  فت ر ه  ف ر ه إال كرن  رالل تطوممر  فت روص  فمر تون  فتر  تمروو 

ه سهد  وقهي سومل  فم  ق ومجم  ا   ف ر أن  فت ر ه  ف ر ه عمرو قهري م مرم   فر  و ف رو  فت  ه  ف  
 ستثت د كرن ع قرو  سرهط ن  إل  و ف وكرن ثره مجر  م ر ط سرهد  فر  تطر   ك رمن م سرك   فمر تون وون 
 فم ررر  ك  فررم أن مت سررا  ررا     مرر  فرروت ك فرر  أكرر  تمومررو كرر  مت هرر  و فت رر ه  ف رر هق و سررتتو  ررا  

إفي كر  و و فر  ترص  فكر و   فس سرم كرن  فمر تون  فكروت   فد تسر   فم  هرم :س ال مجروز وكمترري  ف أر 
 التد ع    ف   م ك  فدرم  فمرو تمن  فكت همرم و فت ر ه  ف ر ه و آلو  سق وفسر   را   فرتص ودتر  ال وجروو 

                                                 
 وك  و و   19 ص ف ك جع س و  -و ف موو  ف  ه  فت  ه مسكمتمف  سم  كتور 1
 وك  و و   2٠ ص ف ك جع س و  -و ف موو  ف  ه  فت  ه مسكمتمف  سم  كتور 2
 60 ص  فس و ف  فك جع  فم تونف كو و   ف و ف ف ج  فكت ه قوو 3
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و رر  فدكرر   فت رر ه  ف رر ه و آلو    رر  ج  فت رروص  فت رر م ممف أر أت رر  فكرر  ج كررو  ك توطررم فرر  وجو 
و ررررو  فكسررررهك  فررررار  قتكوترررر  و ررررة  الجت رررر و    فمررررر  مم ٠1ووجرررروو ت رررروص ت رررر م مم تك سرررر   
 1957كررم  فدو  فمررم  فسومسرر مم فرر  مكرره ف رر   رر و  سررتم كمك ف  فكم  تررمف وكررن افررك كرر  ا ورر  إفمرر 

مررمن  قتورر   أن  فت رر ه  ف رر ه  ررو: سكجكوقررم  فمررو تمن و فك  سررمه و فمرر       فترر  ت رركل عرر تون  فووفررم 
ج د فمر  أتر  : س ال ت ر ه  1948كم  فتمة  فوهجمكمم ف  ع   ف    و  ستم كمكوكا   فور   سق 

سوف  فم تون  فكت ه  و فك  فل   س سمم فهووفم أو  فكجتكعف أو  فار مموو ف   فم تون  فكوت   ق ه
أر  -  سرررري  فم توتمررررم  فترررر  ممرررروه قهم رررر   فت رررر ه  العت رررر ور و   العرررر  فرررر   فكجتكررررعق إال أت رررر  

ت هرر  قررن  ررا   فكد رروه  فرررم   فررار م رر  ك ررو   فت رر ه  ف رر ه فرر   فمرر تونف وتوترر   - فكمككررم 
فمكرر  أ ررو ت  كررن عرر      مومثررم كد وكرر  أوسررع فك ررو   فت رر ه  ف رر هف و قتو ترر  مترردفا كررن   سرري 

  فم توتمم   س سمم ف   فكجتكعسق
ومو ك  م تو  كرن  فت ر ه  ف ر هف ورل أ رول غم  أن  فكستم  قهم  فم    وعر   أن  فك  ع ال متد و وتم

 فم ر  متو ل ف   ا   فتمومروق افرك أتر  فرو كر ن كرن  فكككرن أن مورمن  ف ر  ع  فمر ال   فتر  تكري 
 فت  ه  ف  ه فك ن كن  فس ل قتو ع  د  ت وص  فم تون أن ترع ع  كر  و فمر ال   فتر  تترو ل فم ر  

م افركف ف فت ر ه  ف ر ه فكر   ت روا إفري مك مرم  فت ر ه فك    فت  ه  ف  هق فكن  فو عرع مرول قهري  سرتم ف
 الجتكرر ق  كررن إ  و    فرر  وف وكررل كررن  الثتررمن كت رروو   فررو ن كت رر    فط   رر ف وكررن ثرره ال مككررن 

فدر  غمر   فمر ال   فتر  مترو ل فم ر   فك ر ع وكمترري ت روص  2 فتتوه وكل ك     إ  و    ف  و  ق
 فم ر  ك كم تممم   راط  فكال كرمف ف فم رر  مكر و مكرون  مد ا فم   كمتري  ا   فتطو ف ممع قهي

ك ررر ق   فررر   رررا   فتطررر  ف وقهمررر  أن مسرررته ه  فك رررهمم  ف  كرررمف ومتممرررو و فت ررر ه و آلو    فسررر  و  فررر  
وفر   را  3ق  ط وت ه أكت    س سممف وك  فم    ف  كرمف وال م رول قهري ك تمو تر  و    ر   ف   رمق

 سسرمم  فمكره  ف ر و  قرن كمككرم  السرت ت ا  فرار و و فمر  أتر  :  التج ط أمو  كمككرم  فرتمة  فد ت
ك رر عف قتررروك   كرررن  فمرر تون  فكررروت   فررار م توررر  أن  فسررو  غمررر  1133 سررتت و  إفرري ترررص   فكرر و  

م  فا  فت  ه  ف  هف متي وفو فه متص قهي  ا   فكتع وكوج   فم تونف وقهمر   قتور   ف مرو كوررع 
كرررن  رررالل  فهجرررود إفررري وق مرررم ككثدرررمف و ررردم   فهتررردث  قهررري  االل  فك رررريت فترررز ع  فكت هررر  و سررر

 4٠ فجك و  و طال  فك  فدت   فت  ه  ف  ه س 

                                                 
 90 ص  فس و ف  فك جع فهم تونف  ف  كم  فت  مم تت غوف  فسمو قوو سكم  1
 وك  و و  64ص –ك جع س و   – فت  ه  ف  ه وم مم  فت  عو  -قهم ن قو  2
 439 ص  فس و ف ك جع ف  الفتز هف ك  و    ولف  فكجهو  فوسمطف  فست و رف أمكو  ف ز   قوو 3

   - 57 ص ف 1949 و فوزف  فد تسمم ف  فتمة كمككم -45
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و كررا  فمررو مرر ول  الجت رر و  فمررر    تمومررو كرروفول  فت رر ه  ف رر هف كررع    ررا و ررمن  القتورر    رر وا 
مالمرر  قهرري   فزكرر ن و فككرر نف وررر و    مك مررم  فك ررهمم  ف  كررمف و مترر ه  فمررو تمن  إلفز كمررمق وككرر 

  ا   الجت  و أت  فه م  ج ف  قكوك  قن  إلط    فدم    فس و  وم ت  ق
 المر وم  الحديث للعقد ةمصدف للنظ م الع م -ج

أن كد وه  ف مو عو تام  و تطو  إتو ق   فهتطو     العت  ومم  ف   هم  فت  م  و    فكجتكع فر   رل 
ف فمو قو  فكت كم فه مو ت تها ور  تالا  فككر ن و  فزكر ن ق كتردث   و فتزقرم  فد ومرم  1 عت  و  فسو ق

 ثه و ال ت  كمم و أ م   و فهمو  فمم و  عت  و  فسو ق
 و  اط  فمو قو ال ت  ع  ّت   كتطممم ول  ّت   تدمو  فكجتكع ق ف    فت وم  قن  فسكو

    و ست ك ل وسمهم أال و    ف موقو فهسدم مس ي إفم    فكجتكع و مم ول  فو ل إفم
 و  ا   فسكو و  فدهسدم  فها ن مس ي إفم ك   فكجتكع فه مّ ال ث وتمن قتو تام   فزك نق

 و ف ا  فمو تام  كد وه  ف مو و  ت ك قو  قو كل أموث   ا   فتام  و    :
 الع مل األخالقي : – 1

هم ه تتدما  فتز كر ت ه ومسرن تمرم قككر  أّت ره  فكت  عومن كتس ومن و ف ا  وج  ق ع ل و ة  فدم  د أن
مترر وون وررر و   سررم و   ف ررد فمم قتررو إورر  ه  ف مررو و كرر  تتطهورر   رراط    مرر   كررن  فتز كرر   و ع ررم قهرري 
قررر ت   فكوجررر  ) فوررر  عف  فكرررهج ف  فكرررهكنف و و ررردم ق كرررم  فك تررر  ( و أ ك ررر  :  الفترررز ه) ورررهقاله 

 فكت  عومن إ و  و كتس وونف فال  و كافك مموفون وك  أن  فكت  عو  آل   وكل   وط  ف مو و كمه (ق
 2وو كن تك فه  فتز ك ت ه متي ممم   ف مو  ف و فم  فت  م جو    فكجتكعق

 الع مل االقتص دي : – 2
ف فمو قو  فكت كم فه موو ت تها و  تالا  فكجتك   ف فر فكجتكع  فمر  ه قهري  فز  قرم ال مطور  تدري 

  تالف   مستتوع  زو     فكجتكع  كع كتطو   ت قم   و تكتوفوجم  ق كك  أن فمو قو  فكوجوو  ف  كجت
 ف مررو وسررمهم مررته و رر  تورر ول  فثرر و   و  أو ت هدرر قو مترردث  عرر تون  ف مرروو و ف  كررل  العت رر ورف  ن

 العت رر و تدسرر  كتامرر    ف رروك   كرر  وررمن   فرر  وق و م تورر   ررا   فمرر تون   كثرر  تامرر    أو تطررو     ن
   ق ف فمررر تون  فكررروت  كسرررتكو كرررن ت  مرررم فمو  فمرررم فهت ررر ه  العت ررر ور و  فرررار تسرررووط  فم مرررم و سرررتك  

 فت  عومرررم ممرررث   فررر  و أو  فكت  عررروون مو كرررون  ف مررروو  فتررر  م مرررووت   و ممرررووون ف ررر   ف ررر وط  فتررر  
م ممروووت  ف  قتمرر و   وردن  فم مررم أفررل وسررمهم فتمممر   فك رر فل  ف   رم و  فترر  تكرون تتمجررم متكمرر

                                                 
  146ك جع س و   صق  -1جزد – فوسمط ف    و  فم تون  فكوت   –قوو  ف ز    فست و ر   -  جع   1
2 D. Mazeaud, Loyauté et solidarité, fraternité : la nouvelle devise contractuelle édition 

1999. P.603 
 1  ك   24 ص ف ك جع س و  -و ف موو  ف  ه  فت  ه مسكمتمف  سم  أ    إفمم كتور
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فهتترررر زال   فكتو وفررررم فرررر   ف مرررروق و وتمممرررر   فك رررر فل  ف   ررررم تكررررون عررررو مممترررر   فك ررررهمم  ف  كررررم 
 فكتم ررل قهم رر  و ررو جكررع  رراط    م  ) فك رر فل  ف   ررم(قو فرر   فوعرر   فمرر ف  مسررتممل تمممرر  

من وون  فك همم  ف   م وون تمممو  فم مم  فت  عومم و فو عع  ثو   أّتر  إا  كر  ت كتر    فر  و  فكت  عرو
 ك  عومف ف ه ال موج ون متك  قموو ه فه  فل  ف  ه ق 

 الع مل السي سي : من الحفية إلى المس وا  : – 3
أ رروم  فكرر   مك مررم  فطرر ا  فررر ما كررن  فكت  عررو  فمررور سررو  تطررو  ت  مررم  ف مررو ق ف فم مررم كررع 

    فكت  عررومن كدررره   فكسرر و   فرره مت  م رر  فرر   ررل  فد ومررم ف ررا  أقطرري  فمرر تون   وفومررم فكورروأ كسرر و 
قهري كوروأ  فم مرم ق ف فمر تون مرر ك   ف كر ل كرن أ ور    ف كررلف  فكسرتدج من كرن  فكرهج من أو كرر فك  
  كرر كن  فكررهج  ق ف فت رر ه  فررومكم  ط  ال مكتدرر  وتمممرر  ك ررهمم   غهومررم أو  ف  كررمف وررل  ررو مررهكن 

ا  كر  تك تر  فر  تطرو  عر تون  ف مر ووف فهّتر  ومر  طرومال  كتردث   ومو قرو وتطو  و  ه فه ر فه و   ت كرمقو  
   ال   آلك   و ف م  و  فت  مم قن  ف  ف و  فت  ك ت  و  د  ف ومو كن كو و   ف موو ككووأ مسن 

 1 فتممف و  الل  اط  فدت   ّ ه   ف ر  مم كتت    و أس ي أغهومم  ف مووق
 فسم سمم أكث  كرن تدث  ر  ور   ال ق و و ف  فت   ع م   تدث   ت  مم  ف مو و ف و كل  العت  ومم و 

ف   اط  فدت   موث  تموال  كثم   تسوو  فم   تم ول  فك  فل  فكتو متم ) فمور و  فر ما(فو متي 
ال م تل  فتو زن  فت  عورف ك ن قهي  فكت  عو  فمرور  فتتر زل قرن و رة  كتم ز تر  فهكت  عرو  فرر ماف 

 ي قكي ك   و  فم ل و فتسوم فكو و     ال ق فك  فل  فكتو متم ع وهم فهكس وكم قه  ن
ع تون  ف موو قهه  جتك ع ك توط   تو ط   وثمم   ور   ال  و  العت ر و و  فسم سرم ق و إا  أ وتر  تمهر  
فرر  و ف كرر  قهمترر   فومررث قررن  ف و كررل  فترر  ك ترر  و  د   ررو ط و فكرر ا  ورررع ق و ّترر  كرر    ت كرري 

 2تدكم   ا   فكجتكع ف و ك    مر  ت ق
كرررن  فم مرررم  فت  عومرررم أو م ررروك   تممممررر   فرررافك   ررر   رررر و   وجررروو  ت ررر ه قررر ه  عت ررر ور ممرررو

فهك همم  ف  كم ) فتدكمن  إلجو  ر(ف و أمم ت  متو ل  را   فت ر ه و مهرزه   طر  ا  فكت  عرو  ورو ة 
ن  فت ر ه   وط  ف مو أو  الفتز ك  ق فمو قو  فت  ه  ف  ه تك ث  ف و أ ول ف   وجر  جومرو فومتكر  كر 

 ف  ه  فكالسمك  سهو ف  ّت  ك تع فرو ة  ف مروو أو و رة  ر وط  ف مروق ف فت ر ه  ف ر ه  فمر ف  كر    
  فك  ع أ ول مد ة متي كمتوف  ف مو ق  مر  تت  إمج و  :  ن

                                                 
 وك  و و   26 ص ف ك جع س و  -و ف موو  ف  ه  فت  ه مسكمتمف  سم  كتور 1

ك جررع  – فمك مررم  فم توتمررم فهطرر ا  فررر ما فرر  قمرروو  إلاقرر ن  فرر   فمرر تون  فكرروت   –أككررل  كررر ن قوررو  فمرر و  
  181ص -س و  

2 Jacque Flour – Jean Luc Aubert – Eric Savaux op cit p.31 
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و  ا   فوج   فجومو فهت  ه  ف  ه  العت ر ور  وفر  مك مرم  فطر ا  فرر ما فر   ف العرم  ف مومرم فر  
عو قرو  فمر تون  فكروت  غمر  عر و   قرن  فروف ع قرن  را   فكت  عرو   فمور ) فك تر (  ن كو ج م  فط ا

رررممم  ف رر وط  فت سرردمم ف و  فررار مموه رر  تمرر  و فررع  فم جررم ق فتررو ل  فك رر ع فمك مررم  رراط  إل  و  
غمرر   فمرر  ف وورررع تمتمرر   جومررو  تكدررل فرر   فمك مررم كثررل إفررز ه  فك ترر  وررهقاله  فكسررت هك قررن كررل 

مرررو و  فكتررررت  أو  ف وكرررم ق و  إلقرررراله مكرررون عورررل  فت  عررررو و أثتررر دط ككرررر  أقطررري  فك رررر ع  ررر وط  ف 
فهكست هك متي ال ممع رممم غ  ك هم فهتدكم  و  فت ور و متي م   ف جوع قرن عووفر  و  را  كر  
مج هترر  تتسرر دل إا  كرر  ك ترر  ت  مررم  ف مررو تامرر  ؟ و  ررل  ف و كررل  العت رر ومم و  الجتك قمررم ج هرر  

ت  ه  جتك ق  مممر  قو فرم قمومرم و قترو ترو ل  فم رر  مرركن مك مرم  فترو زن  ف مرورق كن  ف مو 
أك   فوج   آل   فهت  ه  ف ر ه  العت ر ور تروجم   و  رو و متر   فت ر ه  ف ر ه  فسم سر   فكر تع فه مروو 
  فك  فدم ف  و فآلو    ف  كم و ك  فدت  تستوج  إوط ل  ف مرو وطالتر  كطهم قمترو ل  فم رر  فت رومل

 1 ف مو أو إوط ل   ط كن   وط  أو فس   إا   ستم ل تتدماطق 
 

 المطلب الل ني
 مر وم النظ م الع م اي العالقة التع قدية

قتررو  فمررومث قررن  ف العررم  فت  عومررم ال وررو كررن  إل رر    إفرري أت رر  تمرروه قهرري أسرر ي  فم مررم  فت  عومررم 
ا  تررو ف   فرروف إط  ف رر     همررم فهكت  عررومن وتسررتتو قهرري أسرر ي إ  و   إلطرر  ا  فكت  عررو   وكوجو رر ف و  

 فالزكم إلو  ه  ف مووف فهتر  مدتر ة أن كرل طر ا كرن أط  فر  مسر ي إفري تمممر  ك رهمت ف وو فتر ف  
تممم   ف ول مس  ت و طف فمكون  ف مو و اط  فم فم ت وم    قن  ف رول ف  عومر ف ممرث عمرل :  تر  إا  

       2 فم تون فكن ت  عوته  التد   فكل ك   تد  قهم  مموه كم ه 
ف فم مرررم  فت  عومرررم و تدررر    إل  وترررمن قهررري كمرررل  ف مرررو  فتررر  ت رررل و ف مرررو إفررري ك تورررم  ف رررول و فتسررروم 
فهكت  عو تكد  الت م وطف وفكن متي مكتس  و جم  فكك ل وممم   فا مم  فك جو  كت  ال وو أن متسجه 

ن  ف مرو  رو أو    جتك قمرم فررال  قرن كوتر  كع  فكمترم    الجتك قمم وم  قي فم   فت  ه  ف  هف ال
أو   ف ممف فك ن ال وو فهكجتكع أن متو ل فم  كن  الل كو فمت  فممثم    فت  ه  ف ر ه  فرار فرن تمروه 
 ق3ف  ع  كم ووون  التسج ه ك   ف و قتو   أت    فمو   وتي التد    ف مو كع  فكمترم    الجتك قمم 

                                                 
 وك  و و    28ص  -ك جع س و  -و ف موو  ف  ه  فت  ه ف  سم   ت   كتور 1

 2 143ص  –ك جع س و   -وسكم  قوو  فسمو تت غ
كم ل ل  مكو ك طدي كت و  قهي   وط  – ف مو و فت  ه  ف  ه  3 -96ص -ك جع س و  –قوو ف ز    فست و ر 

http://edamir.info/index.php?option=com_content&view=article&       

http://edamir.info/index.php?option=com_content&view=article&
http://edamir.info/index.php?option=com_content&view=article&
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 فت  عومرم كررع كمترررم    إل  و   فجك قمرم و ف رر فل  ف رر هف و ن ال  فرافك كرر ن الورو و ن تتسررجه  فم مررم
ف ومكرررون افرررك و فمرررو كرررن م مرررم  إل  و  فررر   وررر  ه  ف مرررووف 1ت رررل وررر فتو زن  فكطهرررو  و  رررل  فكجتكرررع

و فت هررر  قرررن جرررزد كت ررر  ف ررر فل  فك رررهمم  ف  كرررمف فررر إلطال  فررر  م مرررم  إل  و   فت  عومرررم عرررو م رررل 
 2  فكجتكع ف وم تور قهي  ف ول فكج وزت  فهت  ه  ف  هق و فك همم  ف  كم و فت  ه ف 

ف ف ول  فار مممم   فكت  عو فتدس  كن ج  د ت  عوطف متسجه كع أت تمم طوم ت  وتاهمو  فك همت  قهي 
 ررر فل  فجك قرررمف فررر فد و قترررو إو  كررر  فهت ررر ف    فم توتمرررمف أو  فممررر ه وررردر قكرررل غ فوررر  ال م  قررر  إال 

فوو فت ف  فهن  ف ول  فار ممممر  كرن جر  د ت  عروط 3قن ك  فل  فجك قمك  فم   ف   مف ك  ر   
ال م عررري إفررري  ف رررول  فجرررو  ر و فممممررر ف ورررل   رررو  ف رررول و فتسررروم فررر  وررر فت   إفررري ك ررر فم  وفرررمي 
ررررر و م   أن مكررررون قرررروال  مممممرررر  ف أو أن مكررررون قرررروال  و فتسرررروم فهكت  عررررو    رررر ف أو  ترررر  قررررول مدرررر  

 ف أو  ترر  قررول مممرر   فتررو زن وررمن  رر فل  فكت  عررومن و ف رر فل  ف رر هف وكتطهورر    فجك قررم و رر فم 
فه  و   إلتس ن و   تس ي إفي  و  ه  فت  عو   مج  أن ت  ق   قتو    ف ول وتتممو و  ف متي و   
تس ي إفي تممم  ك  فم    ف   مف ف ف موو  فت  ت  فا  ف رول تكرون و جورم  فر فة وقروه  فمورول  

 فك همم  فت  متو      فم تون تسكو قهي  فك  فل  ف   م ف قهي  قتو   أن  4
فسرررهط ن  إل  و  فررر   وررر ه  ف مرررووف ممترررر  قررروه تمممرررو  ثررر   ررراط  ف مررروو وررروقوف قررروه  فت ررر ول فرررر  
 الفتز ك  ف آلن    ل م مم  إلتس ن وط فك   ت   فتزه وكوج   ف موف فمكون كن  ف ول أن مد  وكر  

ك  م   ف ف  فك  متدر  قهمر  إطر  ا  ف مرو و ركل كتدر  كرع  فمر تونف م رو   فتزه و  وفو ك ن  ا   الفتز ه
 رو  فمر تون و فتسرروم ف رهف ووت ومرر  أ ر   فررار ممكره أطر  ا  ف مررو  رو كرر   تدمر  قهمرر  إ  وت ره  فمرر  ف 
ف اط  إل  و   فم      وكث وم  فم تون متوج  قهم ه  الت رم ع إفمر  وقروه ك  فدتر ف متري أن  فمرر د 

                                                 

 س إفي فك   سهط ن  إل  و  de contracter de la liberte de principe  le مستتو كووأ م مم  فت  عو س   1 
La ntanomie de la volonte    ف ممث م كل  ا   فكووأ إموف  فتت     فت  ت تو  كو     قهي و ول  اط  فدك

فررر  فمررر   فمررر تون  فكررروت ق وفكررر  كررر ن  فكم ررروو وررر إل  و   تررر   رررو  إل  و   فد ومرررمف ف فمرررومث قرررن فكررر   سرررهط ن  إل  و  
ووجررر  قررر هق  idualismeI'indivو سرررتمالف  ف أر كرررا    إل  و  عرررو   تررروط و فمرررومث قرررن  فتطرررو   فتررر  م   فهد ومرررم  

 11ص -ك جع س و  –  ف  ه  فت  ه فدك    فمومثم  التج      ف  لف قوو مسمن كمكو
 وك  و و   ومث كت و  قهي  1ص  –وو   فت  ه  ف  ه في تممم   ف و فم  ف مومم –م سمن كت و  2 

form.almanhal.com/Files/2/102241https://plat 
 338ف و    فت رم  ف  ومم ف ص   قوو  فكت ه ف ج ف ت  مم  ف مو ف  عو تمن  فوالو  ف  ومم

 وك و و  89ص –ك جع س و   -كد وه فك    فت  ه  ف  ه وتطومم ت   -تجم  قوو ي تجم  ق
    9٠ص  –قوو ي تجم  ك جع س و   ق 160ف صك جع س و قك و  فو  رف   3

 4 146ص  –ك جع س و   -سكم  قوو  فسمو تت غو

https://platform.almanhal.com/Files/2/102241
https://platform.almanhal.com/Files/2/102241
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إمررو ث أر تاممرر  و ف مرو  ترر   ال مكهررك  را   ع توترر   ف ف مررو مدرري  مت كرر  قهرري  فمررر د ال مسرتطمع 
وقهرري  فك رر ع   ق و ررا   فكورروأ   تدرري كررن ت رر م     ف رر فهف وفرره ت ررو  إل  و  تتكتررع و ررا   فمرر  كررن 

م ف وفه ت و    ومو     س ي  فار موتي قهمم  ف موف فهث    ف مو وتدسم    فه ت رو كمكوكر1 فتمومي
تكرر   فمرر تون  ررو  فررار م ترر   آلثرر   قهرري  ف مرروف قهرري  قتورر   أن  فكت  عررومن  وسررهط ن  إل  و  فمررط و  
مت ك ن  ف مو فهم تون فك  متروفي ت تمر   آلثر   قهمر ف ف فكت  عرو ن مدتر ة أت ره عرو  تدمرو  قهري  ف رئ 

    فه  فل  ف  ه  فجو  ر فم  فمطف وفه م ط  و هو ه و ع   فتد مال  ممث متوفي  فم تون افك ت  
وتمممررر   ف رررولف ف فمررر تون ال مككرررن أن مدتررر ة أن أ  و    طررر  ا عرررو  تج ررر  إفررري غمررر  افرررك وعررر  

تك  مدت ة مسن  فتمم فوف  فكت  عومنق    2 فت  عوف و  
أكرررر  تدسررررم   ف مررررو فررررافك ك كررررم  فمررررر د كررررن  ررررالل  فترررر ة أن إ  و    طرررر ا فرررره تتجرررر  إفرررري كررررل 

 الل  فاكروة فر   فت ومر  قرن  إل  و ف أو أت ر  فره ت  ر  و ررمم  فتد مال  فتتد  قهم  ف أو كن 
وعرر   فت  عرروف فرر فاكوة فرر   إل  و  مررهور إفرري إمجرر و  رر وط فرر   ف مررو فرره تكررن كوجرروو  فرر  ا ررن 
 فكت  عرررومن وعررر   فت  عررروف أر أن  فكت  عرررومن فررره متوع و ررر  ف ككررر  أن فهمرررر د سرررهطم ت همررر   ف مررروو 

فا د  ف  وط  فكجمدم وط ف   و   و فك  مم  مو   ط اف ممث عمل ف   ا   ف روو أن  ف مروو عهمهرم  و  
 فتو رررر  فرررر   فكسررررتمولف ككرررر  أن تامرررر   ف رررر وا  العت رررر ومم عررررو مررررهث  فرررر  عمكررررم  الفتررررز ه أو فرررر  

ــل هــ ا ق  3 فكم وررل ــ  يتمل نم ــيس اإلفاد م وا  ــد ل ــه العق ــوم علي ــ ي يق ــين أن األســ س ال ــك يتب مــن  ل
 4والص ل" العـ مم اـ إلفاد  يجـب أن تةـون محةومـة اـي حفيت ـ األس س اي تحقيق العدل والعدالة 

بم  يتن سب مع الص ل" الع م ويحقق العدلم والتنسيق بين المص ل" الرفديةم ا لعدالة تقتعـي أن 
 يتحقق التوازن بين مص ل" األافاد وان ال تطهى مصلحة افية على أخف  

   فمرو   قهري  فكسر وكم تكرون م مرم كرن ج تر  فم مم  إل  و  ف   فت  عو كرع تج  رل كوروأ  فكسر و   فر
و موف فكثال  ف  كل  فار ال مكون ف  ك كز  فكس و   كن ممث عو ت  قهي  فكس وكم كع     ف كلف 

                                                 

   91ص  –قوو ي تجم  ك جع س و  
 فر   إل  و  سرهط ن كوروأ فر  أومر ث ط فر ف أورو  روف -ق   جرع فري كرل افرك و فتد رمل  فك  جرع  التمرم :1      
  فثم فم كهسسم  ف مورف  الفتز ه أس ي قم وف  ف مكن قوو -6ص ف 1964  ف  وممف  فت رم و    ف وك ت ف  فم تون

 و و    1٠5و1٠4ص  –ك جع س و   –ت  مم  ف مو  – فست و ف  13 ص ف 1971  إلسكتو ممف  فج ك ممف
 
 92ص  –قوو  ي تجم  ك جع س و   3
 -  جع في كل افك و فتد مل  فك  جع  التمم :  4

- Julliot De La Monrandière, Droit Civil, T II, Dalloz, Paris. 1966. pp172 – 176 

 311 ص ف 1978  ف   ف سجل كط وع  فم توتممف فه هوه  فكو ل ف  و وي جك مف ت ك ن  
 20 ص ف 1973  إلسكتو ممف  فك   اف كت د  ف-فهم   ف  كم  فت  مم- فم تونف إفي  فكو ل كم  ف مسن
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ال مككررن  فتررا ع ودترر  عررو عوررل  رر وط  ف كررل  فترر  ف ررر    رر م   ف كررل قهمرر ف وو فترر ف  متوجرر  أن 
ع   ك ف  فار متكثل فر   فمرو   العت ر ومم  فتر  متكترع مت ك ف  م مم  فكس وكمف وافك كه  إتك     فو ع

 و       ف كل كع ر ا  ف  كل وم جت  إفي قكل ق
طرررال  سرررهط ن  إل  و ف عرررو مكرررون ف ررر  كرررن  فكد مرررم وكررر  مممررر   فكسررر و    فم توتمرررم  ف فم مرررم  فت  عومرررم و  

هررري  ف رررر  ومرررت ه فررروالو   فكتكثهرررم وررر فت وم   ف ررر و  قرررن  إل  و   فمممممرررم  طررر  ا  فت  عررروف و فمررر  ه ق
 ف مرروف إال أن  فكرروفول  العت ررر ور و الجتكرر ق  فه مررو تتال ررري أك كرر   فم مررم  فت  عومرررمف فوررمن  فدمررر  
و فاتي و فر ا و فمو ف  فم مم  ر   فتر  تررمع و فم جرم  ر   فتر  تسرمط ف فت  عرو  ف  كرل كرع    

تك   و ت وع كن  ال ل  ف وز و فم جمف فو فمرو   فرار مكرون  ف كل ال مكون ت و    كن م مم  فت  عوف و  
 ت ك تو زن ومن  فكوفول  الجتك ق  و العت  ور كن ج رمف وورمن  فكروفول  فمر توت  كرن ج رم أ ر ف 
تكرررون أكررر ه قمرررو غ مرررم فررر   ف رررول ك رررو ط  فكسررر و    فمممممرررم  فد همرررم وفرررمي فمرررط  فكسررر و    فم توتمرررم 

 1 فكتكثهم ف  سهط ن  إل  و ق
و العت  ومم ف   ف العم  فت  عومم مت     تك ك   قهي تممم   فكس و    فد همرم  ف فدهسدم  الجتك قمم

 فمممممم ومن  فكت  عومن وك  متسجه كع كمترم    ف رول و ف و فرمف وال تكتدر  ور فتص  فت ر م   قهري 
  اط  فكس و   متي تتمم   فم مم  فت  عومرمف ف فم مرم  فت  عومرم فر   فكد روه   الجتكر ق  و العت ر ور

     فت جكم  فد همم فكووأ  فكس و   تمممم   فه ولف و تسج ك   كع كمترم    ف و فمق
تكر  متممر   ف ررول  و  فم مرم  فت  عومرم وكد وك ر   فمر توت  فره تسرتطع تمممر   ف رول ورمن  فكت  عرومنف و  

 ر وع   قرن  كن  الل  فت  ول ومن  الفتز ك    فت  مد ر    ف موف ف فتو زن ف   الفتز ك   م و ت ومر    
كوف  ف العم ورمن  فمر تون و   رال ف فررال  قرن تمممر   آلكرن و فسراله  الجتكر قممنف فر فتو زن مكترع 
ف 2    ط  سرتاالل  إلتسر ن   مر   إلتسر نف كرن  رالل ترو ل  فت ر ه  ف ر ه فمك مرم  فطر ا  فرر ما

ق و   فتو زن إفي  ف مو وه الو   ور ع  فكت توم قهي قوه  فتو زنف وك    ق3ممم   ف ول  فت  عورو  
وقهي افكف ف فمموو  فت  مر     فم تون قهي سرهط ن  إل  و  تممممر   فه و فرم كرن  رالل إع كرم  فترو زن 
ومن  فتز ك     ط  ا  فكت  عو ف فهت  وكون عو أقطي ف اط  إل  و  كرل  فتمروم  و المتر  هف وكر  وررع 

كررن  السررتااللف ف فمرر تون قترروك  ال م تررو قهم رر  كررن عمرروو كت رر  إلطالع رر ف مك مررم فهطرر ا  فررر ما 
ورره  و   فطرر ا  فررر ماف فررهن  ررا  مكثررل  مت كرر   فسررهط ن  إل  و ف قهرري  قتورر   أن إ  و   فررر ما فرره 

تك   فسهط ن مكون فإل  و   فم  ق  تكتكل ف    فم ممف وو فت ف  فال سهط ن إل  و  غم  ككتكهمف و  

                                                 

  1وك  و و    95ص  –قوو ي تجم  ك جع س و  
 وك  و و   166ص -ك جع س و   – فمك مم  فم توتمم فهط ا  فر ما –أككل  كر ن قوو  فم و   2
  1663و164ص  -ك جع س و  –كمكو قمو  فا م   
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ف العم  فت  عومم    كن  كمه  فت  ه  ف ر هف افرك فمك مم  فط ا  فر ما كن  ستاالل  فمور ف   
أن إ الو ك  م م   ف مو كن   تالل ف   فتو زنف ووعوا  فطر ا  فرر ما ككتروا   مرور أكر ه 
 فمورف مهم  قهري قر ت   فجك قرم و جور   م تم ر  متكثرل فر  مك مرم  فرر ما فكر  مرتككن كرن كو ج رم 

 ال رتالل فر  ترو زن  ف مروو م ر ة  فجك قرم إفري  فط ا  فمورف وافك مك مرم فك ر فم  ف الن عورول 
  الت م   كن  الل  فدتك و ف ول و القتو د قهي كمترم    ف و فمق

ممرررث أن  فممررروو  فتررر  تررر و قهررري سرررهط ن  إل  و ف كررر   ررر  إال عمررروو  سرررتثت  مم ال ت  ررر  إال فررر  م فرررم 
ه  ف ر ه متكر   فر   راط  فت  م  ومن   فل  فجك قرم و فك رهمم  ف   رمف ككر  مرهور إفري تدكمرو  فت ر 

  مو ل قهي  فك همم  ف  كم وم ت ة سومل  فك همم  ف   مف  ت  ت ومر  قرن  إل  و   فجك قمرم 
 فت  تمع تم  ت ومو و ة  فت  ف    فت  تكون قهي  كل قمووف و  فت  ه  ف  ه مكثل  فجك قم و 

   ررو ا   س سرررمم ماهرر   فك ررهمم  ف  كرررم قهرري  فك ررهمم  ف   رررم قتررو  فت رر  ةف و م كرررز إفرري 
 ق 1فهكجتكع  فار تسووط  فممه 

وقهري افررك فرر فمموو  فترر  تد ررر   فكرر     فت ر ه  ف رر ه قهرري سررهط ن  إل  و ف كرر   رر  إال إ  و   فكجتكررع 
 فت  ت  ا وردر  قترو د قهم ر  كوجر  كرن سرهط ن  إل  و   فد ومرمف و قتور   أن  فدكر    ف  كرم فهت ر ه 

  قم قهي   ف  و ف  ه ت    كن  الل سم و   فجك
و فمموو  فت  تد رر   فكر     فت ر ه  ف ر ه ت  ر  أمرر  فر  م فرم   رتالل  فترو زن ورمن ك ر فل أطر  ا 
كت   رررمف و فمرر تون ورررع فمكررون ررر وط   ف ررا   فتررو زن وقو فترر  تتممرر  فرر   فم فررم  فترر  تطرر أ فم رر  
   ررر وا ت رررل و رررا   فترررو زن ورررمن  فك ررر فل  فكت   ررررمف و فت ررر ه  ف ررر ه ممترررر   فترررو ل إلقررر و   رررا

ال أ ول ك  ك ن   2فه ول وموت   فكهزكم وسمهم فه هه ك م      فتو زن و  
 المطلب الل لث

 اةف  النظ م الع م التقليدي ةمصدف لحدود حفية التع قد
 -تم يد وتقسيم:

م ررو كورروأ م مررم  فت  عررو  فررار مم ررو ورر  م مررم  ف رر ص فرر  إورر  ه  ف مرروف وم مترر  فرر   الكتترر ع قررن 
و كركوت ف أمو أ ه  فكو و   فم توتمرم  فتر  ع كر  قهم ر  ت  مرم  ف مرو عرومك   إو  ك ف وم مت  ف  تموم

 ومومث  ق

                                                 

  1  ( كن ا    ف دممق2ف   ف  ك   عه ) 33ص -ك جع س و  –كمكو قمو  فا م  
ك ر و   الفترز هف  فسرت و رف و  جع أمرر  فر  افرك  قورو ف ز    -وك  و و   97ص  –قوو ي تجم  ك جع س و   2

 111ص -ك جع س و 
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فمو ع ك  ت  مم  ف مو ف   ل   ت كم  فم توتمم  فك        و   كرع وو مرم  فمر ن  فت سرع ق ر ف 
قهرري أسرري  إلطررال  فرر  م كررم  إل  و  وككترر    فممررو  إقكرر ال فكورروأ م مررم  فت  عرروق و ررا  كررن  رردت  
وو  ررررم أن م هرررر  توقرررر  كررررن  ف رررر  ع  ف ررررو ك  وررررمن   فرررر  وف  رررر  ع  ررررو تترررر ج ت رررر  ة وتررررر    
 إل  و  ف   ك   فرار ور   م روو  فترر كن و  رل  فكجتكرعف و فرار تسرتهزك  رر و     فممر    ف  و رم 

  فكستم   و  ل كل جك قم وك  ممد  تك سك    فممور ق
ك  فممرررور ورررمن عررروف  فكجتكرررع  فك تهدرررم مررررمي ووررر فت   إفررري تهرررك  فرررر و    فمتكمرررم ف رررا   فتك سررر

تررر     إل  و    فد ومررم وت رر  ة ك رر فم    فمموعمررمف أكرر  ورر ف   ف طررو   مسررتوج   فت ررور كت رر  
كترا وو مرم  - ر   تالل مككن أن م م   ا   فتك سكق   ك   فار ورع  فدكر   فمر توت   فورر  

كم ف م قهي كو و   إلطرال  فر   فم مر   أك ه تمو مممم ف إا كما متستي ف   ف — فم ن  فك ر 
و فممو ف وفر  ا    فوعر  ممر ف  قهري  فترو زن ورمن أفر و  فكجتكرع وجك ق تر  قهري تمرو ممرول وون 
أر   ررتالال   جتك قمررمف ف رررطه   فكرر    فت رر ه  ف رر ه وك كررم  فمررو كررن م مررم  فت  عررو و فتمهمررل كررن 

ق و ررا  1   جرر  قررن ط مرر  فكرر    فت رر ه  ف رر ه وكررن ثرره فمررو ترره تمممررو كورروأ م مررم  فت  عررو كررن ٠غهو   رر 
قهررري  رررالا كوررروأ م مرررم  فت  عرررو فررر   فدمررر   إلسرررالك  ف رررو كمكررروه كترررا  فوو مرررم و ممرررو   فتوممرررو أر 
و ف ووومم ي     ف  فكمن فك ك  و و قهم  كن عموو كستموثم تمممم  فهك رهمم  ف ر قمم فسرم ل ككر  

و  ف رر ه و ررو أن  رراط  ررو وال مكثررل  تمالورر  فرر   فت رر ه  ف رر ق ف  ترر  جرر د كتررا  فوو مررم كممررو  و ررا   فممرر
 فم مررم فررر  إت ررر د  ف مررو إتكررر   ررر  كتمرررم كررن  ف ررر ف  سررروم ت  وت رر في وال مجررروز  سرررت و ك   إال فررر  

                                                 
 http://www.startimes.com/?t=16434736كووأ سهط ن  إل  و  وفك    فت  ه  ف  ه كم ل كت و  قهي  1

                        Le principe de l’autonomie de la volonté et l’ordre public 
 ,Ch. Parleman et, R.Vaner: Les nations à continu variable en droitوم رم  إفرري 

Bruxelles,        1984, p; 77 
 فم مم وتمممو   و فكم وال   فدم مم  فت  واف  ف   ا   ف دن م  جع :مول ك كهم  فتد عم ومن تت مه  

كهمرم  –إط ومت  فهوكتو  ط و تو ن س وع مم  فت ر ه  إلجتكر ق  وهقتو   ر  عمرو   قهري  فم مر    ف  كرم س  -كمكو ق دو 
 9٠:  79ص  1961 فممو  وج ك م  فم     _ ق ه 

وكرر  و ررو   ف ممررث م ررم   فكهفررا إفرري أن فكرر    فت رر ه  ف رر ه  52كمكررو مسررمن قوررو  ف رر ل ف  فك جررع  فسرر و  ف ص 
ف و فررار     L’ordre public politique et moral تررا ك ق فرر  و فت رر ه  ف رر ه  فسم سرر  أو    العررررر   

 إعت    أ و ف  قه  مك مم  فكم ن  فسم س  و   الع  و  ل تط    فكجتكع ق
  يف قورو كمكرو  روم  كمكرو -وكر  و رو  128ص –ك جرع سر و   – فت ر ه  ف ر ه وم مرم  فت  عرو  -قهمر ن قرو 
 أمكرو  ف ز   قوو26 ص ف 2012 ك  ف  فم توتممف  فكت  و   تمهمهمم كم  تمف و  سم  فت  عوممف  إل  و  كوروقمم
 13٠ك جع س و  ص -س مو   ه  -141 فس و فص  فك جع ق هف ووج   الفتز ه ت  مم ف...  فوسمط  فست و رف

http://www.startimes.com/?t=16434736
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تممم  ك  فل  فت يق فها  ت   ر  ف  و ة   مم ن كع ك ر فل  فتر ي فمجر  قهري وفري   كر  
 أن متو ل فتمممو  اط  فم مم

وو   فدمرر   فوررر   فرر  تطرروم  كورروأ مرر  إفرري تمسرره  ررا   فكطهرر   فرري فرر قمن   فدرر ع أ ول ت رر ة ف
 م مم  فت  عو

 ثه تت  ة إفي تطو   فوو   فو مد  فدك    فت  ه  ف  ه  ف   فد ع  فث ت  وتمسك  إفي 
  فا ن   ول: فك    فت  ه  ف  ه كدو   ع توتمم فهتدسمي فهدك   فهمو  ف   فم 

    فتو زن و  ل  فكجتكع فا ن  فث ت : فك    فت  ه  ف  ه كدو   ع توتمم إلق و
 فا رررن  فث فرررث:فك    فت ررر ه  ف ررر ه كوسرررمهم فدررر ة ك ررر وقمم  فم قرررو   فم توتمرررم ومكرررل   فررر  و قهررري 

وت تته  ا   فكطهر  و ر ة   ره  فكور     و  سرو   فترو ل فكر    فت ر ه  ف ر ه فهمرو كرن  - مت  ك  
  فد ع  فث فث وتمسك  إفي  ف م مم  فت  عو 

     العت  ومم و الجتك قمم فتمممو فك    فت  ه  ف  ه فم مم  فت  عو فا ن   ول: فكو   
  فا ن  فث ت :  فكو      فم توتمم فتمممو فك    فت  ه  ف  ه فم مم  فت  عو

 الرفع األول
 دوف الرقه الوععي اي تطويف مبدأ حفية التع قد

أك ه قجز كل كن  فم توتمن  ف وك ت  و فكتس  قن  القت  ا    مم وكوروأ م مرم  فدر و فر  إور  ه    
 ف مووف و مو  قن  ف كهم   و فطموي  ف وك تممف وو مو  قن  فدك    فومتمم  فت  توجر  إفز كمرم  فوفر د 

قر و   القتور   و ف  وف و ز وو   فدمر  فر   فتت مر  فرر و    فت هر  قرن  راط  ف ركهم   و فطمرويف  و  
إفرري م مررم  فدرر و و فتسررهمه فرر  وكجكوقررم كررن  فممررو  موفررو كتكت رر  و رر ف وال مككررن فهووفررم  فكسرر ي و رر ق 
و ا  كر  تر ور ور  فم ر د كو سرم  فمر تون  فطوم ر   وعرو كر ن  فكر    راط  فكو سرم  فدررل فر    رو  

كارر ال  أت رر    فدكررر   وتد رر   فكررا    فدرر ور  فررار عررروي وأطهرر   ف ترر ن فم مررم  فت  عرررو   غمرر  أن
 فدر ور قّجرل و  رو   فكررا     الجتك قمرم  فتر  ترر و  ورر و   تمممرو م مرم  فدرر و فر   فت  عرو مك مررم 

 1فك همم  فجك قم 
 ظ وف مبدأ حفية التع قد اي مدفسة الق نون الطبيعي -أ

ون مجكررررع  فدم رررر د قهرررري أن كورررروأ سررررهط ن  إل  و  مسررررتكو أ رررروف   ف كممررررم كررررن ت رررر فمه كو سررررم  فمرررر ت
 فطوم رر ف  فترر  م تورر   فدممرر   ف وفتررور  ف رر م  سج وسررمويس كهسسرر   و   ررو   فرر   ف  رر   فمررومثف 

                                                 
 23ف ص: 3٠٠9تومل إو   مه س وف  فت  مم  ف  كم الفهتز هف و    فج ك م  فجومو ف  1

 وك  و و  94ص –ك جع س و   – فت  ه  ف  ه وم مم  فت  عو  -قهم ن قو 
 وك  و و   12ص -ك جع س و   – فمك مم  فم توتمم فهط ا  فر ما –أككل  كر ن قوو  فم و  
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فم  م جع  فدرل ف  ت همص فك    فم تون  فطوم   كن  ف وام  فومتمم  فت  أردت   قهم   فكتسمم  و  
كرزوو   فم ف  ا     م  أن  ف مل مدر ة وجروو ممرو  ف رممم و إلتسر ن موفرو ٠ف   فم ون  فوسطي 

و اط     فممو   فطوم مم أو  فممو   فد ومم أو ممرو   إلتسر نف  فتر   ٠و   وتمّتك   طوم م تكومت 
ال تستطمع  فووفم  الفت    قهم  ف وال تكهك  فمو تمن  فور مم أن تكي و   أو تتج  ه  ف ول تتم   

 1ق ك كم  اط  فمو تمن ف  تدكمن  فتكتع و اط  فممو  وكد فت   فكل   ف  و
ومسرررتتوع  فتسرررهمه و ررراط  فممرررو   فطوم رررم تتمجترررمن : أوف كررر  أن  وطرررم  الفترررز ه ال مككرررن أن تت رررد إال 
وك ررم م  إلتسرر ن و ررر     فمرر  فرره  و   إلتسرر ن فالفتررز هف وقرروه  فتز كرر  إال إا   رر دف  ررو أمررو ك رر    

مرررو و ررر  ومجررر  قهمررر  و فث تمرررم أن سررر     الفتز كررر    فتررر  تت رررد وررره  و   إلتسررر ن و رررر    متم ٠ فم مرررم
افك أن كد وه  فم مرم م ركل عرو    إلتسر ن قهري تمممرو م متر  وتدسر ف و فم مرم  فتر  ال  ٠ ف روع ف  

 ٠2تتركن سهطم  فتمممو  فا ت  ال ت كل م مم و فك تي  فمممم  
و فو عررع أن كترر   كو سررم  فمرر تون  فطوم رر  كرر تو  م رروفون إفرري  فمررر د قهرري ت رر ه ممرروه قهرري ت ررد  

ه ف  اكم  فد و تتمجم فم فت  ف    س   و فكجتكع وون  قتو   إل  وتر ق ف كهر  كو سرم  فمر تون  الفتز 
 فطوم   قهي ت همص  فد و كن  و وط  فم فمف وقهري  التتمر ل كرن ت ر ه  فك  كرز  فم توتمرم إفري ت ر ه 

  فت  عو  فم  أو م مم  فت  عوق
    وك  مو  ف  طو ل  فمر تممن  فسر وع ق ر  وعو تدّمو كا    فم تون  فطوم   و تج ط     ك ن ك  

و فثرر كن ق رر ف ومتكثررل فرر  ت  مررم  ف مررو  الجتكرر ق ق و غرره أن أ ررل  رراط  فدكرر   م تررو فرر   فك ررر  
 فسررمم  إفررري كت ورر    فدمهسررروا  فموترر ت  أفالطرررونف إال أترر  عرررو ا ع  قتت ع رر  طرررو ل  فمرر تمن  فسررر وع 

أمررور  فكثمرر  كررن فالسرردم  ررا   ف  رر  كثررل س  ق رر  و فثرر كن ق رر  و رر و  إممرر د وتطرروم   ف رر  قهرري
توك ي  ووز س و س جون فوك س و سجون ج ك  وسو س  ق غم  أن    د  رهالد  فدالسردم  غره إمكر ت ه 

 ٠ 3 ف  و  ودك    ف مو  الجتك ق  ف  ا ت   فمو تد وت  و دن تد مالت   

                                                 
 كرن  فكم روو فرهن   كر  ممممرم وكر  و رو   وفر 95ص –ك جع س و   – فت  عو  فت  ه  ف  ه وم مم  -قهم ن قو  1

 ال وممرث  فدر وف فر  كو ج رم سرهط ت   كرن و فمرو  فووفرم طامر ن كم  ورم فر  تتكثرل سم سرمم غ مرم تمممر   رو افركف
  ف ر لفقورو  مسرمن كمكرو . آل ر من م مر   فررك ن  فرالزه و فمرو  إال تمممرو   أو وم متر   فكسر ي  فووفرم تسرتطمع
 15 ص  فس و ف  فك جع

2 J. FLOUR et J-L .AUBERT, Les obligations, l’acte juridique, 6éme édition, Armand 
Colin, 1994, n°.104, p.59. 

 كم ل كت و قهي  - فكد وه  فم توت  فكووأ سهط ن  إل  و ف و فمموو  فو  و  قهم -ك جو مسمن 3
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/428361.html 
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ف رو مر ف أن  فدر و  رو أسر ي  وعو ك ن  وسو  فوو   فو  ز كن  الل كت ور  : س  ف مرو  الجتكر ق  سف
 فم تون وغ م ت ف وعو وفو  فد و م  وسمو  فتدس  فال مجوز أن م رع فام  إ  وت ف وفمي  فم تون فر  
ت  مررم   كرر  إال  رروف إل  و     فرر  وف  فترر  تكررّون كرر  مسرركي ورر إل  و   ف  كررمف وقهرري افررك ف فمرر تون 

 ر قمت  كرن كوتر  ت ومر  قرن إ  و    فر  و   فار م ررع فر   فدر و  رو كرن  رتع  فدر و تدسر ف ومسرتكو
 فكتكثهم ف   ا   ف مو  الجتك ق   فار تت زل فم  كل ف و وكمة إ  وت  قن جزد كن م مت  فتممم  

 ٠ ف  فل  ف  ه
 إطالق مبدأ حفية التع قد اي ظل الم هب الرفدي -ب

فمررو كرر ن فكو سررم  فمرر تون  فطوم رر ف وكررا    وسررو كررن  ررالل ت  مررم  ف مررو  الجتكرر ق  ككرر  سررو  
وم ت ف   ث   فو ف  ف    و  كووأ سهط ن  إل  و  وو فتتمجرم م مرم   فر  و فر   فت  عروف  فرار  ر و كرع 

ف ور  كطهع  فم ن  فس وع ق    و ج  وتجسمو     الف وافك قهي إث  تد ر   فكرا    فدر ورف  فرار 
ف وو     رو  فر  ت سرم   وتوطمرو وق  كر ف وو تر  - فت   قتتمر  كرا    وسرو -فم   فثو    فد تسمم 

فر   فسررمط   و فسرم و  فرر   فكجرر ل  فسم سر  و العت رر ور و فمر توت  إفرري أن وهرر  ا وتر   ررالل  فت ررا 
 1٠  ول كن  فم ن  فت سع ق   

   فمررررووو  مت  كرررر  فهم مررررم  فد ومررررمف فكررررن  فت ممررررم  فسم سررررممف  تم رررر   سررررهط    فووفررررم فرررر  أرررررم
و عت    قهي  فمم ه ووو  سهو  وممث ال تتو ل إال و فمو   فالزه فهكم ف م قهي   كن متي و ت  
                                                                                                                                               

 ف 1993  إلسكتو ممف فهم تونف  فت  مم  ف  كم تت غوف  فسمو قوو سكم  أكث ف فتد مل مت   .-٠2-2٠17وت  مع  
 كمكرو   56ص  1981  فمر    ف  فمر تونف ت  مرم  فمر تونف إفري  فكرو ل  فر مكنف قورو مكرور مهم    وك  169 ص

 5 ص ف .مهم   وك  15 ص  فس و ف  فك جع  ف  لف قوو مسمن
وكررر  و رررو   ومرررث كت رررو  فررر  كجهرررم  51ص–كرررركون  ف مرررو ورررمن م مرررم  إل  و  و عمررروو  فك ررر ع  -ك رررو ور تجمرررم 1

 قهي كوع      فو  س   و  فوموث  فم توتممق ف وو  ف  وع
ila.dz/jlsr/wpms-http://www.univcontent/uploads/2018/12- 

قورررو  فرررر مكن قمرررر وف سأسرررر ي  الفتررررز ه  ف مررررورسف  فككترررر   فك رررر ر  فمررررومث فهطو قرررم -وم رررم  إفررري  فك  جرررع  فت فمرررم 
هق* فتمرر  قوررو  فرر ممه قورررو   يفس  ف ت  ررر   فككوترررم فه مرررو كك رررو  فالفترررز هسف فم    ف 1972و فت رر ف  إلسرركتو ممف 

سرمنف س فجو ترر   فم توتمرم فك مهرم  فسر وممف قهرري  فت  عررروسف ومرررث كت رررو  فررر  كجهرررم كمكرو قورو  ف ر    م -ه1979
هق* تومرل إور   مه سر و ف س فت  مرم  ف  كرم فالفترز هسف 1998 فممررو ف  ف رروو  فثرر ت ف  فسررتم  فث تمم و ف   ونف  فكومر ف 

ق *ك ررطدي كجررور   جررمف سإمجررر     كررر كن  فكد و رررم  2٠٠4ووون طو مف  فو    فج ك مم  فجومو ف  إلسكتو مم ف 
ف و    فثم فرم فهطو قرم و فت ر ف 1و فكت رره   فطومررم وكك تررر   فكمررر كمن و تت ررر د قمررروو  إلمجررر   فامررر   فك ررر ممنسف ط

 هق1984
  ف  كرمف  فم مر   كتروف ف  فمكمرو وكر  و رو   قورو96ص –ك جرع سر و   – فت ر ه  ف ر ه وم مرم  فت  عرو  -قهم ن قو 

 24.ص ف 1975  إلسكتو ممف  فك   اف كت د  وكستموه  ف ورك ت ت   تطو    ف  ت    

http://www.univ-msila.dz/jlsr/wp
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ت رر ا و فووفررم  فم  سررمق وقهرري  ف رر مو  العت رر ور ف فررهن تمررومي  فم مررم  فد ومررم ورر   م ترر  إعرر    
ور كدتومرر  أكرر ه  فت رر ط  فدرر ور  فمرر ق ف ررا   فم مررم  العت رر ومم  فك كهررمف أر ترر ك  فكجرر ل  العت رر 

وأكرر  فرر  و  رر    فمرر تونف  ٠قرر ا  فكررا    فدرر ور فرر   فدكرر   العت رر ور و فكررا    العت رر ور  فمرر  
جرر ف  فت ومرر  قررن  فم مررم  فترر  تسرروو  فكررا    فدرر ور كررن  ررالل  قتترر   كورروأ سررهط ن  إل  و   فررار 

فمووو  فت  م مو   وو فكمدمم  فت  م ت    ق ف إل  و  كد وط أن  إلتس ن ال مهزه إال وكمة إ  وت  وف   
  فم      ك و   فممو  و فو جو   و    فت  تٌت د  الفتز ه وتموو كركوت  وتكسو  عوت   إلفز كمم 

امــن وعررو  سررتتو كورروأ م مررم  فت  عررو فرر   رراط  فدترر   قهرري قررو   قتورر     فهسرردمم وأ العمررم و عت رر وممق 
   فكورروأ مجررو أس سرر  فرر  فكرر    فم مررم  فطوم مررم فإلتسرر ن  فترر  ترر ور و رر  فررهن  ررا الن حيــة الرلســريةم

أت     فم تون  فطوم  ف وكد و   أن  إلتسر ن موفرو كتكت ر  وم مر   تمتررم   طوم تر ق فرا  متوار  أن 
 ٠م ت ا  فكجتكع ف  ودكو  عو  كككن كن  فممو  وأن مكدل تكت   و فم مم  فت  تكتم    فطوم م فر 

كمترررري مك مرررم  فم مرررم  فد ومرررم أن  ف ررر ص ال مهترررزه إال إا  أ  و أن مهترررزه وم متررر   وفرررافك فرررهن كرررن
فهن أمو  ال مككن أن  أم  من الن حية األخالقيةمق 1و  تم  ط ف وأن  ا   فكووأ م و أمو أسي  فم مم 

مسرر ي وه  وترر  إفرري أكرر  ال متدرر  كررع ك رر فم  و ف مررو و قتورر  ط ت ومرر  قررن إ  و     رر  ص الوررو أن 
كون كط وم  وكممم  فك  فم هق فك  مموهر   ف ر ص وه  وتر  الورو أن مكرون قر والق وفر   را   ف روو م

قف فم مرم  ف مومرم  فم  كرم قهري سررهط ن  2ممرول  فدمهسروا س فوممر  س : س كرن عر ل قمرو  فمرو عر ل قروالس 
 فووفرم   إل  و      م  سومل فتممم   التت     العت  ورق وفرافك فرهن أر تزقرم تو همر  كرن ج تر 

ودرر ة  فممرروو أو  فمررووو قهرري  فت رر ط  العت رر ور و مررو  قررن م مررم  فكورر و    فد ومررمف إتكرر   ررو قكررل 
 ق3سمئ والوو أن متت   إفي ق عهم  فتكو  العت  ور

                                                 
  إلسالك ف و فدم  كم  تم و  سم  فكوتممف  ف موو ف   ال  و  سهط ن كووأ قهي  فو  و   فمموو ف إسك قمل كمكو مكور 1

كورروقمم  -ق  كر ه كمكروو مسرمن-وسر ه كجمرو سرهمك ن و11ص ف 2006  إلسركتو ممف  فجر ك  ف  فدكر  و   .
 قهي  ف  وط 91ص   - إل  و )و  سم تمهمهمم كم  تم ف  رود  و     فك  ط  و فت  م     فم توتمم (

https://www.google.com.eg/search?biw=1366&b   ي  فتطرو     فت  م مرم فكوروأ سرهط ن فالطالع قه
 ق149-142وققوو  ف ز    فست و رف  فوسمطف  فك و   فس و ف ص – إل  و ق مت   

 27 ص  فس و ف  فك جع  ف  لف قوو مسمن كمكو قتو  فكموفم  اط اك  و و 2
 53 ص ف 2000 ت  ف و     وفيفووون  فطو م  الفتز هف ت  مم كتت  ف س م   ف مكنف قوو مكور 3

 وك  و و  98ص –ك جع س و   – فت  ه  ف  ه وم مم  فت  عو  -قهم ن قو 

https://www.google.com.eg/search?biw=1366&b
https://www.google.com.eg/search?biw=1366&b
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فرر   ررل  فكررا    فدرر ور  رر  أسرر ي  فمرر تونف و فا مررم  فترر  متت رر   -م مررم  فت  عررو -فرر إل  و   فمرر   
ع و    فم تون إال تممم  م مم كرل فر و وممرث ال تت ر  ة  راط  فم مرم إفم  ف وك   فك كم  فت  مرطه

 ق1كع م م    آل  منق و ا   فتو زن ك  ومن  فم م   جكم    و ك  مج  قهي  فك  ع أن م تي و 
وال ممت   سهط ن  إل  و  قهي توفمو  الفتز ك   ومو  ف ول أمر  موفو كل  فممو      فق ف فكهكمم 

إل  و ف ورل  ر   فم مررم فر  ك    ر   فكرر ور  فكهكرويف وممرو    سرر  كومترم قهرري كوتمرم قهري م مررم  
قمررو  فررزو ج أر قهرري م مررم  إل  و ف و فكمرر  ث كوترر  قهرري و ررمم كد ورررمف وررل  ف مووررم  فجت  مررم ال 
كوررر   فك ررر وقمت   إال فررر   إل  و ف فررر فكج ه  فرررار  ررر ج قهررري  فكجتكرررع عرررو   ترررري كمررروك  أن مت فررر  

فمرر تون كرر   ررو إال وفمررو  إل  و قو كررا  أ رروم   إل  و   فمرر    رر   فترر  ت ررمكن قهرري  فجررز د افررك  ن  
جكمع ك  و   الفتز هق و اط  إل  و  تتجهي عومم ف   ف موف فتثو  فه  ص ك كل  فم مم ف  إو  ه كر  
 م  د كن  ف موو وممث ال ممو كن  اط  فم مم إال  قتو      فت ر ه  ف ر ه و آلو    ف  كرمق ككر  تثور 

وكررن ثررهف فهترر  وفرر   ٠فرر   فم مررم كررافك فرر  قرروه  فت  عررو وممررث ال مررو ل فرر    وطررم قمومررم ال م مررو  
ككررر  ال  ٠إطررر    ف مرررو ف فكت  عرررومن ال مهتزكررر ن إال وه  وتم كررر ق وال مهترررزه أمرررو و مرررو فررره مكرررن ط فررر  فمررر 

مجروز ت ومهر   و ف مرو  فرار تره وتو فر  إ  وترمن كسرتمهتمنف ال ٠مكس  أمو مم  كن قمو فره م رت ك فمر 
إال وتو ف    تمن  إل  وتمنف فال مستمل أمو كرن  فكت  عرومن وت ومهر ف وال مجروز فهم رر  تدسر  وروقوف 

 إتو ع عو قو  ف و فم أن م ول فم ق
وعو تت  قن  ا  كه  قوه  القت  ا ودر ت  مع أو ع تون مموه قهي تمممو م مم  فت  عوف كتت مه قمو 

 فمرر تون  فكرروت   - فد  ررو  وعررو تجسررو افررك كررن  ررالل عرر تون ترر وهمون   ف كررلف أو تمومررو   سرر   ف أو
 فرررار عررر ه قهررري تمرررومي م مرررم  فدررر و و متررر ه إ  وتررر ف وممرررث  ررر غ   فكررر و   -18٠4 فد تسررر  فسرررتم 

كتررر  فك تررر   ف  كرررم وت ررر   قهررري أتررر  : التد عررر    فك مررروو   ررر ق  تمررروه كمررر ه  فمررر تون و فتسررروم  1134
 2 ط ف  سق

 ية التع قد اي ظل الم هب االجتم عيتقييد مبدأ حف  -ج
إا  ك ن كووأ م مم  فت  عو عو وه  ا و  كجوط  الل  فمر ن  فت سرع ق ر ف إال أتر  وروأ كرع مهرول  فمر ن 

  ف   من م  ت  كن  تتك س     كمف ومككن إ ج ع  ا   التتك ي إفي ق كهمن أس سمن 

                                                 
 153 ص  فس و ف  فك جع ف-  ول  فكجهو - ف...  فوسمط  فست و رف أمكو  ف ز   قوو 1
 فمك مررم  –وكرر  و ررو أككررل  كررر ن قوررو  فمرر و  99ص –ك جررع سرر و   – فت رر ه  ف رر ه وم مررم  فت  عررو  -قهمرر ن قررو  2

 وك  و و     24ص -ك جع س و   – فم توتمم فهط ا  فر ما ف  قموو  إلاق ن  ف   فم تون  فكوت  
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كارر ال  أت رر    فكررا    فدرر ور فرر  تطوممرر  إفرري مررو  فتطرر ا ف ككرر  أوف إفرري تترر     رر ا   أول مــ :
تجرر ف   ف مررل و فكتطررر ف فرر إل  و  قتررو ه  ررر  أسرر ي كرررل  فتررز ه أمرر   كررر ن توقرر  وكرر  فررر  افررك أمكررر ه 

 ٠ فم تونف كوت  كج و ت وم  قن كجكوع إ  و     ف  و 
عت ررر ومم  فتررر  ك تررر  سرروو  فررر   زو ررر   كوررروأ م مرررم فررر  أن  ف و كرررل  فسم سررمم و ال ويتملـــل ل ني مـــ :

 فت  عو أ ا  تتكك  تو مجم  تم  تدثم  قو كل أ  فق فمم ه  ف ت ق    فكوم  ف وتدسمي  ف  ك   
 فررررررر كم  فترررررر  تررررررره جكوقرررررر     هررررررم كررررررن  ف كرررررر لف ك ترررررر  و  د   ررررررو   فكررررررا     ال ررررررت  كمم أو 

فررهن كورروأ م مررم  فت  عررو مكررون عرر ه قهرري   الجتك قمررمف  فترر  ع كرر  فرر  وجرر   فكررا    فدرر ورق ووررافك
 1أس ي  عت  ور و تكك  كتدث   و و كل  عت  وممق

ف فكا    فد ور أ ول مكّكن   عوم د كرن  سرتاالل  فرر د د و فرتمكه فرم ه و سره م مرم  فت  عروف كرع 
م مرم و كمرمق  -تم  راط  ف  وا  العت  ومم  فكسرتجو  — ف هه أن م مم  فت  عو  اط أ وم  

أن  ف  كررل مكهررك م مررم  فت  عرروف فررهن كك  سررم  رراط  فم مررم أكرر  كت ررا  قهمرر ف  ترر  فرر   فو عررع  فرر غه
كرط  إفي  فتسهمه و  وط  ف كل  فج     و فت سردمم فر    ف كرلق ككر   تر  و سره م مرم  فت  عرو تككرن 
و ررة   فرر  و كررن  فررتمكه فرر   فررو ة  آل رر  قتررو   ررتالل  فتررو زن وررمن  ف رر ة و فطهرر ق فررر ق  

مررم  فمممممررم وأ رروم  كجرر و إكررالد  رر وط جرر     كررن طرر ا قهرري طرر ا ف و ررو أن  رر    فمررول  فم  
 فد ررل فمرر تون  ف رر ة و فطه قافررك أترر  وتمرر  سررت    فم مررم  فكطهمررم و فكسرر و   فرر   ررل  فكررا   
 فد ور  فار ك ن س  و  وعت اف ف ة     ف كل   وط  ع سمم و  فكم قهي  ف  كرل سرو د كرن ممرث 

فس ق   طومهم وون تد عم ومن  جل و ك أ  و رو ق ككر  ز و  مرو وث  ف كرل  فتر  ال  فتز ك  و ف كل 
مم وه رر  ت ررومة ورروقوف أت رر  وع رر  ود ررل  آلفررمف وفررمي  طررد     ف كررلق وعررو ت ترر  قهرري افررك أن 
تررو و   أمررو ل  ف كرر ل وت  رررو  فكثمرر  كررن  فك رر فه وون أن ممرروه ف رره  فت رر ه  فمرر توت   فمرر  ه  تررا ك 

  فرك ت   فمك مت هف و غه أن  فت ي موفوون أم   وكتس وممن ف   فممو ق عو  ك فم  كن
وعررو ك ترر   رراط  فتطررو    سرروو  فرر  تاهاررل و تت رر    فكورر و   ال ررت  كممف ككرر  سرر  ه فرر  تامرر  و مدررم 
 فووفرررم كرررن جررر تومن : أوف كررر  أت ررر  أ ررروم  تترررو ل فررر   فكمرررو ن  العت ررر ور قرررن ط مررر  تسرررمم ط أو 

                                                 
 قهري ترو مجم  وم رمكن  ف  رو  فر  وروأ جومرو عر توت  ت ر ه قهري تمورل إتتر  جوسر  ن  فدممر  ممرول  ف روو  را  وفر  1

 قهكر  م رو فره  فمر تون إن ع  ال ومرما   ولف  فكم ه ف   عت  ور ت  ه  و  فت  ه و ا   الجتك قممف جو ت   فمم  
 كمتررم   كرع متدر  كر  كرل  رو  ف رول  ر   فمرو  العت ر وممف و ف رو    فهثر و  تمتمتر  ورل أ رول و ف هرهف فه رول

 ك      جع  مت   ة كل ك   و و ف هه  العت  وممف  فر و   
-L. JOSSERAND , Un ordre juridique nouveau, D.H, 1937, chr .p . 41 

 11٠ ص ف 01  عه تدس ف  ك   فك جع  ف  لف قوو مسمن أ    إفمم كمكو
 وك  و و  99ص –ك جع س و   – فت  ه  ف  ه وم مم  فت  عو  -قهم ن قو 
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توجم ررر  ككررر  ج ه ررر  تترررو ل فررر   فك ررر كال   فت  عومرررم  فتررر  مو  ررر      فررر  و وافرررك وتمممرررو إ  وت كرررر  
وم مت ك   فت  عومم كن قو  جو ت ق ف ف مو  فار ك ن مجسو  إل  و   فد ومم أ وم  تتو ل فمر  إ  و  

قرن فكر    ف مرو  فووفم وممث ت   ك إ  و   فط فمن ف  تكومت  وتمومو كركوت ف ول عو تت هي  فووفرم 
 تك ك  

وتكثل  فج ت   فث ت  ف  تكدل  فووفم و  تك ك   ومك مم  فكت  عو  فرر ما  عت ر وم  أو  جتك قمر  أو 
ثم فمرر ف ككرر  ج ررل  ف مررو م رر ج كررن تزقترر   فد ومررم إفرري تزقررم جك قمررمف ممررث أ ررول  ف مررو  فررار كرر ن 

مهم كرن وسرر  ل  فممر    فجك قمررمف م تور  كجرر و  ردن فهكت  عررومن م ره  فكجتكررع ككرلف ف ف مررو م تور  وسرر
 وأو   فتممم   فتدع  ف  ه ق

وعررو ك ررد   رراط  فتطررو    قررن زمررا   سرر ي  فررار ممرروه قهمرر   فكررا    فدرر ورق فكرر  مترر ور ورر  كررن 
م مرم كطهمرم وكسرر و   ت كرم وررمن   فر  و أكرر  ال مهمروط  فو عرعف افررك أن  فكسر و   وررمن  فاتر  و فدممرر  أو 

ال مككررن أن تكررون كسرر و   مممممررم  ن   فرر  و ال متسرر وون كررن ممررث وررمن  ف  كررل و رر م   ف كررل 
 فمو    و إلكك ت    العت  وممق كك  أن  فم مم و فتسوم فهدمم  أو  ف  كل فمس  إال م مم ت  مم فمط 
ال تتجسرررو فررر   فو عرررعف  ن كك  سرررم  فم مرررم تتطهررر  تكررر فه  فدررر صف و فكرررا    فدررر ور ال مررروف   رررا  

 فدم  فهمو كن غهرو د سرهط ن  إل  و  و  ر  فمر    روه ف را   فكوروأ سر  و  قهري قف ا  ت ة 1 فتك فه
تمرروطق ف فكهكمررم فمسرر  إ  و  كطهمررم فهك فررك وررل تررهور و مدررم  جتك قمررم ومك  سرر    رر مو   وكرر  مممرر  
 ف رررر فل  ف رررر ه فهكجتكررررعق و    و   فكررررو ث فمسرررر   رررر  عررررو ه  فكمرررر  ث  ترررر  ت رررر ه عرررر توت  مسررررتتو إفرررري 

وك رهمم   سر  ق و    و   فرزوجمن ال تمروو ممرو    سر    ن وو  كر  ممت ر  قهري  فك همم  ف  كرم 
 فررو ول فرر  ك كررز عرر توت  قترري  فك رر ع وتت مكرر  وكرر  متدرر  كررع ك رر فل   سرر   و فكجتكررعق ككرر  أن 
 ررروع  فدرر و فهجررزد  فمرر توت  سررو د كرر ن جت  مرر  أه كرروتم  أكرر  وثمرر   ف ررهم ورردكن  فكجتكررع وسررالكت  

ق وم  ر  وجرالد كرن كرل كر  2ال  فم  وال مت و  تدسم ط  ستت و  إفي إ  و   فد و تدس و ستم     فك  ك
سررررو  كرررروف كرررر  متطررررور قهمرررر  إطررررال  كورررروأ م مررررم  فت  عررررو كررررن إ  رررر   فممرررر     فممرررر  ف فررررافك وجررررو 
 ال ررت  كمون  فكترر خ  فكال رره فهكترر و   وتررو ل  فك رر ع فمك مررم  فطرر ا  فررر ماف وتمممرر   فتررو زن وررمن 

قتروك  ترهور  ف ر وا  العت ر ومم و الجتك قمررم إفري   تالفر ف افرك أن كرتطم ه تكثرل فرر   فكت  عرومن 
أن غ مررم  فمرر تون مجرر  أن تكررون  فكجتكررع وفررمي  فدرر وق ووررافك تسررهل  فتررو ل  فت رر م    ومررو   ومررو  

                                                 
 وك  و و  1٠1ص –ك جع س و   – فت  عو  فت  ه  ف  ه وم مم  -قهم ن قو   1

ك جررع  – فمك مررم  فم توتمررم فهطرر ا  فررر ما فرر  قمرروو  إلاقرر ن  فرر   فمرر تون  فكرروت   –أككررل  كررر ن قوررو  فمرر و  
 42و 41 ص  فس و ف  فك جع  ف  لف قوو مسمن كمكو -وك  و و    39ص -س و  

 ص  فسر و ف  فك جرع   ولف  فكجهرو -فجومرو   فكروت   فمر تون  ر و فر   فوسرمط  فسرت و رف قورو  فر ز   - 2
 وك  و و  1٠1ص –ك جع س و   – فت  ه  ف  ه وم مم  فت  عو  -قهم ن قو  159.160
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قهي مس   سهط ن  إل  و  وم مم  فت  عوف وقهم  مككن  فمول أر  اط  فمموو عو س  ك  ف   التتم ل 
 ق 1سهط ن  إل  و  إفي سهط ن  فم تونكن 

 الرفع الل ني
 تطوف الدوف الوظيري لرةف  النظ م الع م

كتي ك ن  فت  ه  ف  ه كجكوقم عو قو ج زكم كوج م إفي   ف  و  فك  طومن و ر ف كت ر م إلطر        
ف  و ف  إور  ه تتراط و  ه  إ  و    هالد   ف  و جكم   تمممم  فهك همم  ف  كمق فهن م مم  هالد   

ت  د  ف مووف ستدمو متك  عو   كن سهط ت   وم مت  ق وممث متوا   فترممم وسهط ن  إل  و   فد ومم  و  
 2ف  فل إ  و   فكجكوع 

وال تتمم   اط  فمك مم إال كن  الل  فمموو و فرو وط  فت  ت سه فهت ي مموع ه وتومن ف ه و جو ت هف 
 و إلفز هف فمكون أث    ت فا  ومن  فت يقالوو ف اط  فمموو كن  دم  فمتكمم 

و كررا  فررهن فكرر    فت رر ه  ف رر ه ف ت ررول وكث وررم مررو قهرري م مررم  فت  عرروف وررل إن جكمررع  فمررووو و فممرروو 
    ف  فرو  و  قهري  راط  فم مرمف مككرن  و ر  فر  أو  و ر  وك  كم ر   فكوتار   إفري فكر    فت ر ه  ف ر هق 

ته  فتوفمل قهم  ف   ا   فكومثف أن  راط  فدكر  و تر  ت ركل   ك   فار مككن  فمول ك  ف و فار سم
 ك و   فمووو م مم  فت  عو 

إن تتوع تطو  فك    فت  ه  ف  ه ف   فم تون  فد تس ف مك ا قن ت وو  فو   ا  فت   رطه   و   
(ق إفري  اط  فدك ف فمو  ستم ف  كن أو   فر  مرو  فطومرم  فوو جو زمرم فورث أفك   ر   فهمو  فمرم  فمر  )أوال

ز فم  فتر    ومن  إل  و    فم    كت    ر إ الل  فك   م تجي كت   مد   فتو زن و  ل  فكجتكع و  
و فك  فل   س سمم ف   فكجتكع )ث تم (ق إفي أن أ وم  وسرمهم فدر ة ك ر وقمم  فم قرو   فم توتمرم 

 و وك  إتزوف  ف  ا كن  ت قت  )ث فث (ق
                                                 

1  
- Julliot De La Monrandière, Droit Civil, T II, Dalloz, Paris. 1966. pp172 - 176 

 25 ص  فس و ف  فك جع ف إسك قمل كمكو أ    إفمم مكور
 101 ص  فس و ف  فك جع  فو  رف ط    قك و 2

 -2٠16كجهم  ف هوه  إلتس تمم  ف وو  فس وي ومسكو   - Luster esthétique de la Ville ف-ك مه قثك ن
 http://www.univ-oeb.dz/JHS/docs/n6/3.pdf كت و  قهي

www.univ-biskra.dz/lab/ ررروو  ف ررر كي ف كجهرررم  فكتتررروف  فمررر توت ف  ف» فت ررر ه  ف ررر ه« وتررر    مررر ةف ف 
 قص279ف

SMORTO Guido , « La justice contractuelle », RIDC, n° 03, 2008, p586 
كم مت  مت نف  فت  ه  ف  ه  العت ر ور وتردثم ط قهري  ف  فمرم  ف مومرمف كراك   فتمرل  ر  و   فك جمسرت  فر   فمر تونف فر ع 

 ق٠2ف صق2٠٠4 ف موو و فكسهوفممف ج ك م  فجز   ف 
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 الهصن األول
 دا  ق نونية للتهسيس للرةف الليبفالي الحفاةف  النظ م الع م ةه

فره م ر ا تر  مع  فو ر مم عورل و رول  فوو جو زمرم فسرو   فمكرهف  سرت و ه فهرت ه  فم توتمرم وامرم تمممر  
أ ررو ا وك رر فل و ررة  فجك قرر   و  ررل  فكجتكررع كثهكرر   رر وت   فكجتك رر   فرر   ررل  فوو جو زمررمف 

تكر  أقر و   رم غم  ف مرل  فت  فه تكتا و م غم   فك    فم توتمرم قهري  فت مرو  فكممر    رو ف  ف و  
 ٠ فجك    فم توت  ا ت  ودتس ع   فممكمم و فكد وكمم و   العمم 

ال كررر ن  فك تررر  فكررر   فت ررر ه  ف ررر ه ك هرررم مت رررمن قهررري  فت ررر ف    فم توتمرررم أن تسرررت ل و ررر قمت   و  
هرررمف وافرررك وتررردكمه  فررروطالن جرررزد  ف ررر ف وكرررن ثررره قكرررا  فت ررر ه  فمررر  ه  ترررا ك قهررري  رررت قم  ررراط  فك 

  ت قم  فم قو   فم توتمم ف  فل  فكهسسم  فت  م مم  فت  مسمط  قهم    فدك   فد ور  فم  
و كررا  فمررو  رر    فدكرر   فوو جررو زر  فوترر د  فمرر توت  إفرري ت  مررم  فمرر ن  فت سررع ق رر  قهرري أ ررل كررن 

مموعرر   رر  فوت ترر  كد روه فرر ور  رر فصف مكثررل فمرر   فدرر و  فممكررم  ف همر  وم مترر   رر  كورررع  فمرر تونف و 
 1وممث ماوو  فد و وكدت  ف   فت  مم  فا مم  ف هم  فهم تونق 
 الهصن الل ني

 اةف  النظ م الع م ةهدا  ق نونية إلع د  التوازن داخل المجتمع
إن  فوت د  فم توت   فار  موط  فكجتكع  فهمو  ف ف و فم  ه أس س  قهري إطرال  م مر     فر  وف عرو  هر  

 فتررر    وررمن إ  و     فرر  و و  ررل  فكجتكررعف   كرر   فررار أرررمي م رروو  فتررو زن توقرر  كررن  ف رر ع و 
 فكجتك  ف و روه كرل كر   رموط  فدكر   فهمو  فر   فمر ق فرافك وجر   فومرث قرن وسرمهم كرن  ردت   كترع 
 ا   ال تاللف فك ت  فك    فت  ه  ف  ه أمو أ ه أوو    ف مل  فم توت   فور    فت  وجو فم   وامت  

ط سررهط ن  إل  و   وأو د  فممررو ف فم ررم  فكررل إ  و  ف ومررم أو جك قمررم سررهط ت    فك كررلف  جررل رررو
  مطم أن ال ت  ة أم  كن أسي وك  فل  فجك قم  فت  ت تكز قهم   ف طر   التت ر كق وقهمر  فمرو 
غو  فكر    فت ر ه  ف ر ه و فم مرم وج ر ن ف كهرم و مرو ف ف ر  فمسر  سروف تت رمه فم كرم   فر  و و  رل 

 قم تت مه ممول وون ت   ر   أو ت  وك  ق فجك 
افك أت  وتتمجم فهثو    ف ت قمم  فت    وت   أو وو  ف  تهك  فدت  ف و تت     آلفمف ت طهر   فكالمرمن 
كن  فموف  ف  كهمف وتتمجم فزم و   ف  ة قهي  فطه  تمكه  أي  فك ل ف   فمرو  ف  كهرم  فتر  فره ت رو 

ز د  ت رررو ه  فم مرررم و تت ررر   تكهررك أر إ  و  مررر   فررر   فت ررر ا ككررر   أوف إفررري  ت ررو ه  فم مرررم ا ت ررر ق و  

                                                 
 وك  و و   131ص –ك جع س و   –ت  ه  ف  ه وم مم  فت  عو  ف -قهم ن قو  1

 59 ص  فس و ف  فك جع  فو  رف ط    قك و
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 فوط فرررم ت كرررز   فممرررو  فررر  مرررو  فمهرررم كرررن أ رررم    فك ررر فل مررر  زر  ي  فكررر لف كررر  وررر   مو رررك 
 و ستم فم  فت  ه  فد ور  فم  إفي تممر ق

سري   ك   فار مو  و فسرهطم إفري  فترو ل فرروط قكهمر    فتسرمم   فكجتك ر ف وفر  عر  د  جومرو   
 فت رر ه  فدرر ور  فمرر ف كوقكررم ودفكرر   كسررتموثم قهمرر ف كررن فرر ة جررو ز تررو ل  فووفررم فرر    ت ررطم 
 فد ومررم و الجتك قمررمف وت ررمن  سررت و ا  فكسرر و   قهرري كسررتوم ت    فت  مررم  فكوتمررم و فم توتمررمف وكد فررم 

 ٠ 1تطوم  كووأ تك فه  فد ص
 

 الهصن الل لث
 الق عد  الق نونية وحمل األافاد على احتفام  اةف  النظ م الع م ةوسيلة لرفض مأفوعية 

إن  فم قو   فم توتمم أم  ك  مكون ك رو   ر قمت   تجرو فر  عورول  فكجتكرع سرتو     سر ي فر   فومر د 
و فد قهمررمف فثكررم كررن  فمو قررو  فم توتمررم كرر  مكررون ا  ت ررد   ررمممم كررن  فت ممررم  ف رر قممف وكررع افررك 

ف وه ك  وفت   فموول  فكجتكع  فار م كل عو  وفرع فكرل ع قرو  س ق ن ك  م مو    فاوول و التزو دف 
 2ع توتمم ت وه وم د   ووو ه ف قهمت  

فمو  ل  ف  ا و كو طومل  فك و   فوممو فهم قو   فم توتممف و و ال م وو أن مكون  ست ال    فك  
 فتهم  مررم فكرر  جرر ف  ف كررل ورر ف ووتكرر  أوترري تررو ل كررن  فسررهطم  فم ككررمق أر  ررو  السررتج وم  فجك مررم 

 ٠تد ر  ر و     فمم   ف   فجك قم 
وكع  فتطو   فار فم   فكجتك   ف ته  ستمو ث ك ر و  أ ر ف فهم قرو   فم توتمرم و رالا  ف ر اف  

وكرررع افرررك ومررر   فمورررول  ف ررر ه فهكجتكرررع مجررر  ز ومرررم  ررر قمم أر ع قرررو  ع توتمرررمق فمرررو  كت رررد   فووفرررم 
فهكجتكررعق ف فم قررو   فم توتمررم تتطهرر  مترري تممرر   فا مررم  فمومثررم  سررتم فم ت كررم  وو   فموررول  ف رر ه 

ال ت  ررر  فجكمرع  ررو   فرتكهص و ف رر   كهكر  أككررن   فتر  سررت  كرن أجه رر ف عورول  فكجتكررع و ر ف و  
افكف إا أن قت  ر  فجو  و فجزد ال مككت ك  أن مرطه   ومو ك  ومكل أفر  و  فكجتكرع قهري عورول 

 ع أو   ع توتمم فتممم   اط  فا ممف و و ك   رطه   ور  فكر    فم قو   فم توتمم ق فك ن ال وو كن  وتو
 فت  ه  ف  ه كن جوموف ف ن ط م  تسوم  فم قو   فم توتمم  فكر  و إعتر ع  فجك قرم و ر  إفري  راط  فدكر  ف 

مككن  -و قتو    فم قو  كمممم فمك مم قهم  فهك  فل  فكهمم فهجك قم  فت  فن مستممه م ف   وووت   -
    فموول  فكتطه  فكتل  فم قو   فك و عمم  فت     جو     قمم أر ع قو  ع توتممقفهووفم توفم

                                                 
 وك  و و  132ص –ك جع س و   – فت  ه  ف  ه وم مم  فت  عو  -قهم ن قو  1
 59 ص  فس و ف  فك جع  فو  رف ط    قك و 2
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كك  تموه م    تتوع وت روو  فو ر  ا  فتر   ررطه   و ر  فكر    فت ر ه  ف ر هف و را   فتطرو   فرو مد  
 عو كي ف   فممممم جكمع ف وع  فم تون  ف  ه كت   و ف  ص
 الرفع الل لث

 لنظ م الع م للحد من حفية التع قدمبففا  وأسب ب تدخل اةف  ا
فمرو ثور  ككر  سررو  أن م مرم  فت  عرو وود ررل  فتطرو    و فتامر     فترر   ر وت    فكجتك ر     و رر  
كع كتت ا  فم ن  فت سع ق   ووو مم  فم ن  ف   منف أ وم  تثو  كمّمرو ف و را   فتمممرو ور   أكر   

أن فكرر    فت رر ه  ف رر ه ت ررو أ رره عمررو قهرري ررر و م  مد ررر   ف ررم  فرر   فجك قررمف ال م تهررا  فدمرر  فرر  
 رراط  فم مررمف وررل أن كررل  فممرروو    رر ف مككررن  و رر  فرر  ك  كم رر  وأو  و رر   فكتاّمرر   إفرري فكرر    فت رر ه 
 ف  هق   ك   فار موقو  فهومث قن  فكو     و  سو    فتر  ك تر  و  د  را   فتمممرو   افرك أن فكر   

مه فرر   رركل  طرر   جرر زه كوجرر  إفرري   فرر  و  فك رر طومن  فت رر ه  ف رر ه ككرر  مرر ف و ررة  فدمرر ف تسررتم
ودمك كرر ف فرر  كررن ف رره أ همررم  فت رر ا ع توترر ف و ررا   ف طرر   مت ررئ إطرر   تتررراط وو  هرر  إ  و   
 هالد   ف  و جكم  ف إا تدمو كن سهط ت   ومو  ك  تستوجو   قتو      الترا ط ومووو  ا   إلط  ف 

تكر  ترزال جو مر ف فتررمي  إل  و   فد ومرم ف عرو  وفمو ن  إل  و  فسهط ت   قتو ا ال مك ون ت هم  طوقمر  و  
فكل سهط ن تموم ر و  وص  فت  ا  فك و إتو ق ف فتاوو  غم  كستطم م مم ل كمترم   أمكر ه 

ف ف مو أ ول ود ل  فتطرو     فم  رهم فر   فكجتكرع ت ر ه  جتكر ق   1  فت  ه  ف  ه سوف  الت م عق
مم رو ور  تمممر   فترر كن  الجتكر ق  فر   فكجتكرع  فرار ت رد فمر  وال مم رو كتر  تمممر  كر  فررإل  و  
كررن م مررم وسررهط نف  ترر  ال ممرروه قهرري تو فرر  إ  وتررمن وال مسررتكو عررو  إفز كرر  كررن  إل  و ف وررل  ترر ك 

 ومم مسررتكو عررو   إلفررز ه كت رر ق فتارروو   رراط  القتورر     وكث وررم   سرري  فترر   قتورر      جتك قمررم و عت رر
 تستتو قهم   فك    فت  ه  ف  ه ف  تمممو   فم مم  فت  عو   

فتكتل م مم  فت  عو أ ال كن أ ول  فم تون  فكوت ف و ر  ت جكرم قكهمرم فكوروأ سرهط ن  إل  و ف ككر  
 ن   كو  ف  إت  د  ف موو و ف ر وط وفر  تمومرو  ث   ر  م ت  أن  إل  و   فت  عومم      موم  فسهط

ف وكن ثه تكون  الستج وم فه مرو ف ر  عمكرم ك  وفرم فالسرتج وم فهمر تونق فكتري  ت مرو  ف مرو قهري  فوجر  
 ف ممل فهت  مموه كم ه  فم تون فمك  ومن  فكت  عومن وال متمر  إال و ر   ك  أو ف   ف و   فكم    

 و فم تونق

                                                 
 وك  و و  133ص –ك جع س و   – فت  ه  ف  ه وم مم  فت  عو  -قهم ن قو  1

ك جررع  – فمك مررم  فم توتمررم فهطرر ا  فررر ما فرر  قمرروو  إلاقرر ن  فرر   فمرر تون  فكرروت   –أككررل  كررر ن قوررو  فمرر و  
 33ك جع س و  ص -كركون  ف مو ومن م مم  ال  و  و عموو  فك  ع -وك  و و   و/ ك و ور تجمم 39ص -س و  
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فكتطهرر   فررة  فك رر ع  فد تسرر  فرر  عرر تون ترر وهمون  القترر  ا فهم ررر  و رراط  ف ررالممم وكررن  ررا    
ت    فك  ك ن مووم  كرن  متر ه كومر  فكوروأ م مرم  فت  عروف و فرار مهكرو قهري وجرو  تتدمرا  ف مرو تتدمرا  
وعممرر ف وال قورر   وكرر  مهمرر   فكررومن كررن  سرر    ت ررمو  ال كررن  ط رر ف وررل كررن تاممرر   ف رر واف ف رراط 

 ق1   وموطف وال  دن فهو  ن و  أكو  ت 
قهرري أترر  ووتامرر   ف رر وا  العت رر ومم و الجتك قمررم  فترر  ت ررد فرر   م و رر  كورروأ م مررم  فت  عرروف ورروأ  
ت  م     فروول فر   فتوجر  تمرو  القترو و وك ر فل  فجك قرم وتاهمو ر  قهري ك رهمم  فدر وف ف تسر   

ف ر هف ككر  أوف إفري أن تتم ر  تهرك  فم مرم وافك و  ر    فت روص  فم توتمرم  آلكر    فكت همرم و فت ر ه  
 ق2ف  مووو رممم ف  فل  فم تون و فمر د

و قهم  مككن إ ج ع أسو   ت  جع م مم  فت  عوف وكث    فمموو  فتر  ف ررت   فكر    فت ر ه  ف ر ه قهم ر  
 و  س يف إفي كو      عت  ومم و جتك قمم كن ج م وكو     ع توتمم كن ج م أ  ف 

 الهصن األول
 لمبففا  االقتص دية واالجتم عية لتقييد اةف  النظ م الع م لحفية التع قدا

فمو أسد  تطوم  كووأ م مم  فت  عو  فار س و طو ل  فم ن  فت سع ق   ومتي وو م    فمر ن  ف  ر من 
قن  فكثم  كن  فسهوم  ق ف هي إث ط تمكك   فموف  العت  ومم  فمومم ف   فموف  فرر مدمف و رر   

  ف مكترررم  ف أسرررك فمم و متك   ت ررر   فتررر  ترررو  وررر ف ول فد رررم عهمهرررم قهررري مسررر   وررر ع  ف ررر    ررراط    مررر
 فكجتكعف كك  أث  كثم   قهي كووأ سهط ن  إل  و  وم مرم  فت  عرو ف  ترل كمرو ن  ف رول  فتور وف  و  ر  

 فار ك ن  المتك   وت كز   فكهكمم وك فم  و    ف  مو ف م عهمهمف و  تدي كووأ  فكس و   ومن   ف  و 
 3إفي وع  غم  و مو سكم كن سك    فكا    فد ور  فم  

فكررع تمرروه  إلتترر ج  ف ررت ق  و فثررو    ف ررت قممف و فكمررل إفرري  فت كمررز   رر    رر ك   عومررم ورر هوي  
أكو ل كوم  أو  إفي تد و   عت  ور و جتك ق   طم  ور ا      كن ت ممم  فم مم  فت  عومرمف 
فووال  كن أن تتمم   فم مم فهط ف نف أ ول أمو ك  مد ة   وط  ف مرو قهري  آل ر ف وكرن ثره جر د 

قوفرر   ررا   ف رروو متمررل  فرروكتو  فرر ج  ف ررو  4 مررو ت ومرر  قررن إ  و  و مررو  وفررمي إ  وتررمن كتسرر ومتمن ف
                                                 

 كر ن  فكروت   فمرر د قكري قهري  فووفرمف كجهري فر  كتكرثال    فد تسر   إلو  ر  فمرر د فرهن افركف كن  ف غه وقهي 1
 كتوع رم تكرن فره  فتر   فجومرو  و ف ر وا مرتال ه وكر   ف مرو فت رومل ومتروفع  القتو  ف و من  ف  وا كسدفم تامم  مد ا
  فكت  عومن كن
 127 ص ف)ت   ت  مع ووون( ك  ف  الفتز ه ط ف  ف 01  فجزد فالفتز ك  ف  ف  كم  فت  مم  م تمف  دم  2
 أ ول ووورف و ج  مهك  مت    .-وك  و و  147ص –ك جع س و   – فت  ه  ف  ه وم مم  فت  عو  -قهم ن قو 3

 66ص 1943 تو ر  فم    ف كطو م  ف موف ت  مم ف    ولف  فكت    الفتز ك  ف
  4 29 ص ف 1998  فم    ف ج ك م  فممو ف كهمم وكتو  طف  س فم  فت  عوف قهي  إلجو      وف  فسمو  رو ن
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قرررن  فدممررر  ووتممررر  عوفررر  : س إن ع قرررو   فكسررر و    ررر   فتررر  مجررر  أن تسرررمط  قهررري كرررل  ف مرررووف وأن 
ط  فكت  عررو  فررار فررمي قترروط تمررم  فتورر ع فهطرر ا  آل رر  ال مككررن أن مهررزه إال وهقطرر د كسرر و فكرر  أقطرر 

 فطرر ا  آل رر  أو أفررزه وهقط  رر ف فررها  أفررزه وهقطرر د أكثرر  فررهن  فكسرر و    فترر  ت كرر  إفرري  فت رر ول ال 
قوكن أكث   و     فالكس و    فتر   تت ر  إفم ر  قالعر    ف كرلف 1تتو ف  ووافك م ول  ف مو ج     س 

سرر و   ك تررر  ممررث  زو و  عررو  و مكتررم  فكسرررت وهف وو فكم وررل  فررر ا  فكسررتك  فه  كرررلق و رراط  فالك
و رمم ف   فت ا  فث ت  كن  فم ن  فت سع ق   و و  فثو    ف رت قمم  ف أسرك فمم و تطرو   آلال ف 
فك ن ك فك وس  ل  إلتت ج ك فرك كرافك فكرل سرهط   تسرمم   فكهسسرمف مت  عرو كرع ق كرل ومكترع قهمر  

ت كمرز  هوي  فمرو أوف ٠ الترك ه إفي جك مم ا   ط وع ك ت  ف  رر  قهمر   ف ر وط  فتر  تت سرو  
ق ف مرروو  فتك كررل فرر   فكجرر ل  فز  قرر ف 2  كررو ل ووسرر  ل  إلتترر ج إفرري  فتورر من فرر   فمرروف  العت رر ومم 

contrats d' integration  ك ترر  تتررمل فهكررز  ع أو ك ورر   فكو  رر   فم ررول كررن  ف ررت قممن أو
و  ف   كل إق تم  فتج   قهي كس قو   ك فمم كم ول و ة  الفتز ك  ق وغ فو  ك  تكون  اط  فكس ق

 جل وو مم  فكوسه  فز  ق ف وت ومم  فكو   ف أو  فتو مو  فكو    فققالا  فك و  فهت زمنق غم  أن 
 رراط  فكسرر قو  فمسرر  كج تمررمف فرر فكتت   فز  قرر  قهمرر  فرر   فكم وررل أن م مررو قررو   فتز كرر   كم رر مم 

  فتو مو و فتكومن و مت ه  فك  مم   فتمتممق
  فمك  و رو فهتمهمرل كرن إسر د   السرت ك ل و فت سرا فر   را   ف ردن قرن ط مر  وتو ل  فك  ع  فد تس

 فمررر تون  فكت هررر  و العت ررر و  ف مرررور فررر   فز  قرررم فتت رررمه  فهجرررود إفررري  رررا    تكرررواج كرررن  التد عمررر   
 وه ر ق  فت  ه   ص ك  و ه مت جه وتو ول تو مو  إلتت ج و ف وك   

 3ال ممت ررر  قهررري قمررروو  ف كرررل وقمررروو  فتك كرررل  فز  قررر فررر  تالل  فترررو زن و فالكسررر و   فررر   ف مرررو  
فمسرر ف وررل مكتررو إفرري  ف مرروو  فكو كررم كرر  وررمن  فكمرر وفمن و  فرر  و ووررمن  فكمرر وفمن أتدسرر ه فمكرر  مسرركي 
و فكم وفم كن  فو طنق فت كمز  هوي   كو ل أث  قهي  فكت فسمف وقهي  ف الع    فت  عومم  فتو مم ك  

                                                                                                                                               

https://anibrass.blogspot.com/2015/01/blog-post_90.html 
 ف 1946  فم    ف   ولف فه و ج ك م وكتو  طف  س فم  فك  رف  فم تون ف   إلاق ن قموو  ف و ف ف ج  فكت ه قوو 1

 12ص
2  

GHESTIN, Traité de droit civil, le contrat, LGDJ, Paris, 1980- p66 

G.Berlioz, Le contrat d’adhésion, Thémis, Paris, 2 ème édition,n° 16,p. 15 - 
3

 

  G. Berlioz – le contrat d’adhésion, Thémis, Paris, 2éme édition p.15. n°16. 

P55- F. Chabas, leçons de droit civil, Tome II, delta, 9éme édition 2000 

  V.A. Seube, le contrat de fourniture, themis, Montpellier, 1995 a propos des contrats 

d’assistance et de fourniture- p25ق 
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فورروال كررن  كتسرر   كهكمررم أو  فررتمكه فرر  كم وفررمف عرر ه  فتجرر   أو أ ررم   وررمن  فكمرر وال   فك تهدررمف 
 فك  تع وهو  ه قموو وكمتر    ركتو  تو مو ه  فم  ر فكتتج    اط  فكم وال  فكرو  كمروو ق ككر  
ك ترر  تهجررد  فكم وفررم    ررهمم قكررو  إفرري قرروه  فممرر ه و   ررا ل  فكطهووررمف وررل ت  ررو و رر  إفرري كمرر وال  

ف   تجت   فهجود إفي  فتو ما  فر و ر فهك و   و فكو دمنف كك  مج رل  فكم وفرم أ  فف كك  متمل 
 ٠ 1كن  فو طن ف   وكم  فكم وفم    همم

و كا  م    كك  سو  وم ت  أن  ف و كل  العت  ومم  فت  ك ن ف    فدرل   كو  ف   تت     فكا   
  و و سوو   فر  تمممرو  را   فكوروأف وت م رم  فد ور وتك مي كووأ م مم  فت  عوف    ا ت    فت  ك ت  فمك

 فد  ررم ف و كررل  فتررو ل كررن ج ترر   فسررهطم  ف  كررمف ف  رر   وررو و   فتوجمرر   ف مررور تممممرر  فهكسرر و   
 ٠ 2ووافك مل  العت  و  فكوج  كمل  العت  و  فم  ٠ العت  ومم

كتررع تسررهط وتز كترر  كررع  رراط  ف رر وا  العت رر ومم   رر  أت رر    فكررا    الجتكرر ق ف ككرر  ممتررر  
 فطرر ا  فمررور فرر   فت  عررو قهرري  فطرر ا  فررر ماف وتمممررو إ  وترر ف وكررن  ترر  تررو ل  فمرر تون فهمررو كررن 
 فمرررو   إلفز كمرررم و فموسرررمم فه مررروف ف ررر فل  فكتد رررم  الجتك قمرررمف و ف و فرررم  فت  عومرررم وكتطهوررر    ف ررر فل 

تكرر   ررو     ج تك قمررم ف رر  أث  رر  قهرري  ف رر هق فرر ف موو فرره م ررو مت رر  إفم رر  قهرري أت رر   ررو    ف ومررمف و  
 العت  و  ف  هف فافك تو ه   فووفم كن  الل فك    فت  ه  ف  ه فتمومو أس     فسرهع و فكتتجر   فر  

و فمر فممنف ووكرو قمرروو  إلمجر   وفر ة  فمرر     ف العرم ورمن  فورر   من و فك رت ممن أو ورمن  فكسررت هكمن
 رمه  ف كرل وعو قروط فر   ف العرم ورمن  ف كر ل  فوم د وتمومو  فممكرم  إلمج زمرم مك مرم فهكسرتدج منف ووتت

 وأ و    ف كل 
 

 الهصن الل ني
 المبففا  الق نونية لتقييد اةف  النظ م الع م لحفية التع قد

إن  إل  و   فد ومم ف   فكجتكع  فكث ف  ال ت تو   فك و   فوممو فهممو  و الفتز كر   فمرطف ورل تتكترع 
ككررن فررإل  و  أن تتمترر  أكرر ه قو فررم قهمرر  ط فكرر  أت رر   رر  فرر  كك  سررم سررهط ت   وم مررم كطهمررمف فررال م

  فت  ت ه   ف ول وتدس  ف طوم  فكموفم كل ت  عو ف و ق ولق
وك و ه أن  إل  و  ع و   قهي تمممر   ف رول وتدسر   قتروك  تر توط و العرم ت  عومرم كرع ط فر    ر ف فرهن 

جتك قمرم ال ترت ه إال قهري أسر ي قهي  فك  ع أن مكتتع قن  فتو ل ف   ف موق و كرا  ف ف العر    ال
إ  ور أر ت  عورف وو  ل  ا   إلطر   ف فمر تون  فورر    سرت هص كوروأ طوم مر   رو رر و    متر  ه 

  ف مووف ف إل  و      فك و   فوممو فالفتز ه  فم توت  و   ف   فوع  ا ت  وسمهم تممم   ف و فم 
                                                 

 وك  و و  149ص –ك جع س و   – فت  ه  ف  ه وم مم  فت  عو  -قهم ن قو  1
 48ص   فس و ف  فك جع  فك  رف  فم تون ف   إلاق ن قموو  ف و ف ف ج  فكت ه قوو 2
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هرري  فررثكن  ف رر ول تمرر  ترردثم   جرر ل  فررومنف وت تمورر  قهرري  ررا  فمررو ك ترر   ف و فررم  فت  عومررم كم ررو   ق
فر ف موو  ر   فتر  تت رد  ف رول قرن  ٠وو فتر ف  ال مككرن أن تمروو و ت ر   ر  ج  و ردم كورروقمم 

طرر   عرر تون  ف رر ة و فطهرر ف ف ف و فررم  فت  عومررم و ع ررم طوم مررم تمرروو قررن ط مرر   فكت فسررم وفمسرر  
وقر د قروه كطهو  كث فم ف و ا  مكتع كل تو ل فر   ف مرو وروقوف  فممر  ه وت رممم  و سره  إلت ر ا  و  

وجروو  ف و فررمف فمرو كرر ن قمررو  ف كرل أكورر  كثر ل فهررثكن  ف رر ول تممممر  فه و فررم  فتو وفمرم عوررل أن متررو ل 
 ٠ فك  ع فممم  كن  الف  قو فم توزم مم 

ف تطالعرر  ككرر  أفرر زط  فو عررع  الجتكرر ق  و العت رر ورف تتمجررم  إلسرر  ا فرر  تطومرر  كورروأ م مررم  فت  عرروف 
وعع توع كن  ال تالل ومن ك  فل   ف  و و ر ه  فرو ة كرن ج رمف و فك ر فل  ف همر  فهكجتكرع كرن 
ج م أ  فف كك  تطه   فتو ل ف كل كو زتم وكو دكرم ورمن  راط  فك ر فل ف فرع  فت ر  ة فمكر  ومت ر ف 

مالل  فتر كن كمل  فتت زعق  1و  
م مررم  إل  و   ف   ررم ومك مررم  وو ورر    أ رر ف أ ررول كررن  فررر و ر  فومررث قررن كمدمررم  فتوفمرر  وررمن

 ف  فل  ف  ه كن  الل قوه  فكس ي و فمو قو  فت  أ وم  كت همم و فت  ه  ف  هق فها  ك ن  فمر تون 
م ت ا كن  فت ممم  ف كهمم فه مو  فكت د ومن  فط فمن و فمو   فكهزكم فه موف إال أت  كن  فت ممم  فك ومم 

قهي وج   مملف وك تي أن ال مكون  ت ك تز ع ومن  ف مرو فهن  ف مو ال م تو   ممم  إال إا  أو ه 
كم تون وع قو  ع توتمم أ  ف وفر   راط  فم فرم فر  ك  مت هر  ور مت  ه  فمر تون أو وك تري أ رل  متر ه 

  فت  ه  ف  هق
وكن  ا   فكتطه  فهن تك مي  فك ر ع  فكروتي فكوروأ م مرم  فتجر    ف رت قمف أو وك تري   ر   فم مرم 

مد ه كت  أت  تك مي فكووأ سهط ن  إل  و  و تت    ف ف أو عو مد ه كت  غم  افك وممث  فت  عوممف عو 
م تهررا قررن كد رروه كورروأ سررهط ن  إل  و ف  فررار  -م مررم  فت  عررو -أن كد رروه م مررم  فتجرر    و ف ررت قم 

م تو  ت  مم فهسدممف ف  ممن أن م مم  فت  عو تمتمرم فر  مرو  فك ر ع مك سر   كتري  ر دف ف ر  وسرمهم 
مو  فك  ع وفمسر   روف ف وكرن ثره مككرن  فمرو كت ر   سرتج وم فكتطهور    العت ر و ورر و    فتكرو  ف 

 الجتكررر ق ق ف فك ررر ع إ ترررردف أن  فمرررو كرررن  إل  و   فد ومررررم مكرررون قرررن ط مرررر  كوررر و  أسررركي توجرررر  
 2 فم تونف و و ك  م  ا قتو  فدم  و فت  ه  ف  هق

                                                 
 وك  و و  15٠ص –ك جع س و   – فت  ه  ف  ه وم مم  فت  عو  -قهم ن قو  1

 وك  و و   44ص -ك جع س و   – فمك مم  فم توتمم فهط ا  فر ما    –أككل  كر ن قوو  فم و  
2
– Jacque Flour – Jean Luc Aubert - Droit civil / les obligations 1 – l’acte juridique– 

Eric Savaux éme édition. p117 
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ا     مرر  فرر  وو  و مدرر ف فكرر   م رروا إفرري  مترر ه فمررو ثورر  قتررو تمومرروت  فكد رروه  فت رر ه  ف رر ه أن  رر
 فمرر تون و رراط و مدررم  سررتم   ممف وكرر   م رروا إفرري تمممرر   فك ررهمم  ف  كررم و رراط و مدررم غ  مررمف ف ررل 
مج   ت  تدرمل  الستم    و  كن  فم توت  قهي مس   تممم  و ع   فممه     فف ممث أن  فت  ه 

 ف  كرم ورل مسر ي إفري تمممر  عرمه وكور و  سر كمم ك ف رول   ف  ه ال م وا و  ك  إفي تممم   فك رهمم
كرثالق فمررو أ رول كررن  فكسرتم  قهمرر  ع توتر  م فمرر  تتمجرم تامرر  كد روه م مررم  فت  عروف أن  فمررو   فكهزكررم 
فه مو ال تتوع كن  ف مو ول كن  فممكم  فم توتمم  فت  م طم ر   فمر تون فه مروف ف ف مرو ال مكرون كهزكر  إال 

ع توت  مسكل فهو  ن قتو  فر و   وتكهك جرزد كرن  راط  فمرو   فتر  ممتك  ر   فت ر ه  إا  تكدل و  ت  ه
 فتررز ه طوم  قوعررو قورر   — فمرر توت ف فورروون ت رر ه عرر توت  مومرري  ف مررو كجرر و  فتررز ه أ العرر  كمررة

و ة  فدم  قن افك وهكك تمم   تز ل كووأ م مم  فت  عو ف  ع قو  ف مو  و   أن : س  فت  ه  فمر توت  
إفررري  فكم ف ررم قهررري  الفتز كررر    فكو كررم وكرررل م مررمف وفكرررن كرررن  ف رر   أن ممورررل وم ررر و   م رروا

 فت  ه  فم توت  قهي أر قمو كمدك  ك نف ف و ال مس قو قهي تتدما  الفتز ك    فت  مكون تكومت   أو 
كركوت   غم  كموولف ف فم تون متطه  مو أوتي كن  ف  وط و فرك ت   فمك مم   ط  ا  فكت  عو  

 ٠أو  فام  أو  فكجتكع س 
وقهمرررر  فررررها  ك ترررر   فمررررو   فكهزكررررم فه مررررو ك ررررو     فمرررر تونف وفررررمي إ  و    طرررر  اف فررررمككن فهك رررر ع 
وفالجت  و  فمر    تهومم فم جم   وكو و   ك   أن متوس   ف  تمومو وتمممو م مرم  فت  عرو ورروط   

 تكعقوك  ممم  ك همم  فكت  عومن وون  فكس ي و فك  فل  ف هم  فهكج
ف فت  عررو م فمرر  فررمي كوترر  قهرري  إل  و  وررل  ررو  سررت ك ل  رراط  فوسررمهم  فترر  تررص قهم رر   فمرر تونف كررع 
وجو   مت  ه كمتررم   أسركي وأجرل تتجهري فر  كمتررم    فت ر ه  ف ر هق فم رول  را     مر  وفر  
  ررا   فكد رروه وسررمهم ع توتمررم فرر  مررو  فك رر ع مسررتطمع كررن  الف رر  أن مدرر ة قهرري أقررر د  فكجتكررع

 1سهوك   جتك قم  وع توتم  ك مت ق
وتدسمس   قهي ك  سو ف وود ل تو ل  فت  ه  ف  ه فه م و  ف  ص م    فر   فت  عرو أو  فرة  فت  عروف 
ول عو مكتع كن إو  ه و رة  ف مرووف وتدر ة قهمر  قمروو أ ر ف جور  ف ككر  فره م رو  ف ر ص مر  فر  

ال كررر ن   تمررر   كمدمرررم إوررر  ه  ف مرررو إا  تررر ك كرررن  ف مررروو كررر  مجررر  إ ف  غررر  فررر   ررركل كمررروو كسررروم ف و  
وفرره م ررو  ف رر ص أمررر  مرر   فرر  تمومررو كررركون  ف مررو وتررركمت  كرر  م رر د كررن  ٠ فرروطالن جررز د   فرر 

 ف رر وطف وررل عررو متررو ل  فمرر تون فدرر ة كررركون و ررة  ف مرروو وتوجمرر  إ  و   فكت  عررومن وكرر  مررركن 
 وممم   ف و فم  فت  عومم وو فتتمجم قو فم وتو زن  جتك ق ق

                                                 
 23ص  -ك جع س و  – فوسمط ف    و  فم تون  فكوت   –قوو  ف ز    فست و ر  1

 وك  و و  152ص –ك جع س و   – فت  ه  ف  ه وم مم  فت  عو  -قهم ن قو 
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كررن قو كرررل ج ررل  ف العرررم  فت  عومررم غمررر  كت  وفررم  رررو تكررام   ف مررروو ممررث ت ررر ة قهرري  فكت  عرررو و 
  آل   فممول   وط   وون أمم كس وكم أو ت ومل 

 : contrats types  ف موو  فتكواجمم –
 ف مو  فتكواج  قمو ك و كن عول أمو  فكت  عومنف و متركن   وط  ف مو  فك  ورم قهري  فكت  عرو 

مرر ل  ف غوررم فرر   فررو ول فرر   ف مررو وون أن مكررون ف ررا   فكت  عررو  فمرر  فرر   فكسرر وكم أو   آل رر  فرر 
 ال تم  ق و مموه  ا   ف مو ف   كل كطووع فم    وط و ف  غ   مكه    ط فم  متي م رول  ر ص 
و هق و م فمر   ت ر   فهم جرم  فك سرم فسر قم  فك ر كال   ر ق   ف مروو  فتكواجمرم و ركل كومر  ق ممرث 

ط  ف موو  فتكواجمم تمل كمل  فمو قرو  فم توتمرم  فكككهرمق و تتمسره  ف مروو  فتكواجمرم كرن أ ا    و 
 ممث  فكس وكم و قوك   إفي عسكمن :

 فال مم  فهكت  عو  آل    فكس وكم ف    وط  ق األول : عقود ال تقبل المس ومة مطلق  :
سر وكم قهري  فرثكن فمرط أكر  فممر  فهكت  عرو  فك الل ني : عقـود تقبـل المسـ ومة علـى نطـ ق عـيق :

 و ع   ف  وط فال مككن فم    فتد وةق
 ف مو  فتكواج  عو مكون قمو إاق ن إا  ك ت   فسره م أو  ف وكرم رر و مم و  و متومن كك  سو  أن 

 ك ت   ف  وط ال تمول  فكس وكمق
و عرررو مكرررون  ف مرررو تكواجمررر  و فرررمي و مرررو إاقررر ن إا    تهررر     رررمم كرررن   ررر  ص قمرررو  إلاقررر ن 

فو جر  توف  رر  فمرر ق و  ف مروو  فتكواجمررم عررو مم   رر   فامر  ككرر   ررو  فمر ل و فتسرروم فه مرروو  إلو  مررم ق  
ف إلو    تم     متي مست كه    فكت  عومن إلو  ه قموو فمك  ومت ه  و  اط  ف موو تسرتكو  سركمت   كرن 

 ه تمرررو  ف ررر وط كوت ررر  م  ت ررر   إلو    و  ررراط    مررر   فررر   فممممرررم تمررروه  وكرررم فقطررر  ا وتررروجم 
  فكط ومم فتت مك    فت  ه  ف  هق

وعليه نخلص مم  سبق أن النظ م الع م وفوم تعدد وتنوع وظ ئره على مـف التطـوف التـ فيخيم إال 
أن الوظيرة األس سية التي اعطلع ب   ب متي ز على صعيد القـ نون الخـ ص الـداخلي هـي ت ـ يب 

 مبدأ حفية التع قد وعبطه بم  يخدم المصلحة الع مة للمجتمع وقعي على أن نية الرفد   
 األول المبحث

 دوف اةف  النظ م الع م اي مفاقبة مأفوعية العقد
متي مت مرو  ف مرو مهرزه تطر و  إ  وترمن ق فكرن  را   فتطر و   فكجر و ال تر  طق ف ترو  فت  عرو م مرو         

 فكت  عررو ن  ررم    كمرروو فسررو  ك ررمن ق و  فومررث قررن  رروا  فت  عررو مو ررهت  إفرري كمررل  ف مررو و  ررو 
 ق و وط و  فسه ل فك ا  م مو ت  ؟ ف إلج وم قهم     سو   ف مو ق  الفتز ه  فار مت ت  قهم  

 كهكوس  قو وتمومو  ا ن  فكد وك ن : كمل  الفتز ه و سو   ف مو م ول كمتوف  ف مو 
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و إا  أ ات  وكووأ سرهط ن  إل  و  مكرون كمتروف  ف مرو ث تومر  ق ف فكت  عروون أمر    مو كرون كر  م ر دون 
كرررل كت  عرررو مررر ك   متررروف  فرررار مت سرررو ه ق و  رررا  إا  كررر   قتو تررر  أنكرررن  ف مرررووف و م تررر  ون  فك

 راط   فتج ورم ومتر  أن ك ر فم   ف   رم و وجكرع  راط  فك ر فل تتممر   فك رهمم  ف  كرم غمر  أن
ق ف رررا  أكرررو  فك ررر ع 1قالعررر   ت  عومرررم ق وفرررم و كط ومرررم فهك رررهمم  ف  كرررم فم مرررم  فكطهمرررم ال ت هررر  

"إ ا ة ن محل اإللتـزام مخ لرـ   للنظـ م العـ م أو 135الم د   فك  ر قهي ر و    اط  فكط ومم فر  
"إ ا لــم يةــن لالتــزام ســبب م أو ةــ ن ســببه مخ لرــ   للنظــ م 136اآلداب ةــ ن العقــد ب طال " والمــ د  
 سالع م أو اآلداب م ة ن العقد ب طال

ق و  عمرروو   و مررووو   فم مررم  فت  عومرم قهري  فك ررهمم  ف  كررم مجر  أن ترررع إان إا  كر  أ وترر   فمدرر   
مكون  ف مو  ممم  إاّل إا  ك ن كمتو ط كط ومر   فهك ر وقمم وك تري ال م ر فا  فت ر ه  ف ر ه و  آلو   

  ف  هقو  فكم وو و فت  ه  ف  ه  ت  وك ت ط  فتوجم   أو  فسم س ق
تمومررو و فرر   فسررو   رر ط  فوجررووف م مررو كررن و  د افررك و قترروك  م ررت ط  فك رر ع فرر   فكمررل  رر ط  ف

مك مم ك همم  فكت  عومن  ف   م ق أك  و  ت  ط  كمرل و سرو  ال م  فدر ن  فت ر ه  ف ر ه و  آلو   
تسرت كالن  وسمهتمن فكمل و  فسو  أ وم    ف  كمف م مو  فوف ع قهي  فك همم  ف  كم و تستتت  أن

مم  ف   رررم فهكت  عرررومن و م ررروه  فك رررهمم  ف  كرررم فررر  تدررري فهتدكرررو إا  كررر  كررر ن  ف مرررو م ررروه  فك ررره
 و  ا  ك  سوا ت  ط ف   فكطهومن  فت فممن :2 فوع  ق

 كط ومم  ف مو فهت  ه  ف  ه و  آلو    ف  كم كن  الل  كن  فكمل المطلب األول :
 كط ومم  ف مو فهت  ه  ف  ه و  آلو    ف  كم كن  الل  كن  فسو  المطلب الل ني:

 األولالمطلب 
 مط بقة العقد للنظ م الع م و اآلداب الع مة من خالل فةن المحل

كمرررل  الفترررز ه م توررر  وسرررمهم فك  عورررم كررروف  متررر  ه  فت ررر ا  فمررر توت  فهت ررر ه  ف ررر ه وم توررر   كرررن    
 تت  ة فمك  مه  :ر و ر فمم ه  ف مو و سوا 

  فد ع   ول :   ط  فكمل  فكمم  فهك همم  ف   م
  فكمل  فك  فا فهت  ه  ف  ه و  آلو    ف  كم فد ع  فث ت  : 

 
                                                 

  12٠ص -ك جع س و  -و ف موو  ف  ه  فت  ه مسكمتمف  سم  كتور 1
ق وق إورر   مه وسرروع  أوررو  فهمررلف  ف رر ط  فجز  رر  فرر   ف مرروو و  فت رر ف    فم توتمررمف و    فت رررم  ف  ومررمف ك رر   2

 ثرر    الفتررز ه و  إلثورر   كت ررو     فمهورر   فمموعمررمف ومرر و  -وق قوررو  فرر ز    فسررت و رف  فوسررمط 11ف صق  1982
 851ف صق  1998
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 الرفع األول
 أفط المحل المحقق  للمصلحة الخ صة

( غمرر  أن  فت  كررل فرري  2( مجرروز أن مكررون كمررل  الفتررز ه  ررم   كسررتموالق )  1س) 131 فكرر و   تررتص
إال فررر    مرررو ل  فتررر  ترررص قهم ررر  فررر  كررر ن و رررر ط ف ت كرررم إتسررر ن قهررري عمرررو  فممررر   وررر طال ف وفرررو 

 سإا  ك ن كمل  إلفتز ه كستممال فئ ا ت  ك ن  ف مو و طالقس 132 فم تونقس و فك و  
( إا  فه مكن كمل  إلفتز ه ك مت  وا ت  ف وجر  أن مكرون ك متر  وتوقر  وكمرو  ط و ال  1س) 133و فك و  

 ( ومكدرري أن مكررون  فكمررل ك مترر  وتوقرر  فمررط إا  تررركن  ف مررو كرر  مسررتط ع ورر  2كرر ن  ف مررو ورر طالق) 
ا  فرره متدرر   فكت  عررو ن قهرري و جررم  ف ررئ ف كررن ممررث جووترر  وفرره مككررن  سررت الص  ت مررمن كمررو  طق و  

 فكر و   و افك كن  ف  ا أو كن أف   ا     ف  فتزه  فكرومن وردن مسرهه  رم   كرن  رتا كتوسرطق س
  ق1سإا  ك ن كمل  إلفتز ه ك  فد   فهت  ه  ف  ه أو  آلو   ك ن  ف مو و طالس135

 ا   فت وص    وط  فكمل  فت فمم و  فت  ت وه ك همم  فكت  عو  ف   م و    :تستتت  كن  
 : أن يةون محل االلتزام موجودا  عند إبفام العقد أو ق بال  للوجود اي المستقبل – 1

مموه  ف مو و موطل  ا     م  وطالت   كطهم   إا   ت وه  فكمل أو إا  ك ن  ف  د أو  فمر  فره        
موجرو أورو  أو  هررك عورل إورر  ه  ف مرو ق وممررث ال مككرن ومرع  رر د   فرك أو غمرر   ر فل فالسررت ك ل أو 

ككن  فتت زل قن و  د   فتت زل قن م  و تمم وته  تمر    عول إو  ه  ف مو و فكم  م أو  فتم وه ق فال م
  ت  ع غم  كسكوو  ست ك ف   ف   فكج ل  ف ت ق  أو  فتت زل قن م  إمج   تره فسر   أو  فتتر زل 
قررن مرر  غمرر  ككهرروكق ككرر  ال مككررن  فتترر زل قررن    ررم إو  مررم فكرر  ت ررت ط  إلو    كررن كسررت كهم   

 ف مروو  فكهزكرم فهجر تومن  و فر  2 د   ك متم كثل  ف   م  فالزكم الستاالل كو سرم ت هرمه  فممر و ق
 ت رررو ه  فكمرررل مرررهور الت رررو ه  الفترررز ه  فكم ورررل و و فتررر ف  الت رررو ه  فسرررو ق ككررر  مجررر  أن مكرررون قررروه 

  فوجوو كه  و إال مومي فالفتز ه كمل ق  
أر فر  م فرم تمرص م فرم قروه  فت ر ول ورمن  فتز كر     طر  ا  فكت  عرو  و  فاون  و جز د موعرع فر  

ن  فكمررل كوجرروو   قتررو  فت  عررو و فكررن مككررن أن موجررو فرر   فكسررتمول كرر ن  ف مررو  فكمررلقو إا  فرره مكرر
 ف  ن  فت  كل ف     م د  فكستموهم  فكككتم  فوجوو ج  ز مس   فم تون  فكوت   ممم 

                                                 
 https://lawsmaster.blogspot.com/2016/12/objet3.html 332  جع  فست و ف ك جع س و  ص 1

2 Antoine viallard – formation du contrat édition O.P.U. 1981- P170  
 121ص -ك جع س و  -و ف موو  ف  ه  فت  ه مسكمتمف  سم  كتور أ    إفم 

 وك  و و   56ص - ك جع س و  – فمك مم  فم توتمم فهط ا  فر ما    –أككل  كر ن قوو  فم و  
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ف فت  كررل فرر     ررم د  فكسررتموهم جرر  ز كرر  و كرر  كككتررم  فوجرروو فرر   فكسررتمول أر غمرر  كسررتممهمف و 
 ف مروو  المتك فمرم مككرن أن موجرو و مككرن أال موجرو ) كثرل  ف طر  فر  قمرو فكن عو ال توجوف فكمل 

 فكمررل  فكسررتمول مجرر  أن مكررون كممرر   فوجررووف وررل مكدرر  أن مكررون   فترردكمن(ق فهررمي  ررممل أن
 1 وجووط كككن ال كستممال  ستم فم كطهممق

قهرري ممرر    إلتسرر ن   فكررر  وم أكرر   فمررو تمن  فمومثررمف فت تورر   ررا   فت  كررل ورر طال وطالترر  كطهمرر   ن
فر  كمرر  ث فره مررهول فرر   را   فتمر مه مك مررم فهرو  ث  فسردم  كررن أن مت ر ا  كت فمرم فرآلو   ككرر  أن

إفم   ق و عو أج ز  فم تون  فت  ا ف  ت كرم  ف ر ص و  رو مر  ككر  فر  م فرم  فو رمم و ر ط أال 
 تتج وز ثهث  فت كمق

 إمة نية وجود المحل : -
كطهمر   ور طال  وطالتر   فم كطهمم ك ن  كن  فكمل كت وك  و  ف مو مكون إا  ك ن  فكمل كستممال   ستم 

 ن  السررتم فم  فتسررومم كت همررم ومررو     فكررومنف ف رر  تسررتممل قهرري  فكررومن و ال تسررتممل قهرري غمرر ط 
 ال تكتع كن عم ه  الفتز ه فكت  مكون ع وال  فإلوط لكثل ومع كهك  فام قف اط    م   

 م معين   أو ق بال  للتعيين :أن يةون محل االلتزا – 2
مجرر  أن مكررون كمررل  الفتررز ه ك مترر   أو عرر وال فهت مررمنف فررها  فرره مكررن  فكمررل ك مترر   فمكدرر  أن م ررتكل 
 ف مو قهي  ف ت     فالزكم فهت وة و ا   فت ممن  ف ف مو ال مت مو إا  فه م  ا  فكومن كمل  فتز ك  

قكثال إا  كر ن  كررن  فت مرمنق و را   ف ر ط م رص كرل  ف مرووأو إا  فره تكرن فومر   فوسر  ل فك  فرم  را  
تمسمه  فك ل  ف   ع إفي م صف ف فمسكم و طهم وطالت  كطهمر  و مسرتممل قهري   طر  ا  فكستممل 

ف فرر فجز د  ررو ف سررو د أكرر ن  فكمررل غمرر  كوجررووف أو كسررتممل  فوجرروو أو غمرر  ك ررمن تتدمررا  فتز كرر ت ه
قهمرر   فمررر د  فد تسرر  و و ررة  فدم رر د  و ترره  تتمرر وط فكوترر  قو  ررا   التجرر ط سرر    فرروطالن  فكطهرر 

 2فك   عومكم فهوطالن و ال مد ا و من  القتو    فك  فل  فت  مته مك مت  قمستتو قهي 
 
 
 
 

                                                 
 217فم    379 فك جع  فس و ف صق  –قوو  ف ز    فست و ر    1
2 Antoine Viallard op cité, p.176 

 97صق  6٠وتو  1973ت  مم  ف مو ف  عو تمن  فوالو  ف  ومم طو م  –قوو  فكت ه ف ج  ف وط 
Mazeaud et Chabas, cours de droit civil, Tome 2, les obligations p.304 et 305,  

carbonnier droit civil, les obligation 4 éd. P.48 
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 الرفع الل ني
 المحل المخ لف للنظ م الع م و اآلداب الع مة

مج  أن مكون كمل  الفتز ه غم  ك  فا فهت  ه  ف  ه أو  آلو    ف  كرم و إال كر ن  ف مرو ور طال      
وطالترر  كطهمرر   و إفرري فكرر    فت رر ه  ف رر ه أووع  فكجتكررع  فكتطررو  ك رر ه مك مررم ك رر فم    س سررمم و 

 ر ه متي تكون و وو كمرل غمر  ك ر وع مجر  أن مكرون كمرل  ف كرل أو  ف مرو فر  ا تر  ك ر فا فهت
 ف ر ه ق فر الفتز ه وروفع كوهر  كرن  فتمروو ال مككررن إوط فر  فكرون كمهر  ك ر وع و موطرل إا  كر ن ك  فدرر   
فهت رر ه  ف رر هق ف فت رر ه  ف رر ه و  آلو    ف  كررم  رر   فترر  تمرروو كرروف  ررمم ت رر ا عرر توت  ق فكهكرر  

كطهمر قو سروا   ر فا  ف مرو أو  فت ر ا  فمر توت   فت ر ه  ف ر ه و  آلو    ف  كرم كر ن ور طال وطالتر 
تتط   فمك  مه  فهكمل  فككتوع وكوج   فت  ه  ف ر ه وكد وكر   فتروجم   أو  فسم سر  ثره إفري  فكمرل 

  فككتوع فكوت  ك  فا فآلو    ف  كم فمك  مه  :
 الهصن األول

 المحل الممنوع بموجب النظ م الع م بمر ومه التوجي ي
 األأي ء ويف ق بلة للتع مل اي   : – 1

   ررم د غمرر  ع وهررم فهت  كررل فم رر  ف ررو  أسررو  ف فررال ت ررهل أن تكررون كمررال فالفتررز هق و ع  كررم تكررون 
و ة  اط    م د عرو ترو ل فر   فت  كرل     م د  ف   جم قن تط    فت  كل غم  كمووو ف كك  أن

قفتو ل ف  تط    فت  كل إا   ك ت  كككتم أو كمممم  فوجروو و ك مترم كر  قرو  ت كرم إتسر ن 1و  وط
ق و تمهموم   ال مجوز  فت  كل ف     م د  فت   2فم    131قهي عمو  فمم   و فو و ر ط مس   فك و 

ت ررركل  طررر   قهررري  فكجتكرررع كثرررل  فممو تررر    فك ررر وم وكررر ة ك رررورف ككررر  ال مجررروز  فت ررر ا فررر  
 وررل    رم د  فكموسررم كثررل  فكمرر و   فترر  ال مككررن  فتترر زل قت رر  أو وم   قككرر  عررو مكررون  فّ رر د غمرر  ع

فهت  كررل فمررر  ت ررر   فهاررر ة  فررار   رررص فررر  كثرررل  فكهرررك  ف رر هقو ال مجررروز  فتتررر زل قرررن  فسرررم و  و 
 فتكثمرررل  فسم سررر  و  فو مدرررم  ف كوكمرررمف ككررر  ال مككرررن أن تكرررون  و جوررر   ككثهررر   ف كررر ل و أقرررو ن 

  فمر   كمل  تد  ق
 االتر ق ال ي يةون محله مخ لر   للنظ م الع م  - 2

كمهررر  ك  فدررم  فمررر تون  فجتررر    و طرررل وطالترر  كطهمررر ف و كرررافك  فمررر ل و فتسررروم  ف إلتدرر    فرررار مكرررون
فإلتد   قهي   تك   ج مكم أو  إلتد   قهي قوه   تك و   كم ول كوه  كن  فك لف و م و و طال أمر  

                                                 
1 Jean Carbonnia, droit civil, T.IV 12éme édition 1985, p.525 
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 إلتد    فار مهتزه وكمتر ط   ص ودن متمكل قن   ر  كر  عرو قسري أن مت ر ة فر  كرن كسرهوفمم 
 1جت  مم 

 قوق الأخصية واألحوال الأخصية والمع مال  الم لية  :الح -3
و  فترررر  تررررهور فرررروطالن  فت رررر ا وطالترررر   كطهمرررر   فرررر  م فررررم ك  فدت رررر ف و سرررروا تت رررر ة فهممررررو  

  ف   مم ثه فت  م      مو ل  ف   ممق
 الحقوق الأخصية : -أوال  

ل  ق أكرر   التدرر    التدرر    فررار وكمتررر ط متترر زل فمرر   ف رر ص قررن أمررو أقررر د  فجسرره مكررون  ررمم
 فار ممو كن م م    فد و مكون و طال ت    ف وه ك  وقمم كمه قو كافك  ف مو  فكهوو م تو  و طال 

 2وطالت  كطهم ف و    مم  فتدومو     فت  ترد   فوطالن قهي  التد  ق
 تأفيع   األحوال الأخصية : –ل ني   

تو  كن  فت ر ه  ف ر هف فرال مجروز فقفر  و كثم  كن  و وط   مو ل  ف   مم ممم  ك همم ق كم وم 
 ت ومه   و تد ع   فمك  ومت هق كن افك  فم فم  فكوتمم فه  ص وأ همت  وقالعت  ودس ت ق

فال مجوز ت رومل  فم فرم  فكوتمرم و تدر    ر صف كر ن متدر   ر ص كرع   ر  قهري ت رومل جتسرمت  أو 
ن افكق ول إن  فم تون  فكوت   فجومو تامم   سك  أو  فتت زل قن وتوت   وم  أو  ف هل قهي   د ك

قهري  5٠مكي وت وص   ممم  فممو   فكالزكم فه   مم كن أن م تروف قهم ر ق فت ر   فكر و  
أترر  س فكررل كررن وعررع قهمرر   قتررو د غمرر  ك رر وع فرر  مرر  كررن  فممررو   فكالزكررم ف   ررمت  أن مطهرر  

  51 و  وعا  ا   القتو د كع  فت ومة قك  مكون عو فمم  كن ر   سق وت    فك
قهي أت  س فكل كن ت زق   فام  ف   ست ك ل  سك  وال كو  ف وكن  تتمرل  فامر   سرك  وون مر  أن 
مطهررر  وعرررا  رررا   القترررو د كرررع  فت رررومة قكررر  مكرررون عرررو فممررر  كرررن رررر   سق أكررر  إا  أ رررول  سررره 

  ف  ص  سك  تج  م   فهت  مكون ك ال مجوز  فتزول قت  ووم   و فت  ا فم ق
ن  فت رر ه  ف رر هق فررال مسررتطمع  رر ص أن متررزل قررن أ همترر  أو مزمررو فم رر  أو مررتمص وعو قررو    همررم كرر

كرن  فمر تون  فكروت   فجومرو قهري أتر  س فرمي  مرو  فترزول  48كت   و تد     صق وعو ت    فكر و  

                                                 
 218فم    38٠ فك جع  فس و ف صق  –ق قوو  ف ز    فست و ر 1

https://lawsmaster.blogspot.com/2016/12/objet3.html 
 4٠8قوو  ف ز    فست و رف  فك جع  فس و  ص  124ص -ك جع س و  -و ف موو  ف  ه  فت  ه مسكمتمف  سم  كتور2

 197فم    341قوو  فكت ه ف ج  ف وط   فك جع  فس و  ص   234فم   
ك جررع  – فمك مررم  فم توتمررم فهطرر ا  فررر ما فرر  قمرروو  إلاقرر ن  فرر   فمرر تون  فكرروت   –أككررل  كررر ن قوررو  فمرر و  

  187ص -س و  
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قررن أ همترر  وال  فت ررومل فرر  أمك ك رر  سق وك   همررم و فوالمررمف فررال مجرروز فهرروف  أو  فو رر  أو  فمررمه أن 
 متمص كن مووو والمت قمزمو أو 

وقالعم  ف  ص ودس ت  وك  ف  كن ممو  وك  قهم  كن و جو   كل  ا  م تو  كرن  فت ر ه  ف ر ه إا  
فرره مكررن مموعرر   ك فمررم كمرررمق كثررل افررك  فممررو  و فو جورر    فترر  تت ررد كررن قمررو  فررزو جف فررال مجرروز 

 فط قرم و  ك ترم  فزوجمرم  التد   ك  ومن  فزوجمن قهي ت ومل كر  فهرزوج كرن ممرو  قهري زوجتر  فر  
أو ت ومل ك  فهزوجم كن ممو  قهي زوج   كن  فتدمم و ف ق ممق وال مجوز فهزوج  فكسهه أن متزل قن 

ق كافك  فممو  و فو جور    فتر  تت رد كرن   ورو  ت تور  كرن  فت ر ه  ف ر هق فهرق      مم  ف   فطال 
 ممرم ت ومرم   والو أو مهزكر  كمروك   و  تمر   م  ت ومم أوالوطف فرال مجروز أن مممرو تدسر  و تدر   ممروو ط

ومرن ك رمن ف ره كر ن تكرون   والو قهري ومرن   ه كرثالق و فتدمر   وك تهرا أتو ق ر ف كرن تدمرم  فزوجرم 
وتدمم  ف ام  و فتدمم ك  ومن    رول و فدر وع و فتدمرم كر  ورمن اوف    مر هف ت تور  كه ر  كرن  فت ر ه 

ن كرر ن  ف رر هف فررال مجرروز تترر زل  ف رر ص كمرروك    قررن ممرر  فرر  كط فوررم كررن تجرر  قهمرر   فتدمررم فرر ف و  
 1مجوز  فتت زل قن  فتدمم  فكتجكو  و و تجكو  ق

 المع مال  الم لية: -ل لل   
وكررن  و وررط  فك رر كال   فك فمررم كرر  مممرر  ك ررهمم ق كررم فم تورر  كررن  فت رر ه  ف رر هق كررن افررك   سرري 

    تدسرل  فكجر ل فهت ر ط  فدر ورف وطرو    تمرو  فت  مموه قهم    فت ر ه  العت ر ور فر   فروالوف ف ر  تر
كرن  را   فت ر ط فمك مرم  فج تر   فرر ماق وكرن افررك أمرر     مكر ه  فتر  تكدرل مك مرم  فامر  مسررن 
 فتممق فكن   سي  فت  تدسل  فكج ل فهت ر ط  فدر ور وتكدرل ترو ول  فكر ل و سرتثك  ط قهري  مر  وجر  

ت ك ف  وارررل مررروط قرررن  فت ررر ا فمررر ف و ررر ط قررروه أن مررر   فكهكمرررم ال مجررروز أن مممرررو  فك فرررك فررر   سررر
كرررن  823 فت ررر ا و طرررل كررر  فررره مكرررن كوتمررر   قهررري و قرررث ك ررر وع وكم رررو    قهررري كرررو  ك موفرررم ) ه 

 فم تون  فكوت   ( ق وال مجوز أن متممو  فك فرك و فومر د فر   ف رموع فكرو  تزمرو قهري  كري سرتو   ) ه 
 ق أن مكون  م   فوجوط الستثك    فكهكممكن  فم تون  فكوت    ( ف  ن  ف موع و مو قن  834

وكن   سي  فت  تكدل مك مم  فج ت   فر ما ك  ع  ط  فم تون ف   روو قمروو  إلاقر ن كرن جرو ز 
كررن  149ت ررومل  ف رر وط  فت سرردمم أو  إلقدرر د كت رر ف وممررع ورر طال كررل  تدرر   قهرري  ررالا افررك ) ه 

 129 فم تون  فكوت   ( ق وك  ع  ط كن إوطر ل  ف مرو أو إتمر ص  الفتز كر   فر  م فرم  السرتاالل ) ه 
 147كن  فم تون  فكوت   ( ق وكر  عر  ط كرن إتمر ص  الفترز ه  فك  ر  فر  م فرم  فمرو وث  فط   رم ) ه 

كررررن  فمرررر تون  224كررررن  فمرررر تون  فكرررروت   ( ق وكرررر  عرررر  ط كررررن جررررو ز ت دررررمة  ف رررر ط  فجز  رررر  ) ه 

                                                 
 -16٠ص -ك جع س و  -و ف موو  ف  ه  فت  ه مسكمتمف  سم  كتور 1

https://lawsmaster.blogspot.com/2016/12/objet3.html#more 
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 فكرروت    ( ق وكرر  عرر  ط كررن قرروه جررو ز  التدرر   قهرري سرر   فهد  ررو  أقهرري كررن  فسرر    فررار مسرركل ورر  
 كن  فم تون  فكوت (ق 227م تون )ه  ف

وكررن   مكررر ه  فترر  تمكررر   فامررر  مسررن  فتمرررم  فمو قرررو  فترر   سرررك    فمررر تون ف رر    فممرررو   ف متمرررمف 
فمكون ور طال  تدر    فور  ع كرع  فك رت ر قهري أن ت تور   فممرو   ف متمرم  فكت تورم قهري  ف رمن  فكوم رم 

 فوجر   فرار متطهور   فمر تونق كرافك ال متممرو  س  مم ف  م   فك ت ر وفو فه ت     اط  فممرو  قهري
 فرو  ن و تد عر  كرع  فكرومن قهرري تت زفر  كمروك   قرن  فط رن فرر  ت ر ف   كومتر  و ف رو مم أو و فرروقوف 
 فووفم رررممق وال مجررروز ف ررر ص أن م رررت ط قررروه ررررك ن ت  رررر   ف   ررر  أو قررروه كسررر وفمت  قرررن 

فتم م مم سو د ك ت  كوتمرم قهري غر  أو  فا   فار م و  كت ق وال مجوز  إلقد د كن  فكس وفمم  
 قهي  طدف وال  إلقد د كن  فكس وفمم  ف مومم إا  ك ت  كوتمم قهي غ  أو قهي  طد جسمهق

 االتر ق ال ي يجيز المعدل المتهيف أو المتحفك : – 4
 فكالمررر  فررر   العت ررر و  فمرررومث  رررو  الت دررر ة  فكسرررتك  فررر  عمكرررم  فتمررروو و  رررا  كررر  مرررهور إفررري 

  فل  فو  ن كهك  كر ن  ف مرو كت   ر   فتتدمرا كثرل قمرو  إلمجر   و قمرو  فتو مروقو فتدر ور  إلر    وك
 ا ه  فتتمجرم  فسرهومم جر    ف ر و  قهري أن م رت ط  فرو  ن  سرتد د ممر  ا ر  أو و كهرم أجتومرم  فتر  

 ر  كرن ت تو  أكث  ثو ت  كن  ف كهم  فوطتممف فكن  اط  ف  وط كه   ت تو  و طهم وطالتر  كطهمر  فكر  فم
إ الل و فس    إلفز ك  فه كهم  فو عمم  فوطتمم و و فت ف  ف ف  ط  فار مامر   فرثكن  فكت روص قهمر  
فرر   ف مررو مسرر  تامرر   ف كهررم و طررل وطالترر  كطهمرر ق و كررافك  ف رر ط  فررار مسررتوف  ورر   فررو  ن ممرر  

  1و فا   أو  ف كهم   جتومم و  ا  ك  مسكي و  ط  فك ول  فكتام  أو  فكتم كق
 

 لهصن الل نيا
 المحل المخ لف لآلداب الع مة

كد رروه  آلو    ف  كررم كرر توط وكد رروه  فمررر   ق و كرر ن  ف وكرر ن مررومتون  التد عمرر    فك  فدررم فررآلو   
 ف  كمق ووك  ف   رل  فمر تون  فمرومه كتر  : س كرل فر و كر توط و را   فكجتكرع و  رو قررو فمر  مجر  

 د عم    فك  فدم فهمو تمن غم  كهزكمس  أن ال مت ا  م   م ز ت  ك ف  فوقوو أو  الت
هل يجب االعتمـ د علـى و  فك كهم تككن ف  إمج و ك م   كمتع فكد وه  فت  ه  ف  ه و ف ا   فا ة 

تطوف التصفا   الع دية أو يجب مق ومة التطوف و تفجي" اآلداب التي تملي   النظفيـة المل ليـة ؟ 
                                                 

 فك جرع  فسر و ف صق  –قورو  فر ز    فسرت و ر 161ص -ك جرع سر و  -و ف مروو  ف ر ه  فت ر ه مسكمتمف  سم  كتور 1
 198فم    342 ف صق  فك جع  فس و –قوو  فكت ه ف ج  ف وط   236فم    4٠9

ك جررع  – فمك مررم  فم توتمررم فهطرر ا  فررر ما فرر  قمرروو  إلاقرر ن  فرر   فمرر تون  فكرروت   –أككررل  كررر ن قوررو  فمرر و  
 وك  و و   42ص -س و  
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   مككتت  كن  فتد عم ورمن كر   رو جر  ز و ورمن كر  ف   أمت  مج   قتك و مل وسط و  فومث قن ك م
 و غم  كسكووف ومن ك   و كت س  وغم  كت س  ق و سوا تت  ة فمك  مه    ه  آلو   إا  ك  

   فد   كمل  الفتز ه ك ن  ف مو و طال وطالت  كطهم ق
 آداب الجنس : – 1

  فكس ي وهو    فجتي عو تجوط ف   فم ال   فت فمم :
  ال تو ط  فجتس  و    ج أثت د  -
 أثت د   تو ط اور  فجتي  فو مو -
 قتو  إلتج    ال طت ق  -

 و سوا تت  ة فكل  اط  فم ال  فمك  مه  :
 االفتب ط الجنسي : –أوال 

 و سوا تتكهه  ت  قن  فك      غم   ف  قممف قن  فوق    و قن  فهو ط ق
 المع أف  ويف الأفعية :   –أ 

 فهوم تم  إلسالكمم تومن  فك      غم   ف  قمم فهمد   قهي ت  ه كل  فوول  فك تتمم
 فرررزو ج و مك متررر  ف  ّتررر  كرررن  فت ررر ه  ف ررر ه ق أكررر  فررر  ف تسررر  فك تررر  ترررومت   وررره قت ررر  فه ورررم كررر  ورررمن 

 1 ف همهمن و  فة ت ومة  ف همهم قن  فر    فار أ  و   كن ج  د كو   همه  ق
 تر ك أو  كر  ورمن  ف همهرمن فمسر  ك  فدرم فهت ر ه  ف ر ه  نو مسر   فمرر د  فد تسر   فمر ف ف  ف ورم 

ك ت   ت ك قالع   جتسرمم كر  ورمن  فو  ر  و  فكو رو  فر  و  ف ورم توطرل إا  كر ن غ رر   ت رجمع 
 السررتك    فرر   ف العررم  فجتسررمم غمرر   ف رر قممف أو  ف رروو  إفم رر ق و  رر  ورر ف كي  ررمممم إا  ك ترر  

 ف رر قمم أو ك ترر  أ ررو ف    رر  مدررم كثررل رررك ن كسررتمول ت رروا إفرري ورررع مررو ف رراط  ف العررم غمرر  
  ف همل

و فتوع  تت    قوه  سرتم     ف العرم  فمر   تمكره  فكمر كه  فد تسرمم قهري  ف همرل  فرار م مرو  سرت ج ع 
م متر  وت ررومة أس سرر   ف طررد فرر  ط ممررم ورررع مررو فه العررم غمرر   ف رر قمم أو أس سرر   فتررز ه طوم رر  

  م    فار كن و جو   القت  ا و فجكملق ممع قهي ق ت   فكتسو  ف   الت
و  كا  م ل تو مجم   فتم    ك  ومن  فزو ج و  فك      غم   ف  قمم ف و  ا  مج هت  تتس دل قن 
 فكك ترم  فترر  تمته رر   آلو    ف  كرم فرر   ف العرر    فجتسرمم  ف   جررم قررن  فرزو ج و  فكتكمررز  وترروع كررن 

 ك ممترر و ك  ج ررم ت رر ه  فررزو ج و ورررع قالعررم زو جمرر   السررتم   قو  ررا   فتطررو  مج ررل  فدممرر  سررت 

                                                 

 163 -ك جع س و  -و ف موو  ف  ه  فت  ه مسكمتمف  سم  كتور
1
 Boris Starck – les obligations édition 1998, p.238 
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كمررررووو   آلثرررر  ف و كرررر و ه  فمرررر تون  فد تسرررر  م ترررر ا ووجرررروو ق  هررررم طوم مررررم قهرررري تكررررواج  ف   هررررم 
 ف  قممففم ررول كررن غمرر   فك مررول إو تررم  فك   رر   غمرر   ف رر قمم و  قتورر  ط م فررم ك هررم فررآلو   فرر  

 1ف تس ق
 الدع ف  : –ب 

ف  كج ل  آلو    فجتسمم ت ص ومرو   فروق   ق و كرل  ف مروو  فتر  ت روا إفري  فتطومم    فك  وفم 
إع كت ررر  أو  سرررتاالف   و طهرررم وطالتررر  كطهمررر ف و قتو   ررر  ك  فدرررم فرررآلو    ف  كرررمف كثرررل قمرررو ومرررع ومررر  
مجر  طف  فهوق   ق وفو ك تر   راط  فومرو  عرو م ره  قهري تر  مص إو  رق فومرع ومر  مرو   فهروق   ف و  

عرر  ة و رر  د كد و رر    ت رر د  رر كم السررتاالف ف و   فرر ف و سررت ج   أ رر  ص فمموكررو  و ف وكررم فمرر ف و  
ك ل فإلق تم قهي إو  ت ف كل  اط قموو و طهم فك  فدت    آلو  ق وم ر ة  فدمر  فر   ر وم  فت  مرم 
 فسرررو  أن  ررراط  ف مررروو تكرررون و طهرررم كرررافك متررري فرررو وع ررر  قهررري ومررر  فررره مكرررن ك رررو   فهررروق    وعررر  

أن  فو قث  مو  فكت  عومن قهري  فت  عرو  رو أقرو و  فومر  فهروق    وكر ن  فكت  عرو  وو   ف إا  تومن 
  آل   م هه و ا   فو قثق

 عالقة اللواط  أو السح ق  : –ج 
 فررامن مكمهررون إفرري تدرري جتسرر ه م  جررون م فمرر  كررن  ف درر د و مطرر فوون  القترر  ا و رره و أن م تورر و  

 و ع تون م ه  كر  مسركي سو مرو  التمر و  الجتكر ق سو كثل  فزوجمن اور جتسمن ك تهدمنق و ته  عت  
 un contrat d'union sociale ررا   ف مررو كدترروو ف   ررمن ك كرر  كرر ن جتسرر هف و مورر ه أكرر ه 

 كو ا  فم فم  فكوتمم و مككن فس   أك ه تدي  فسهطم وطه  كن أمو   ط  اق 
 خ فج االفتب ط الجنسي : –ل ني  

      فت فمم :و سوا تت  ة ف   ا   فجزد فه ت
 إو تم  إل      فك  فا فآلو    ف  كمق – 1
 إو تم تامم   فجتيق – 2
 إو تم  فكس ي وك  كم  ف  صق – 3
 إدانة اإلأ  ف المخ لف لآلداب الع مة : –أ 

 فكثرر ل  فك رر وا  ررو كثرر ل  فسكسرر   فرر   فررزو جف  فررار ومرر  ككتوقرر   فدترر   طومهررم  ترر  م  عررل م مررم 
 جو موكم   ا   إل     تم مو  ف  كل  فج   وق إل  و ق و م فم  ت

و ال مومرررث أ رررم    ررراط  إلقالتررر   قرررن  فرررزو ج و  كررر ف فهرررو ومثرررو  قهررري  فرررزو ج  ف ررر ق  فكررر ن 
غ رر ه  رر ما فكررت ه مومثررون قررن  فمرر  أو  فممررم أو قررو   فمرر د أمم ترر  فتم مرر  تررزو ت ه و قالعرر   

                                                 
1 Boris Starck – op cité p.239 
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 la تجوط إال فر   إلقالتر    ف رام  ق ال1 جتسمم غم  ك  وقم كع تدي جتس ه أو  فجتي  آل  ق
publicité pornographique    و  إل      إلو م  و  فم تون  فجت    مج ك   ت  ك  فا فآلو

جومهمم  23و سجل ف   1997و  ا   إلعت  و ته إمو ق  قهي كستوف  فو فك ن  فد تس  ف  2 ف  كمق
1997 

 إدانة تهييف الجنس : –ب 
ك  م ص       تامم   فجتي ق و ووأ عر    فكورروع فر  ف تسر  مموهرون  را   فم تون غم  و رل فم

 فتامم  أكث  فدكث  ق و مو  ون  ا  و ف   ع  فكوجوو ك  ورمن  فككوتر    فدمزموفوجمرم و  فتر  ككتر  
قتو  فوالو  كن تمومو  فجتي و  فككون  فسمكوفوج   فار أ ول مسمط  و مهث  قهري إ  و   فك تر  

كمككررم  فررتمة  فد تسررمم  القترر  ا ورر فك     فجتسرر   فجومرروف كرر  و ه فرره متررت  قررن  و  ك قو فررر 
قت  رر  وجررو  عوررل إجرر  د  ف كهمررم  فج  ممررم وررل  ررو ترر ت  قررن قكهمررم ج  ممررم تطهوت رر  كمترررم   

  ف الج و  اط    م   أكهت    إل  و   فم   فهك ت  و  ك ق
فكن أموث تامم  ف  وج م ت   ر  تتمجرم ترو ل  فكمككرم   و وومرم فممرو   إلتسر ن و  فتر  مككر  

ف ترك ف تسر  ت رومة قرن  فرر     وور   فرار  1٠٠.٠٠٠قهي  فكمككم  فد تسمم ووفع كوه  عرو ط 
تسررووت   رراط    مررر   فكهتكسررم غمررر   جتسرر  ف ممرررث  فررر   فكمككرررم  فد تسررمم طهو ررر   فكتكثررل فررر  

فت    فكوتممق أك   فم تون  فك  ر فمو وسط مك مت  قهي جسه  إلتس ن و ج رل فر  م كرم و تامم  م 
أو و  كل عو تمن  ف موو   ف   ف ر فه ت و ر  تمر ه  القترو د قهري    ر  ص و فمترل أو  فجر و أو 
 فررر  ق و إا  تدكهترر  فرر  أمكرر ه عرر تون  ف موورر    ف   ررم وم كررم جسرره  إلتسرر نف توررمن فترر  أن  رراط 

ك ه ت وا إفي سالكم جسه  إلتس ن ف  تو و ثالث  ر  :  تت ر ه  فو ر  ا  فممومرم فققرر دف   م
 3و  فتك كل  فجسورف و  فتم   كن  آلالهق 

 كك  أن  فم تون  فكوت  ج ل فجسه  إلتس ن م كم و أو و  فكو و   فت فمم :
 وطالت  كطهم قكل  تد   قهي إقد د كن م تور قهي جسه غم ط كن  فكسهوفمم و طل  – 1
فررمي فهررو  ن أن مسررت كل  فرروقوف غمرر   فكو  رر   فمتررو  قررن كومترر  فرر   فكط فوررم ومرر  كت ررل  – 2

 4و  ص  فكومن و كن ومن  اط  فممو  ك  مت ل وجسك ق 

                                                 
 165ص -ك جع س و  -و ف موو  ف  ه  فت  ه مسكمتمف  سم  كتور1

https://lawsmaster.blogspot.com/2016/12/objet3.html#more 
2
 Ph. Malurie, le mariage et les homosexuels : 1997, n°35 

كررن  316د قهرري  فامرر  و عررو م كترر   فكرر و  و فمكر  مت هرر  و ف  رر د و فكررن عررو تمن  ف موورر   م كرر  إجر  د  ف  رر  3
 243 فك جع  فس و ف صق  –ع تون  ف موو    فد تس ف ست  ك 

 167ص -ك جع س و  -و ف موو  ف  ه  فت  ه مسكمتمف  سم  كتور 4
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فمي فهكهكن أن ممل كمل  فكهكن ف  ف  كط فوم  فكس ول وك  وف   فهكهكن ف  كن تردكمن قرن  – 3
 كن ف ق  ر     فت  أ  و  جسه  فكه 

و فكررن و قتورر    إلتسرر ن قرررو  فرر   فكجتكررعف فهترر  كممررو فرر  م مترر  فرر   فت رر ا فرر  جسررك ف كترري 
كرر ن  ررا   فت رر ا مكرري  فكجتكررع  فررار م ررم  فمرر ف و تاممرر   إلتسرر ن جتسرر  كررن اكرر  إفرري أتثرري أو 
ورر ف كي م رره  فكجتكررعف ف فمرر تون م ررت ط أن م تهررا  فزوجرر ن جتسرر ف فررها  ك ترر  كررن جررتي و مررو فررهن 

زو ج مكون و طال وطالت  كطهم ق  ت  ال مت و  أن متموه   ص فهزو ج ودت   كع  ف هه أت   ك ت   ف
اك   و  ف كري فهراك   فرار  ر   أتثريف و إا  ف ررت  أن كرن غمر  جتسر  كر ن كتزوجر ف فهتر  زو جر  
م ررول ورر طال وطالترر  كطهمرر قو كررن ممررث  فكمرر  ثف تمررر   ف رر م م  إلسررالكمم ورردن فهرراك  كثررل مرر  

 تثممنف فها  أومل فقتثري أن تامر  جتسر   إفري اكر ف   ترل ت ر ه  فكمر  ث كرن أس سر ف و كرن ممرث  
 ف رر  و ف تمررر   رراط  ف رر م م ورردن  رر  و   فكرر أ  تسرر ور ت ررا  رر  و   ف جررلف فررها  أوررمل فه جررل و 

جف فهك أ  تامم   فجتيف  رط   ت  ه  ف   و  ف   ف  م م  إلسالكممف و كن ممث  فوالمم ف   فرزو 
 ممر  ع تون   مو ل  ف   مم ودن متوفي زو ج  فك أ  وفم  ققق  

 فها  أومل فقتثي أن تام  جتس   إفي اك ف   تل  ا   فمكه  ف  ق ق
و فر   فمرر تون  فررووف   ف ر ص تمررر  عررو تمن  فجتسررمم فر  كثمرر  كررن  فرروول وردن مد ررا  فطدررل جتسررمم 

دلف و أ رول أتثري فكر ا  تكرون جتسرمم  فطدرل ؟ أوم  وون أك  ق فهو غم      جتس  عول كمالو  فط
 إن     سوا م ول ف   اط  فم فم أتثي و ال متطو  قهم  مكه    ق  

و تسررتتت  أن تاممرر   فجررتي مررر  وك ررهمم  فكجتكررع و م ررمع  الرررط    فرر  ت كرر  و كررن ثرره ال 
 متوا  أن مو و  ت  ك  فا فهت  ه  ف  ه و  آلو    ف  كمق

 ةفامة الأخص :إدانة المس س ب –ج 
كررل  فمررو تمن تكتررع أن مترر ج   إلتسرر ن وجسررك ف و  ف مرروو  فكو كررم ف ررا   فارر ة و طهررم وطالترر  كطهمرر  
مكتع تتدما   و ال تتت   ث    ق و ف ا  كل  تد عمم فهتج و كن  فثم    ف  كرم ت رو و طهرم وطالتر  كطهمر  

  ت   ك  فدم فآلو  ق
 ل لل  : اإلنج ب االصطن عي :

و م رص كرل  فطر    ف  ومرم و  فوموفوجمرم  فتر  تككرن كرن  فمكرل  فرو  ه   in vitroترمن و تمرل  فج
 رررر  ج  insémination ال رررطت ق ق و كررررافك كرررل وسررررمهم ف رررر   ثررر   كك ثهررررم تككررررن كرررن  إلتجرررر   

 1 فط ممم  فطوم ممق
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ت رررع  و فر  ف تسرر   التد عمرر    فكت همررم و راط  فتمتمرر    فك تهدررم ال ت رررع فمر تون  الفتز كرر  ف ف رر 
 فت  ه   ص م تها و  تالا توع  فط ممم  فكست كهمق

  إلتج   فمس    فام  - إلتج   وكس قو   فام   - إلتج    فك طتع ومن  فزوجمن  -
 اإلنج ب المصطنع بين الزوجين : –أ 

 ال طت قمم تتكثل ف  ت  م  ومرم و  ل  مه  فكر أ   in vivoقن ط م   فت  م   ال طت ق  
فزوج ق و  ت  تو ل  فط   ف  ق  :  فطدل ته إتج و  ودرل  فرزوجمن  فهرامن تمرال فر  وو سطم كتي  

 كل    مت ك   فو  ثمم  غه أت  فه مته ع  ن ومن  فزوجمنق
ف   اط  فم فم مككن طه  كسر قو  اإلنج ب االصطن عي بمس عد  واحد أو إلنين من الهيف : –ب 

 مه وو سررطم كترر   فامرر ف أو و  ررل  مرره  فكرر أ   فامرر ف و مررته  فت  ررم   ال ررطت ق  إكرر   رر  ج  فرر
ودرل جتمن ثه ت  مو  وو سطم ه ت   فام  أو وو سرطم وومررم  فكر أ  أجتومرم قرن  فرزوجمن و  را  

  فتوع كن  إلتج   ممول  ستثت  م   ف  ف تس ق
 اإلنج ب لص ل" الهيف : –ج 

تره ت  رمو   وو سرطم كتر  زوج و  اط  فط ممم    م   تتطه  تمد ر   ك تور   فر  ه م كهرم  فجترمن 
 فكرررر أ   ف رررر ع  ق  التد عمررررم  فكو كررررم كرررر  وررررمن  فررررزوجمن و   ه  فم كهررررم و طهررررم  ن ف رررر  كمهررررمن غمرررر  

 و وررع تمر  ت ر ا  فامر   فج ر ز  فتت سره  فرقه  فم كهرم و تسرهمه  ف ررمعف و  أولهك  وقمن :
 ق1 ص و ك  فدم  فت  ه  ف  ه  ت  مكتع  فت  ا ف  م فم     ل نيه 
 آداب المع فبة : -فابع 

ممرر ل أترر  فررمي فهتمرروو    مررم و ال أ ررال  ق و فكررن مجرر  أن ال تسررت كل  ر غرر ة و أن ال مومررث 
قت رر  ودمررم وسررمهم ك ترر ط  فا مررم ال تورر    فوسررمهم ق و كررل فرر و فرر   ررا   فكجتكررع مجرر  أن ال مررر    

 و ف ا  سوا تت  ة فه ت  من  فت فممن فمك  مه  : 2قهي  فمم   و قهي  ف ولق
  فكر  وم قهي  ف ول – فكر  وم قهي  فمم      –أ 
 المع فبة على الحي   : –أ 

 ال تك ه وكو   آل  من عو مهث  قهي  مم أو تت مه و ة  فت  ف    فم توتممف و ته  فمكره و روه 
 قأ العمم قمو  فتدكمن قهي  فمم   قو  ك    ف   فك ر 

ف  ف تسر   فتردكمن قهري ممر      ر  صف و  قتور ط  فمرر   ك  فدر     1681كتع   ك   ف  و  ق ه 
ممر    إلتسر ن  فمر   Pothier فآلو    ف  كم ممث عو مهور فت سا و و ع و مس   فدمم   فد تس 

                                                 
 17٠ص -س و ك جع  -و ف موو  ف  ه  فت  ه مسكمتمف  سم  كتور 1
 كن ع تون  ف مم  ف كوك   فد تس  152 فك و   2
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ون ال مككررن تمرروم  ثكت رر  و  غرره افررك سرر و  فرر  ف تسرر  فرر   ررل  فمرر تون  فمررومه جك مررم أف  و رر  مرروف 
تموو  ت وو فهو عمن قهي  فمم    آل  من ف   ف  كمف و  ا   ف مو ك   و ف   فممممم إال    ن جت  زر 
ال م ررو   فترردكمن تك كرر ف ف ررو مسررتدمو كررن ك رر     آل رر منف أكرر   رروا  فترردكمن  ررو إتمرر ص أفرره  رراط 

  فك مومق
ر  فجك مررم  ف همرر   قترر ا كجهرري  فووفررم  فد تسرر  و ررمم  ررا   ف مررو ق و كرر ن  أ 1818و فرري قرر ه 

أس س  فكتل  فت  مم   ف  ك    فتدكمن ق و  وتو د كن  إلكو  طو مرم  فث تمرمف أ رول  فتردكمن قهري 
 فد تس ق و سو   193٠جومهمم  3٠ فمم   كمووال أ العم ف و  قت ا و مت  و موو تت مك  ع تون 

ترر   فممرر    فك مكررم و ررو  ررا   القترر  ا  ررو كترر فع  رراط  ف كهمررم ق ف رر  تككررن     فومرر  رررك ن ف   ه
وف ترر  و ترروفم  ف   هترر  ترروع كررن   كررن  فكرر ف  ق و  ررا   فتاممرر  فرر  وج ررم  فت رر  موررمن فترر    ررتالا 
كد رروه  آلو    ف  كررم مسرر    زكتررمق فكررن عرر تون  فترردكمن  فد تسرر  مكتررع  فترردكمن قهرري ممرر   ع  رر  

  تمنقستم أو    و تم   فوالمم أو   ص ف  كست دي  فكج 12قك ط أعل كن 
 المع فبة على الفب" : –ب 

( وفكن  س  ف  كم ك   2( مكون و طال كل  تد     ص وكم ك   أو    نق)1) س 739مس   فك و  
أو    ن أن مست و ك  وف    رالل ثرالث سرتو   كرن  فوعر   فرار أوف فمر  كر   سر ط وفرو كر ن  تر ك 

  تد   ممري وام  افك ق وف  أن مثو  ك  أو ط وجكمع  فط   قس
( مستثتي كن أمك ه  فك و   فس ومم  ف   ن  فرار م مروط فمكر  ومرت ه  فكتور  ون    رم   1)74٠ك و  و ف

( ومسرتثتي 2ف    ف     ف م رمم وفكن فهم ر  أن م دة عمكم  ا   ف  ر ن إا  كر ن كو فار   فمر  ق)
وطالترر  كطهمرر   أمرر   كرر    ررص فمر  ع توترر   كررن أو     فت ررم  ق و  را   فمكرره ك ترر ط أن  ف مرو ورر طال

  1فك  فدت  فآلو    ف  كم
و  إلو تررم ال ت ررص  ف العرر   كرر  وررمن  فالقوررمنف و توطررل كررافك  فكمرر كه  ف مرروو  فترر  كررن طوم ت رر  
ت جمع أف     فمك   ق كثل إع  ة أكو ل فتست وه ف  أف     فمك   و  ط أن م  ا  فكم ة سو  

مرت ه  فكتور  ون    رم   فر    ف ر    ف م ررممف  فم ةق ومستثتي كن افك  ف   ن  فار م موط فمكر  و
وفكن فهم ر   ن م دة عمكم  ا   ف   ن إا  ك ن كو فا   فمر ف ومسرتثتي أمرر   كر    رص فمر  ع توتر   

كررن  فمرر تون  فكرروت   فجومررو ( ق وم ررو ورر طال ومررع ومرر  مررو   فهكمرر ك    74٠كررن أو     فت ررم  ) ه 
مج  ط وكل ك  ممع قهم  كن  ف موو وم  و  ستاالف  فهكم ك  ف سو د ف  افك ك ن  فومع ك و   فهكم ك   و  

ف أو فررره مكرررن ك رررو   ف ررر  كررر  و ه  ف ومكرررون  فكمرررل فررر   ررراط  فم فرررم ك  فدررر   فرررآلو   عوررل  ررروو   ف مرررو
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ف ومكرون  فك ر فا فرآلو   فر   راط  فم فرم  رو  فسرو    فو قث قهي  فت  عو  و أقو و  فوم  فهكم ك  
 ق1ال  فكمل

فهوطررو و  فررار ك ترر ط كررل قكهمررم كدتومررم فهجك ررو  ك كرر  كرر ن  سررك   توفررو أكررل  فرر ولف أكرر  أف رر    
ف  ك وت    وفي ققو  ا  كهر  ممطره  1836ك مو  21فك ت  ككتوقم كهم  ف  ف تس  وكوج  ع تون 

إ  و  وال  فكج وو و م   المتم ط ق فدجرو وت  و  و هتر  كر تو  م مروون  ف ر  د و رو  ف كرلق أكر  م فمر ف 
هومم  ف و   م مو ون  فاتي و فمكر   و  فتهدرز  تمتر و قهرم ه قرو  فر ص فرافك ق و  فمر تون  فجتر    فدغ

مجرر ه كررل  وررل ثرره  فم ررول قهمرر  وط ممررم ك  فدررم فررآلو    ف  كررم كثررل  فممرر ه و فررع أو  دررة أسرر    
م  فكو و و  ف وك   أو  فستو    ف  كم أو  ف   رم وطر   غمر  ك ر وقم : كثرل إ ر قم وعر  ع   ط ر
 و ك اوم ف  وسط  فجك و ف زم و  قن  ف  ة   ول  فار ع ه و   فو   من فا ة غم ك  وعققق

 هن  نتس ءل لم  ا فتب المأفع على انعدام المحل أو عدم تعيينه بطالن العقد بطالن   
 مطلق   ا  ا الق عد  ال تخدم إاّل المتع قد وحدا ال ي ق م بإبفام العقد 

  تررررر ج   أو غمررررر  تررررر ج ف فرررررهن  ت رررررو ه  فكمرررررل أو قررررروه ت ممتررررر  مرررررر   فكت  عرررررو ك كررررر  ك تررررر   ررررردت
وك رر فم فف ا  ال مت ررو  أن مومرري كرر توط و مررو ال موجررو كمهرر ف فدمررو    كرر ن  فالزكررم فمم كرر  غمرر  
كوجوو  و و فت ف  ال مت و  إو  ه أر قمو ووون  ا   ف كن  فر و ر  فار كن أجل  فم ول قهمر  

 الم  ا هو مطلق ؟ف 2طالن كم   فمك مت ت  عو  فكت  عوق إان  ا   فو
فررها   قتو ترر  فرر   رراط  فم فررم  ف مررو عرر وال  فإلوطرر ل ك ترر ط عرر وال فهتتدمررا مترري ممرر   إوط فرر  كررع إكك تمررم 
إج زت  كن عول  فكت  عو  فكمك  ق فكما متدرو أر مروفع ثكتر ف أو ترته إج زتر  و فره متم رل  فكت  عرو 

  فكمك  قهي  فكم ول  فكوتا  كن إو  ك  إم ط ؟ 
 فك رررهمم   فرررار مج ررل  فرروطالن  تررر  كطهمرر  و و فتررر ف  تمررول أن  ررا  ال مت ررو  ق و  فكتطررر   ررو

 ق3 فكمكمم ال تممو توع  فوطالن
                                                 

1
  https://lawsmaster.blogspot.com/2016/12/objet3.html#more 
 173ص -ك جع س و  -و ف موو  ف  ه  فت  ه مسكمتمف  سم  كتور 2

 -4قوو  –كجهم  ف هوه  التس تمم  - فتامم  ف  جزد كن أجز د  ف مو وأث ط ف   ف و فم  فتو وفمم -كت و  م ته كمسن
قورررو  فمررر  مجررر زر /  فكرررو ل فو  سرررم  ف هررروه  فم توتمرررم/  فجرررزد   ول /  فمررر تون / وفمررر   - 1677ص -2٠15سرررتم 

 ق214-213/ ص1972و  سم كم  تم / كطووق   ج ك م  فكوم  /  –فهم تون  فكومت  
/ فر  ك ر و   الفترز ه /  فطو رم  ف  كسرم / كطو رم  1وق قوو  فكجمو  فمكمه /  فكوجز ف    و  فمر تون  فكروت  / جرر

 189/ ص 1977تومه / واو و/
 ث  قوه  فتك فه  ومن  فكت  عومن  قهي   وط   ف مو /          تالل  فتو زن  ومن  الفتز ك     - ك ت   ممه  مكو 3

 فت  عومرررم فررر   رررل  تت ررر    ف ررر وط  فت سررردمم / و  سرررم  كم  ترررم ورررمن   فمررر تون  فك ررر ر  وووفرررم  إلكررر     و فمرررو تمن  
 ق3٠8/ ص 1991- 199٠همو تمن   التجهو ك مكمم  / و    فت رم  ف  ومم /  فم     /   و ومم كع إ      ف

https://lawsmaster.blogspot.com/2016/12/objet3.html#more


                                                

 

 

   الدكتور/ أمحد عبد احلميد  دور فكرة النظام العام فى محاية مشروعية العقد              ...     

 

152 

 
 المطلب الل ني

 مط بقة العقد للنظ م الع م و اآلداب الع مة من خالل فةن السبب
  136م تورر   فسررو   فرر كن  فث فررث  فررالزه ف ررمم  فت رر ف    فم توتمررم و  ررا  كرر  ت رر  قهمرر   فكرر و  

ن فإلفتز ه سو  ف أو ك ن سوو  ك  فد  فهت  ه  ف  ه أو  آلو   ف ك ن  ف مو ور طالقس و فكر و  سإا  فه مك
( كررل إفتررز ه فرره مرراك  فرر  سررو  فرر   ف مررو مدترر ة أن فرر  سرروو  ك رر وق ق كرر  ال ممرره  فرروفمل  1س) 137

هري ( وم تو   فسو   فكاكو  ف   ف مو  و  فسرو   فممممر  متري ممروه  فروفمل ق 2قهي غم  افكق ) 
ك  م  فا افك ف فها  ع ه  فوفمل قهي  و مم  فسو  ف هي كن موقي أن فإلفتز ه سوو    ر  ك ر وق  

 أن مثو  ك  موقم قس
و فهو هرررم   وفررري ال موررروو فهسرررو  أ كمرررم ق  تررر  فرررو ت  عرررو كت  عرررو ن كررر كال    همرررم و كررر ن  رررر  ه 

وق   ك ترر ط غمر  ك ر فا فهت رر ه  رممم  و   فمر   كررن قمرو   إل  و  و كمرل  فتررز ك ه كوجروو   و ك ر  
 ف  ه و  آلو   مكون قمو ه ع  كر   و  رممم  ق و ف را  فكثمر  كرن  فت ر م    أ كهر   كرن  فسرو  و 

     فت  م     فج ك تمم و  السكتوت فممق
و أ كمررم  فسررو   قترر ا و رر   فدمرر  و  فمرر تون و  فمررر د  فهررامن م ررت طوت   كررن فرر   ف مررو  ترر  ممررل 

 كل  فكط ومم قهي كستوف  فمر دق فكثم  كن  فك  
و مررر ول  فدمررر  أن مررررع ت  مرررا فررر  فررر  أومررر ث    رررمف و أ رررو   فمرررر د قرررو  أمكررر ه  و   فم ررر  
 فتمرر   مررول كد رروه  فسررو ف و  رراط   مكرر ه ت رر و قهرري أ كمترر  و  رر  م ررمهم  ف ررك و  فترر وو و 

ه فرررر   فممممررررم   ررررتالا  فت  مدرررر   فدكرررر    فسررررو ق و غكرررروة  ررررا     مرررر  و ت رررروو ت  مد ترررر  م ررررو
 فكتم رررمن و  فمررر    فهررامن تتم رر ه  فتو مرر     فم توتمررمف و ف ررا  عوررل  فت رر ة إفرري كرروف كط ومررم 

   ف مو فهت  ه  ف  ه كن ج م  فسو  تت  ة أوال  فكد وه  ا     م  و ط   إثو ت ق
 الرفع األول
 تعفيف السبب

فمررط كك ررطهل أوورر  وررل كك ررطهل مككترر   فمررول مت رروو كدرر  مه  فسررو   ن فرر  قررو  ت  مدرر   فررمي 
ع توت  كافكقو  فم تون  ف وك ت  ف   ا   فك تي فه مدتمت  ودمرم كسر قو ق فكتر  ككتتر  قهري   عرل كرن 

 فسو   فكت ئ  cause efficienteو  فسو  وك تي  فا ة  فكو     cause finale  فتد م  ومن
ن  ف رركل  فرررار توفررو قتررر   الفترررز ه  ف فمرر تون  ف وكررر ت   قتورر   فسرررو   ررو  فت ررر ا أو غ فوررر  كرر  مكرررو 

وفكن فك  ت د  ف   فم تون  ف وك ت  قموو غمر   ركهمم كر ف موو  ف رر  مم و  ف مروو  ف متمرم و قمروو 
  فتو عف  قتو   اط    م   و إل  و  و ف ا  وج   فومث قن سو  تتج  إفم   اط  إل  و ق   
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أو إا  كررر ن  فاررر ة ك  فدررر   فهمررر تون أو و مت ررروه  فسرررو  إا  فررره م رررل  فكت  عرررو ن فهاررر ة  فك جرررو 
فآلو    ف  كمق و  ا   و ت  ما  فت  مم  فتمهمومم  فت  تمرول أن  فسرو   رو  فار ة  فكو  ر   فرار 

 و  فسو  م تها قن  فكمل ق 1مم و إفم   فكت  عو كن ت  عوط 
 ف  ول  و  إلج وم قهي  فسه ل  فت ف  : فك ا   فتزه  فكت  عو ؟ 

و  إلج وم قهي  فسه ل  فت ف  : وك ا   فترزه  فكت  عرو ؟ و م  ر  فهو هرم   وفري أن  تر ك أك   فث ت  ف 
توق  كن  فتت عص ومن فد   فسرو  و  فرار  رو سر و  و فدر   فار ة و  فرار مكرون فر   فكسرتمول ق 
فسو  افك  رو أن  فار ة سرو   ف مرو  رو  فهكت  عرومن عورل  التدر   أو إور  ه  فت ر ا  فمر توت  و 

فك ا  ؟ مككتت  كن إمج و  فسو   فار  و وك ت ط  را   فتمهمرور و  هر  فر   ف مرو و كورروق    فسه ل
ال متامر  ق فدرر  قمرروو  فك  ورررم و  ف مروو  فكهزكررم فهجرر تومن سررو   فترز ه  فكت  عررو  ررو  فتررزه  فكت  عررو 

 ع  فتررزه وتمررل  فورر   آل رر ف ال مهتررزه  فك ررت ر ورروفع  فررثكن و ال مهتررزه  فكسررتدج  ورروفع   جرر   إاّل  ن
 فكهكمررم و  ن  فكررهج   فتررزه وتككررمن  فكسررتدج  كررن  التتدرر ع ورر ف من  فكررهج   ق و  فسررو  فرر  قمرروو 

  فتو ع  و تمم  فتو ع
 و  فسو  ف   ف موو  فكهزكم فج ت  و مو  و تسهمه  فكملق 

 ج تومنق فكد وه  فتمهمور فهسو  مول قهي  ستمالل  فتز ك    فكت  عومن ف   ف موو  فكهزكم فه
و تو مجم  تطو   ا   فكد روه و و رل إفري  فدم ر د  فد تسرممن  فرامن مر  و   إل  و  كرن  ف ركهمم  فتر  
ك ن مد ر    فم تون  ف وك ت ق ممث   تكرز  فكتسرمون قهري تدري كد روه  فت  مرم  فتمهمومرم كتسر  همن 

كتترر  كررن إجرر  د  رراط  فت  مررم  فتمهمومررم ال تك قررن كرروف رررك ن  فسررو  فررآلو   و  فت رر ه  ف رر هق  ن
 فك  عوم فكل ك ت ر م مو أن م ول ك فك فو فكن إفي ج ت   ا   فا ة  فدو ر و  فكوروق  توجو 

 2أغ  ة و وو قث أ  ف    مم    جم قن  ف موق
ف فك ت ر م ت ر كتزال إك  فمسكت ف أو فكك  سم فمر  ك ترم ك مترمف أو إلقر و  وم ر ف أو فهممر ه ودقكر ل 

وترر  كثررل أف رر    فمكرر  ف  فرروق    ك ترر ط أقكرر ل ك  فدررم فهت رر ه  ف رر ه و  آلو  قو أو ك ررن ككتوقررم ع ت
 فومرررث قرررن  ررراط  فوو قرررث متطهررر  أن ممررروه  فمرررر   وتم مررر   قكممرررم و  ررر وم    جرررم قرررن تطررر   
  ت   ررر هق و  فكد ررروه  فجومرررو فهسرررو  أكثررر  قكمررر ف و فرررمي  رررو  فاررر ة  فكو  ررر   فرررار مم ررروط 

                                                 
 ق  ف و و   مل ف   ا   فك تي 242ك جع س و  فم    –م ك  أوو ستم   1
2
 J. Mazaud Laçon de droit civil, T.II vol.1, 7éme Ed. 1985, par F. Chabas, p.256 et 

   422و  421ف ز    فست و رف  فك جع  فس و ف صق ق ت   ف   ا   فك تيف قوو  258
   68كمكو مستمنف  فت  مم  ف  كم فالفتز هف  فك جع  فس و  صق   
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و قرررث  فك رررت كم كررر  ورررمن ط فررر   ف مرررو و  فتررر  م هك ت ررر  و وف ت كررر   فكت  عرررو كرررن ت  عررروط ورررل  رررو  فو
 1فهت  عو ق  و  ا   فكد وه فه م وة  فكد وه  فتمهمور ول أرما ف ق

مسرر   فكورروأ  ف ر ه ممررع قر د إثو ترر  قهرري  فكروق  ق سررو د ت هر   إلثورر   ووجرروو إلبـ   الســبب :  –
 فسو  أو قوه  مت  ) رو ر أو غهرط ( أو و روه  ر قمت  أو ك  فدتر  فرآلو    ف  كرم ق و  فكروق  
 ت  فمي و  ك   و   فع  فوقوفق و ف   فد رمم  فا فوم تكون  فوقوف ك فوقم عول  فمم ه وتتدما  ف مو 

و  فكت  عررومن أو و ثت كرر  أو كررن  فامرر  كرر و ه  ف مررو ورر طال وطالترر  كطهمرر قو قهرري   فررع كررن طرر ا أمرر
  فوقوف إثو   قوه وجوو  فسو ف أو قوه ع توتمت  أو ك  فدت  فآلو    ف  كمق 

و فرر  أمررو ل أ رر ف كسرردفم  ررمم  فت رر ا  فمرر توت  ال تطرر و إاّل وكت سرروم وقرروف كرر ن  ف رروا كت رر  
 د قروه تتدمررا هق و  ترر  مروفع  فكرروق  قهمر  و ت ررو ه  فسرو  و و ف مرر   فررار تتدمرا  ف مررو أو توعمرع جررز 

  مج ل  فت  ا و طالق فم ول  فكوق  قهم  كوقم  و ممع قهم  ق د إثو    فسو ق
كل  الفتز ه فه ماك  ف  سو  ف   ف مو مدت ة  - 1كن  فم تون قهي ك  مدت  :س  137ت    فك و  

وم تور   فسرو   فكراكو  فر   ف مرو  - 2قس   فروفمل قهري غمر  افرك سف كر  فره ممره  أن ف  سوو  ك ر وق 
ف فررها  عرر ه  فرروفمل قهرري  ررو مم  فسررو    ررو  فسررو   فممممرر  مترري ممرروه  فرروفمل قهرري كرر  م رر فا افررك

 ف ه  كن موق  أن فالفتز ه سوو  أ   ك  وق  أن مثو  ك  موقم  س    
ق فمرو كر ن  فمرر د     أمك كر   غمر  كسرتموثمف وفكتر  ممر و ا   فتص ال كم ول فر  فر   فمر تون  فمرومه

 ق ق وفه مد ل  فم تون  فجومو إال أن عتت   فك  ف   كن أ كمم قكهمم  فك  ر مطوم   كن عول
وعررو جرر د فرر   فكرراك    إلمررر ممم فهك رر وع  فتك مررور فرر   ررا   ف رروو كرر  مرردت  : س أكرر  فمكرر  مت هرر  

 وهثو    فسو  فثكم ع قوت ن أس سمت ن : 
ك  (  فت  ة تو ف   فسو   فك  وع ف   الفتز ه وفرو  غدرل اكر ط فر   ف مرو إفري أن ممروه  فروفمل ) أوال 

ق ومكررون قرر د إثورر   قرروه وجرروو  فسررو  أو قرروه ك رر وقمت  قهرري قرر ت   فكررومن  قهرري  ررالا افررك
 ق   فار مط ن ف   ف مو

) و فث تمرررم (  فتررر  ة كط ومرررم  فسرررو   فكررراكو  فررر   ف مرررو فهممممرررم إفررري أن ممرررمه  فكرررومن  فررروفمل قهررري 
ق فها  أعمه  ا   فوفمل وج  قهي  فو  ن أن مثو  تو ف   الفتز ه قهي سو  ممممر  تهمر  ور    و مت 

                                                 
 178ص -ك جع س و  -و ف موو  ف  ه  فت  ه مسكمتمف  سم  كتور 1

كموكرم إفري كمكو  ف     ف و م  /  آلث    فكت توم قهري ت هرا  ر وط  ف مرو / و  سرم كم  ترم  / أط ومرم وكترو  ط  
 ق83/ ص 1983كهمم  فممو  / ج ك م طتط  / 
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م  كاكو  ومتومن كك  تموه أن  ت ك ف رمن : )   ول ( أن مكون  فسو  غ    دم  فك  وقمم س  ق
 ق  ق وتست  ة كال كن  فد رمن 1ق ) و فث ت  ( أن مكون  ت ك سو  اك  ف   ف مو   ف   ف مو

 السبب ويف الم ةوف اي العقد: – 
ق وعرو كر ن  فكتطر   فمر توت  ممرر  وردن  137و ا   و  فد ة  فو  و ف   فدمر     وفري كرن  فكر و   

ق وفكن  فم تون  ثو   فسو   ن  فومن ال مموه وووت ف  و  فار م ف و و  فككها وهثو    فومن  فو  ن
ق   فجومررو ورررع ع متررم ع توتمررم مدترر ة وكمتررر    أن فه مررو سرروو   ك رر وق   وفررو فرره مرراك   ررا   فسررو 

ق فها   وقي  فكومن أن فه مو سروو   غمر  ك ر وع سركع كتر  افرك  قهي أن  فم متم ع وهم إلثو    ف كي
ق وعررو كرر ن  فدمرر    2ف وكرر  فرر  افررك  فومتررم و فمرر   ن   وجكمررع  فطرر  ق وفرر   إلثورر    وكهررا  ررو وهثو ترر 

ف فجرررر د  فمرررر تون  فجومررررو كهمررررو   ف رررر  ككرررر   و فمررررر د  فرررر  ك رررر  مد ررررا ن و رررراط   مكرررر ه وون تررررص
ف ف همر  أمرر   أن مثور   قومالم  أت  إا   وقي  فكومن أن فه مو سوو   غمر  ك ر وع و ثور  افرك عوكت 

ق ومستور ف  افك إال  وف  إثو    ا   ف هه وجكمع  فط    ت  و ع م ك وممق  قهه  فو  ن و ا   فسو 
مكررون  فسررو  كرراكو    فرر   ف مررو أو أن مكررون عررو اكرر  سررو   ررو ر وثورر  أن  فسررو   فممممرر  غمرر  

 كك  سمدت  :  3ك  وع
 ق وعررو 137و ررا   ررو  فدرر ة  فررو  و فرر   فدمرر    فث تمررم كررن  فكرر و   الســبب المــ ةوف اــي العقــد: –  

ورررع  فررتص  ترر  أمررر   ع متررم ع توتمررم قهرري أن  فسررو   فكرراكو  فرر   ف مررو  ررو  فسررو   فممممرر   فررار 
ق فررها   وقرري  فكررومن أن  فسرررو   ق و فم متررم ع وهررم إلثورر    ف كررري  ررر د  فكررومن أن مهتررزه كررن  جهررر 

ن ف فه  أ ف ول  و سو   و ر مست  سوو   غم  ك  وع  فكاكو  ف   ف مو فمي  و  فسو   فمممم 
ف وف   اط  فم فم متتمل ق د إثو    ( إك  أن ممت   قهي إثو    ف و مم 1مت ا أمو كوعدمن : ) 

ك  أن مثور   أسر   أن  فسرو   فممممر  فه مرو غمر   2ف )   فسو   فمممم  وك  وقمت  إفي  فو  ن   ( و  

                                                 
ق وغتي قن  فومر ن أن  فسرو   فرار مراك   سو د اك  ف   فستو  فككتو   فار مثو   ف مو أو اك  قتو  فت  عو ا ت  1

ن كرر ن  فو قررث عررل أن مرراك  فرر   ف مررو فرر   ف مررو  ررو  فو قررث  فررو فع إفرري  فت  عررو  137ق ومورروو أن تررص  فكرر و   ف و  
ف السمك  قتوت  تتموث  فكاك    إلمر ممم قرن قر د  فم تون  فجومو أكث  كس م   فهسو  وك ت ط ف   فت  مم  فتمهمومم 

ف وقتو ررا م تورر   ررا   ف وفكررن ال  رر د مكتررع كررن أن مرراك   فسررو  وك ترري  فو قررث فرر   ف مررو إثورر   قرروه وجرروو  فسررو 
 ق و مم  فسو  أو قهي قوه ك  وقمت  فسو   فكاكو   و  فسو   فمممم  متي مموه  فوفمل قهي  

قوررو  ف زمررز  فك سرر  مكرروو / إتمرر ص  فت رر ا  فمرر توت  فرر   فمرر تون  فكرروت   فك رر ر / و  سررم تمهمهمررم وتد ررمهمم  2
و ترر ك فرر   وررمن قمررو غمرر  كرراكو  سرروو  وقمررو كجرر و :   ول إا   ثورر   152-148/ ص 2٠٠6كم  تررم/  فمرر     / 

ف أكر   فثر ت  فرال موطرل وفكرن مروفع وروقوف  إلثر  د ورال سرو  فمرت هص  كون و طال   فكومن أن ف  سوو   غم  ك  وع م
   كت   فكومن إا  ك ن فه موف  أو مست وط إا  ك ن عو وف ط

 178ص -ك جع س و  -و ف موو  ف  ه  فت  ه مسكمتمف  سم  كتور 3
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ف وجر    ر  ق وك تر  عمكرم  فتز كر  تزمرو قهري ق ر   جتم قفرها  أ  و أن مثور   رو مم  فسرو  ك ر وع
  1أن مثو  افك و فكت وم أو وك  مموه كم ك    (

ومكون   ك  كافك أمر   متي فو فه تزو عمكم  الفتز ه قهي ق    جتم    إا  ك ن  فسو   فر و ر 
ا  أ  و  فكرررومن أن مثوررر   أسررر   قررروه  ف  تررر  ال مجررروز إثوررر   قكررري  فككترررو  إال و فكت ورررم ككتووررر    قو  

ف مترري فررو كرر ن  فسررو   مثورر  افررك وجكمررع  فطرر   وكت رر   فومتررم و فمرر   ن ف فهرر  أن ك رر وقمم  فسررو 
ف و فارر  مجرروز  ف  ن إ درر د قرروه  فك رر وقمم غرر  ف وك كرر  وهارر  عمكررم  الفتررز ه  ف ررو ر ككتوورر   

 إثو ت  وجكمع  فط  
 

 
 الرفع الل ني

 السبب ويف المأفوع أو المخ لف لآلداب الع مة
ز ه سرو  ف أو كر ن سرروو  ك  فدر  فهت رر ه  ف ر ه أو  آلو   ف كرر ن سإا  فرره مكرن فإلفترر 136ترتص  فكر و  

( كل إفتز ه فه ماك  ف  سو  في  ف مو مدت ة أن ف  سوو  ك  وق ق  1س)  137 ف مو و طالسقو فك و  
( وم تورر   فسررو   فكرراكو  فرر   ف مررو  ررو  فسررو   فممممرر  مترري  2كرر  ال ممرره  فرروفمل قهرري غمرر  افررك) 

فا افرك ف فرها  عر ه  فروفمل قهري  رو مم  فسرو  ف هري كرن مروقي أن فإلفترز ه مموه  فوفمل قهي ك  م  
 سوو      ك  وق  أن مثو  ك  موقم سق

و فت  ه  ف  ه م كل كك  سو  و أن ق فت ط سكجكوقم  فمو قرو  آلكر   و  فكور و  و   سري فر   فووفرم 
 سو د أك ن  وف   سم س ف  عت  ورف  جتك ق  أو أ الع سق

و فك  عوم ك  وقمم  ف مو ال ت تكو إاّل قهي  فت وص  فم توتمم ف فدمر  و  فمرر د كتدمر ن قهري وجروو 
 Virtuelت رر ه قرر ه ف هرر  إفرري ج ترر   فت رر ه  ف رر ه  فككتررو  و  رروا  فت رر كمن ك  عوررم كرروف  مترر  ه 

                                                 
ف فرها    و   كرن  فكتكسرك ور وعو عرر  كمككرم  فرتمة ور ن قمرو  فمر ة مجروز إثور    رو مم سروو  ور  و     ف ر 1

ف ثه أترل كن  ف س  ل  ف ر و   كرن كوقمرم  فرومن إفري كرومت    ك ت  ستو    فومن كاكو    فم   أن عمكت   وف   تمو   
فرر  كت سررو   و رر وا ك تهدررم عوررل تررو  مع  فسررتو   وو ررو   إت رر  ك ترر  تسررتجور  فكررومن وت ررك  فرر   مسرر ت  وتو قرر  

كجكوقرم  1932توفكو  سرتم  1٠و     وفمال كت وم   ك فم   ف  تد  وجوو ع ة مممم  ) ف ف اط  ف س  ل مجوز  قت ف  
ف وماتر  قتر   ومالمر  أن  فسرو   تر  كد روه ور فك تي  فك ر وا فر   فت  مرم  فتمهمومرم – 138ص  67 عره  1قك  

 كمل فهكراله فر  ف وال ف فمكون قمو  فم ة ا ت  ف   اط  فمرمم  و  ف مو  ف و ر  كن  فت  ر  قهي قمو  فم ة
 ف و ا  ك  ممع غ فو   ( ف إال إا   ت ا  طوم مم  ف مو ع متم قهي سوو   و مم  فسو 
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كمق  فك  وقمم و  آلو  قممث مكون  وا ك  عوم كوف وجوو  فسو   و  فمد   قهي  فك همم  ف  
1 

و تستتت  أن  فسو  وكد وك   فتمهمور ك ن مركن مك مرم  فدر و  فكت  عرو ومتكر  م فمر  فمرركن مك مرم 
 فك ررهمم  ف  كررمقو أ  و  فك رر ع كررن  ررالل  كررن  فسررو  وكد وكرر   فمررومث ك  عوررم ك رر وقمم  ف مرروو 

الن  ف مرو متي ال تر   العت  و  فوطت  و  فكجتكع و  ت  قهري  إل رالل و راط  فم قرو   آلكر   وطر
وطالت  كطهم  ت      كمت  قف   تركن  فمد   قهي كجتكع كت ه كتسه ود ال  و كو و  كسرتكو  

 كن ومت   إلساله و تم ل موط و  فت  فقسا ووأ مت هي قت   ت    فتدث ط و فكجتكع  فا و ق
 

 المبحث الل نى
 دوف النظ م الع م الحم ئى والتن اسي اي حم ية الطفف الععيف

  -وتقسيم: تقديم
إا  ك تررر  فكررر   فت ررر ه  ف رررر ه فررر   رررل  فكررررا    فدررر ور عرررو  ت ررررا  تط عررر   ررررمم   فها مررررمف          

ف عت    أ و ف   قهي مك مم  فكم ن  فسم سر  و   العر  فهكجتكرعف وو فتر ف  فره ت ر و م مرم  فت  عرو 
كرررن  رررالل ك  عورررم  -فررر   ه ررر  سررروف عمررروو كمررروو ف ت كرررز  و ررردم أس سرررمم مرررول م مرررم إوررر  ه  ف مرررو

 ف ومتك   ه  م مم   ط ا ف  تمومو  ث  ط وكتدف قن  فتممموق- وقمم  فكمل و فسو ك 
إال أترر  كررع ت  مررم  فمرر ن  فت سررع ق رر  ورروأ  فكرر   فت رر ه  ف رر ه ت رر و  تسرر ق    ررومو   فرر  كررركوت   
وتطرررو   أ رررو ف   فت ررركل مك مرررم  فكمررر ن  العت ررر ور و الجتكررر ق  فررر   فكجتكرررعف وافرررك قهررري إثررر  

   ال ررت  كممف وكرر   رر م  افررك كررن تزمررو تررو ل  فووفررم تررو مجم  فرر   ررتي جو ترر   تت رر    فكررا  
وعررو أو   رراط  فتطررو    إفرري   ررو  كد رروه جومررو فهت رر ه  ف رر هف م رر ا و فت رر ه   فممرر    الجتك قمررمق

 ف رر ه  العت رر ور و الجتكرر ق  مررر ا إفرري  فكد رروه  فتمهمررور ف رراط  فمكرر  ف وت ترر  قهرري افررك وطوم ررم 
م مررم  فت  عررو عمرروو   قومررو  إلجورر     فرر  و قهرري  مترر ه عو قررو كثمرر   رر    كت همررم  فمرر ل أن  رر و  

و غه كث   وتتوع  اط  فمموو و تتك     إفي فك   و مو  و   فك   فت  ه ٠و فت  ه  ف  ه ف  ثوو   فجومو
عومن  ف  ه  العت  ور و الجتك ق ف غم  أت  مككن  فمول أن  اط  فدك   عو ت د  فتممم   وفمن كت  

 عتررري كررل كت كرر   رررع  إل  و  ف ررو  عمررووف فدرر   فوو مررم ع ررو   رراط  فدكرر  إفرري مك مررم  فطومرر   
ققف و ستتوع افك  فمو كن م مم  فت  عو و وا مك مم  فج ت   فرر ما 2 الجتك قمم  فر مدم و فدمم  

 قو فت  ه  ف  ه  فمك تيوتممم   فتو زن  ف مورف و ا  ك  م  ا 

                                                 
 179ص -ك جع س و  -و ف موو  ف  ه  فت  ه مسكمتمف  سم  كتور 1
 وك  و و  242ص –ك جع س و   – فت  ه  ف  ه وم مم  فت  عو  -قهم ن قو  2
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وفرر  ك مهررم الممرررم ت ررر  فكرر   فت ررر ه  ف رر ه  العت ررر ور و الجتكرر ق  فتككررمن  فووفرررم كررن تمممررر  
 فسم سررم  العت رر ومم  فترر  تتت ج رر  وتوتارر  توجمررر    فرر  و إفم رر ف فررا   رر و   إل  و   فت  عومررم عمررروو   

 ه  ف ر ه أ  ف و روا إجور     فر  و قهري  متر ه  راط  فسم سرم وتروجم  ه إفم ر ف و را  كر  مسركي و فت ر
 فكوج ف ممث تتتوع ك      فتوجم   العت  ور سو د ف  إط    ف موو  فتر  تور ه ورمن أفر و قر وممنف 
أو تهررك  فترر  تررته وررمن كتتجرر  وكرروزق   فسررهعف أو وررمن  رر ك    ررت قمم وأ رر ف  سررتثك  ممف أو وررمن 

تجرر  وكرروزق   فكتتجررمن أو  فكسررت هكمن وكهسسرر    فتكومررل سررو د فرر  إطرر    ف مرروو  فترر  تررته وررمن كت
 فسررهعف أو وررمن  فكتتجررمن أو  فكسررت هكمن وكهسسرر    فتكومررلف وعررو  عتررري  ررا   فتوجمرر  تمممررو م مررم 

ب لنظـ م  فت  عو ومموو كتد وتم تو   فطوم م  فسم سم  العت  ومم  فت  تتت ج    فوول ك ركهم كر  مسركي 
 الع م التن اسي

 ععيفالمطلب األول:النظ م الع م الحم ئي وحم ية للطفف ال
 الرفع األول: افض النظ م الع م الحم ئي التأفيعي لبعض االلتزام   حم ية للطفف الععيف

 الرفع الل ني: تنظيم بعض العقود وتقيد حفية اختي ف المتع قد األخف
 المطلب الل ني: دوف النظ م الع م الحم ئي القع ئي اي حم ية الطفف الععيف

 المطلب األول
 وحم ية الطفف الععيفالنظ م الع م الحم ئي 

إن إقرر و   فت ررر  فررر   ف مررو  جرررل مك مرررم  فطرر ا  فرررر ما وقررر و   فتررو زن  ف مرررور  فك ترررلف        
وأ ررروم  كسررردفم  فترررو ل  ٠أ رررول  فمررروه كطهوررر   كهمررر   ورررر و   إجتك قمرررم و عت ررر ومم فررر   ن و مرررو

  تك  ررم   كررع تدرري أسرر ي  فكتزمررو فدكرر    فت رر ه  ف رر ه  فمكرر    فرر  تت ررمه  ف مرروو أكرر    كسررهك  ورر ف و ررا
 الفترررز ه  ف مرررور وكرررع  فدكررر   فت  عومرررم  ف رررمممم  فتررر  تمررروه قهررري أسررر ي عمررر ه  ف مرررو  فكترررو زن ورررمن 

 ٠ 1 فكت  عومنف و مو  قن غون أو  ستاالل أمو   ط ا فق  
وم جررع و رررة  فدمررر   ررر    تز مررو سرررهط ن  فت ررر ه  ف ررر ه  فمكررر    وررر ا م مرررم  فت  عرررو إفررري قالعرررم 

ت  مج  أن تموه ومن عو قو  فت  ه  فم توت ف ف فت  مع و قتو  ط ع توتر   كورروقم   م هرو  ف مرو  فتو ج  ف
                                                                                                                                               

ك جررع  – توتمررم فهطرر ا  فررر ما فرر  قمرروو  إلاقرر ن  فرر   فمرر تون  فكرروت   فمك مررم  فم –أككررل  كررر ن قوررو  فمرر و  
 وك  و و   42ص -س و  
 . 1994  فمر    ف  ف  ومرمف  فت ررم و    ف مرورف  فكرركون إز د فهكسرت هك  فكوتمرم  فمك مرم  ف فر ق ف كمكرو أمكرو
 /www.europa.en.int (http://www.europa.en.intكوعع  التم و   و و  قهي   تت تم :  10 -ص

1  Marcel Fontaine, La protection de la partie faible dans les rapports contractuels. 

Rapport de synthèse in le Centre des Droit des Obligations de l’Université de Paris I et 

le Centre de Droit des Obligations de l’Université Catholique de Louvain 

(Comparaisons franco-belges). LGDJ, 1996, p.614 
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ومسررو ت  ك ررو     فهممررو   ف   ررممف وف ررا  ف ف مررو متممررو و فت رر مع  فررار متموكرر  فرر   ف رر ه  فمرر توت ق 
 رر هف  جررل فرر فو عع  ف كهرر  و فكتطمرر  ممررر  أن تكررون  فاهوررم فرر  تكررومن  ف مررو فكمترررم    فت رر ه  ف

ت تمرر   ثررر    الفترررز هف ت رر    فكس سررر   فممرررو   فامرر  وتدثم  ررر  قهررري ت رر ه  فكوررر وال  وتوررر ول  فثررر و   
 فك ومررمقوود ل تز مررو  رر     فتمممررو أ ررول و ررة  فدمرر  مطهرر  قهرري  ف مررو تسرركممس ف مو  فكوررروق سف 

فك قهرري   سرر ي ومسررت كل ك ررطهل سكورروأ كوررروقمم  إل  و س ورروال  كررن سررهط ن  إل  و ق وممرر ف  وررا
 إل  ور ف  إت  د  الفتز ه كع إقط د  ا    س ي  إل  ور كد وك   تسروم   م رر   فكمتررم    فت ر ه 

 1 ٠ ف  ه  فمك    
 تدخل النظ م الع م الحم ئي لحم ية الطفف الععيف

سرروم   إل رر    إفرري أن عو قررو  فت رر ه  ف رر ه  فمكرر   ف ت رروا فرر  أس سرر   إفرري مك مررم و رررن  فد رر   
ر مدمف   و    ف  قالع    الست الكف  فت  ق و  ك  تكون ومن ط فمن أمو ك  عرور  عت ر وم    ف

وتمتمرر  ف وطرر ا أ رر  ررر ما فررمي فرر  كررن  فوسرر  ل  العت رر ومم وال  فدتمررم كرر  مككترر  كررن  المتمررر ط 
فتدسر ق وكرن  تر  فكثر  كرر  ترهور  راط  ف العر   إفري   ررتالل و ررل ورمن أو د     طر ا كرن ج ررمف 

و تتت   وهفم   أر    عو تكون ك وممف تت   قهي  ف  د كمل  فت  عرو ك روه  رالممت ف أو كك  ع
قرروه كال كترر  فهارر ة  فررار كررن أجهرر  أورر ه  ف مرروف وعررو توهرر   رراط   ررر    و جررم أ طرر  مررمن تهمرر  

 و فكست هك أر   جسك تمم ف       أو  مو أف و ق  هت ق
وكن  ت  فمو قكو  أغه   فت  م     فمومثم إفري  فترو ل قرن ط مر  عو قرو  فت ر ه  ف ر ه  فمكر   ف 
عر     فتز كر   ع توتمرم  وكجكوقم كن  آلفم  ف ت وا إفي وقه  فط ا  فر ماف وكن افرك  فترو ل و  
 قهرري قرر ت   فطرر ا  فمررورف كتهررك  الفتز كرر    فترر  مد ررر   عرر تون مك مررم  فكسررت هك قهرري  فكتررو لف
تم  ط  هم قموو   كوتمم ورل ومتري جت  مرم فمكهر  قهري  فوفر د و ر ف كر الفت ه ور إلقالهف و فررك نف 

  فعف و فت  مككن أن تسكم    فم   ت  م مم   2و فسالكم 

                                                 
1 H. SOLUS , J. GHESTIN, AKARIMI P. SIMLER, opcit, p. 146. 
ك جع  – فمك مم  فم توتمم فهط ا  فر ما ف  قموو  إلاق ن  ف   فم تون  فكوت   –أككل  كر ن قوو  فم و  

  43ص -س و  
Frederic Leclerc, La protection de la partie faible  (Etude de Conflits de lois. Tome 1, 

Thèse / Université Rebert Schumann de Strasbourg, p.11 
2
 Y.L.FAIVRE, Droit des assurances, 1 1 édition, DALLOZ , Paris, 2001 , p. 11 5,- 

-J.BIGOT et autres, traite de droit des assurances, le contrat d'assurance ,tomelll , 

L.G.D.J, DELTA, Paris, 2002 ,p.p.3SS. 

-B.MERCADAL, p .MACQUERON le droit des affaires en France ,principe et 

approche pratique du droit des affaires et des activités économiques, F.L .,1996-

1997,Paris ,p .271. 
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 الرفع األول
 افض النظ م الع م الحم ئي التأفيعي لبعض االلتزام   حم ية للطفف الععيف

كررن كتت ررا  فمرر ن  ف  رر منف كرر ن كررن تت ج رر   زومرر ه   سررو   إن  فطدرر    فتكتوفوجمررم  فترر  تمممرر  
ود ررك ل كررن  فكتتجرر   فرره تكررن ك  رروو  كررن ار عوررل كررن سررهع  سررت الكممف إفرري أج ررز كتزفمررمف إفرري 

 فتطرو  كرن فو  رو  م سو    فممف إفي وس  ط تمرل كت روو    ترو ع و   رك لق وكرع كرل كر  ممممر   را 
مررر  فه ف  مرررم وسررر وفم  فممررر  ف إال أتررر  فررره م هرررو كرررن و رررة و فتسررروم فجك رررو   فكسرررت هكمنف كرررن تمم

 فكر   و فتسوم ف هف إا س قو قهي تدر عه  فمرو وث  فت تجرم قرن ك ر ط     رم د وور   ررم م  تهرك 
   مو ث ممو  و آلالا ستوم ق

وفررافك كرر ن طوم مرر   أن تجررو ك رركهم مك مررم  فطرر ا  فررر ما كررن   ررر     فترر  تسرروو    فكتتجرر   
  كت ر    تك كر   كهمو ر   فر   فروول  ف رت قمم  فكور ف إلمجر و  آلفمر    فم توتمرم فتروفم  و   م  ف طر

أكوررر  عرررو  كرررن  فمك مرررمف تمررر  تررردثم  كررر  مسررركي وم كرررم  فررروف ع قرررن  فكسرررت هكمن  فتررر    ررر   فررر  
 فوالم    فكتمو    ك مكمرمف ثره  تتمهر  إفري أو ور ف ثره تطرو   تطرو     ر  ال  فر  ف تسر ف فت ركل جكمرع 

 ف  فهقوأكرر ه ع ررو   فمو قررو  فتمهمومررم  فكت كررم فه مرروف تررو ل  فك رر ع وفرر ة كجكوقررم  فتز كرر    وول
قهررري قررر ت   فكترررو ل أو  فكمتررر اف كررر الفت ه وررردكن وسرررالكم  فكترررتل ف و الفتررر ه و فكط ومرررم ف  الفتررر ه 

 ف وك  متد ع قت  كن تمام  أو ت مممق1و فرك ن و ف وكم ك  و و  فومعف و الفت  ه و إلقاله
 ف ة  الفتز ه  ف  ه و إلقاله -

                                                                                                                                               

-www.actionconsommateur.org . guelles sont les obligations d information pour les 

transactions. financieres. 

-J.BOULOUIS , R.M.CHEVALLIER, D .FASQUELLE , M.BLANQUET, les 

grands arrêts de la jurisprudence communautaire, Droit communautaire des affaires 

marche intérieur politiques communautaires, 5 édition, DALLOZ, Paris , 2002 p.661. 

 وك  و و   56ص -ك جع س و   – فمك مم  فم توتمم فهط ا  فر ما    –أككل  كر ن قوو  فم و  
Marcel Fontaine, La protection de la partie faible dans les rapports contractuels. 

Rapport de synthèse in le Centre des Droit des Obligations de l’Université de Paris I et 

le Centre de Droit des Obligations de l’Université Catholique de Louvain 

(Comparaisons franco-belges). LGDJ, 1996, p.614  

 .Ghestin, Droit civil, la formation du contrat, 3ème éd. LGDJ 1993, Paris, p.53 

 Sinay-Cytermann, Les relations entre professionnels et consommateurs en droit 

français(rapport français, op. cit, p.261 .) 

- J. Ghestin, Droit civil, la formation du contrat, 3ème éd. LGDJ 1993, Paris, p.53. 
1
 D.FENOUILLET, F.LABARTHE, fut- il recodifier le droit de la consommation ?, 

ECONOMICA, Paris, 2002, p99. 

http://thesis.univ-biskra.dz/1820/ 
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ق فرر   فدمرر   فد تسرر س ودّترر   فم فررم  فترر  مدرر ة فم رر   فمرر تون قهرري  فك ترر  أن م رر    فكت  عررو  آل رر  
وجرررو   كمرررل  ف مرررو و ككوت تررر  سو مجرررو  رررا   الفترررز ه أس سررر  فررر   ت رررو ه  فترررو زن فررر   فك  فرررم ورررمن 

هكرر  أو  فكدرر د ف ككرر   ررو   كرر  و فتسرروم  فكت  عررومن سررو د وسررو   ت ررو ه  فكسرر و   فرر    ت رر ص  ف 
 فتطو   فار ت  ف   ف ت قم كن  فت ممم  فتمتممف  فه العم  فت  عومم ومن  فك ت  و  فكست هكق افك أن

 وف  فهك ت  ك  فم و تج وم فره متسرن فهطر ا  فكسرت هك إو  ك ر  و وهوغ ر ق و  را  كر  ج رل أغهر  
وو وكمتر ط  فتز ك   جومو  إفي  فو جو    فكهم   قهي  فت  م    تدك  وجومم ف  إع    كمترم   تك

ق و  فكتكثهررم أس سرر  فرر   الفتررز ه و فتو ررم  أو وك ترري   رر   الفتررز ه وتوجمرر  إ  و   فكسررت هك  1 فك ترر 
 تمو  ال تم    فو ق  و    مك مم

ت رروا إفرري  ررم تم  ررر د  ررا     مرر  قررن ط مرر   فترر  ة ع متررم  فج ررل فومرر  ككرر  م وفرر   فمرر  فرر  
 ق و سوا تتط   فمك  مه  :2 فتتوم  و  فتو م 

 الهصن األول
 مبففا  افض االلتزام الع م ب إلعالم

إن كو     ت ود  فتز ه جومو ف   ل إر ت  ه ع توت ف إتك  مجر  أن تسرتتو إفري و عرع قكهر  مكرون  
 و  فرو     عو   و تد قال ومن  فت وص  فم توتمم  فك كول و   ف  كج ل ك رمنف وورمن ك ر كال    فر  

ف   را   فكجر ل و رو   أسرد   قرن وجروو كالكرل فم رو  فر  تطومم ر  إفري مرو متوار  ك ر  رر و   
وقهرري رررود  ررا  مككررن تمسررمه كورر     ت ررد  وفرر ة  رراط  الفتز كرر   إفرري كورر      3 فممرر ه وك  فجترر ق

 و ع مم أو ك ومم وأ  ف ع توتممق
    فتكتوفوجمم  فت  تممم  كتا كتت ا  فم ن فمو ك ن كن تت ج  فطد :مبففا  واقعية أو م ديةال -أ

 ف   منف  زوم ه   سو   ود ك ل كرن  فكتتجر   فره تكرن ك  روو  كرن ار عورلف كرن سرهع  سرت الكمم 

                                                 
1
 Jean Calais Auloy – Frank Steinmetz –pcit,p.51 

ف 1994 فمرر    ف  – مكررو كمكررو  ف فرر ق ف  فمك مررم  فكوتمررم فهكسررت هك  ز د  فكررركون  ف مررورف و    فت رررم  ف  ومررم 
 – فمك مم  فم توتمم فهط ا  فر ما ف  قموو  إلاق ن  ف   فم تون  فكروت   –أككل  كر ن قوو  فم و   -1٠7ص

قروه  فتكر فه ورمن  فكت  عرومن قهري  ر وط  ف مروف و    قوو  فو سرط  فجكم ر ف أثر  -وك  و و   58ص -ك جع س و  
 59فص1996 فت رم  ف  وممف  فم    ف

     87ص -ك جع س و  -و ف موو  ف  ه  فت  ه مسكمتمف  سم  كتور 2
G.VINEY, P .JOURDAIN, traite de droit civil , les conditions de la responsabilité, 2 

éd , DELTA, L.G.D.J., 1998, Paris, p430. 
كمكرررو قكررر  قورررو  فوررر ع ف  فمك مرررم  ف مومرررم فهكسرررت هكف و  سرررم كم  ترررم ورررمن  ف ررر م م و فمررر تونف كت رررد   فك ررر  اف  3

 ج ك رم وكترو  ط  سر فم  فت مموف تط   ف  و فت ممم  الفتز ه و ج ف  فتو   قوو أمكو 191قص2004 إلسكتو ممف 
 7 ص ف 1992  فزع زم ف
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)ك  غاممف وكستمرر     فتجكمرلف و فكتتجر    فوو  مرمف وكتتجر    فتت مراققق( إفري أج رز  كتزفمر ف 
ققققإفعف وفه مما  فتطو  قتو مو قكهم    إلتت ج ول و في وس  ل  ت  ل كت وو    تو ع و   ك ل 

و عرررو و كررر   رررا   فتطرررو  فررر  أسررر فم  1 كترررو ف كهمررر    فتسررروم  ممرررث  ررر    ومرررو  ررر ك   رررر كم 
 إلتتر ج و فتوزمرع زمر و  فرر  مجره  فك ر ط   فتر  مت رر ة ف ر   فطر ا  فرر ما فرر  ت ر كه ه كرع  رراط 

  فكتتج    فمومثم:
فكن ج مف ت ت  قهي  إلتت ج  فكوم  تز مو  متك ال  رر ا  ع ورم  فكترت  قهري  فسرهع و ف روك   ف  

 وت  ج إفي  فسو  ك ووم وو ة  ف مو   فت  تج ل  ست الك   كمدوف  و   ط  ق
وكن ج م أ  ف فمو ت تر  قهري  را   فتطرو ف ف رل قكهمر   إلتتر ج قرن قكهمر   فتسروم ف و ر     

  ومرو  ر ك   كومر   متم ر  وو  ر  فر   سرت و ه أسر فم   فوق مرم  فك تهمرم إلعتر ع  اط  ف كهمرم    مر
 فكسررت هك ود كمررم  فسرره م وجرروو    وكررن ثرره  إلعورر ل قهرري  عتت   رر ف وعررو أوف افررك إفرري   ررو  أ طرر   
أ  فف تت د كن قوه كد مم  فوم ت   أو قوه وعت   أو كت وت ر  وهار  ال مد ك ر   فكسرت هكف أو ودسرهو  

وتتمجرم ف رامن  ف ر كهمن كر ن طوم مر  أن متسرع ٠2ج كو ال مستطمع  فكست هك  ف  ور  سرتم  و  قهك  
مجه   ر     فت  تسروو    فكتتجر    ف رت قممف وأن تط ف تر  وسر  ل  إلقراله  فك تهدرم موكمر  ودتور د 

ستمرر     فكو  ث  فت  تسوو    اط  فكتتج  ف تتمجم فتت ول و ة  فكو و  فاا  ممف أو  سرت الك  فك
 ف موالتممف أو إموف   ج ز   إلفكت وتممقوفافك ك ن طوم م   أن مت     تك ه  فدمر  و فمرر د قهري 
 فومث قن وسمهم ت مو  ا   فتو زن  فكدموو ف   ف هه ومن  فكت  عومنف وتوفم   إلط    فم توت  فمك مم 

 ق3 فط ا  فر ما ف   اط  ف العم  فت  عومم
 المبففا  الق نونية: -2

سرروم   إل رر    أترر  إا  ك ترر   ال ت  قرر    فمومثررم عررو سرر  ك  فرر   ف  مررم  إلتسرر نف فهت رر  أو  فرر  
تدي  فوع  إفي تد عه   ر     فت  مت  ة ف  ف تتمجم مو ثم ق وط وك  تك رر  قتر   فك ت قر   

أك ه  فمومثم كن تمتمم فتمم كتموكم وك مرو  وكر  تمكهر  كرن ك ر ط  سرو د فر  تكومت ر  أو  سرت ك ف  قو 

                                                 
سالك   فكست هك كن أر    فكتتج    ف ت قممف و  سم كم  ت  ومن  فم تون  فد تسر  ج و  كمجو  قه ف رك ن  1

 207ق ص 1996ف 04و 03ف  ف وو 20و فك  ر و فكومت ف كجه   فممو   فكومتممف  ف وو
H. SOLUS , J. GHESTIN, AKARIMI P. SIMLER, opcit, p. 146.

2
  

 وك  و و  292ص –س و  ك جع  – فت  ه  ف  ه وم مم  فت  عو  -قهم ن قو  3
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ع ررو    مكرر ه  فررو  و  فرر   فمرر تون  فكرروت   2و   ررم  فد تسرر  1 ررا   فورررع  ست رر    فدمرر  و فمررر د
 قن توفم   فمك مم  فكت وو  وتاطمم  اط   ر   ق 

فت  مرررم قمرررو   ف رررر  و فتررر  قتررري  فك ررر ع وتت مك ررر  وط ممرررم كمررروو  ووعممرررمف قكرررال  قهررري  سرررتم   
و  ر  إفري تررمم  تط ع ر ف و فت روو فر   ف ر وط  فالزكرم  فك  كال ف إال أن افك أوف و رو  غمر  ك

فتطومم   كك  تت  قت    ووم ف  إثو ت  ف وو فتر ف  فره تممر   فتتر     فك جرو  كت ر  ف وال سرمك  قمر  
 فاهط و  فتوفمي فك  متطهو ط كرن   رت ط ع رو  فتررهمل فهتو رل إفري إوطر ل  ف مرو و فتسروم فهتروفميف 

 ٠  و ن مكون كت ال  و فكت  عو  آل   و  ت ط أن مكون  فاهط جو  م
 ررا  كررن ج ررمف وكررن ج ررم أ رر ف فررهن  فتز كرر    فورر  ع  فتمهمومررمف وقهرري وجرر   فتمومررو  الفتررز ه ورررك ن 
 ف م   ف د  أرم  ع     قن تمممر   فمك مرم  فالزكرم فهك رت رف إا مكدر   فور  ع فكر  متمهرل كرن 

م كرن  ف مرو   ف دمرمف أو أن  ف در د  فرار م رو  فكسهوفمم أن مسهه  فك ت ر سه م جمو   ف رتع و  فمر
وكن  ت  ك ن م ص  فدمم  فد تس  قهي كك  سم 3٠  ط   أس سم   كن   وط رك ن  ف مو   ف دمم 

وو ط  ف ررال  فرر  إفمرر دط قهرري قرر ت   فورر  ع  فكت  ررصف كجكوقررم  فتز كرر   أ ك رر   الفتررز ه ورر إلقالهف 
ام ف و فتررز ه و فت ررممم فرر  كم وفررم فمك مررم  فطرر ا وكرر  متدرر ع إفمرر  كررن إ ورر   وسررمطف و فتررزه و فتمرر

 4 فر ما 
  

                                                 
ودترر ) ال م ررت ط ف ررمم  ف مررو أن مكررون كمررل  الفتررز ه  1994مترر م  1ممررث عررر  كمككررم  فررتمة  فك رر مم فرر   1

ك مت  ف ول مكد  أن مكون ع وال  فهت ممنف و أن متركن قمو  فومع ك  مسركل وتكممرز  فكومرع قرن سرو ط و مكترع   تالطر  
 مو  فكومع(وام ط فو تت زع ط ف  قمو  فومع مول تمو

2
 Cass.com , 2 décembre 1997, RiDA 1998, N° 417; Philipe Tourneau Loïc cadiet, 

..798p 2002, des contrats, paris, Droit de la resp et  

Fr/pdflcivil. code Bicentenaire.du Www.   حيث تضمن هذا الموقع العديد من أحكام محكمة النقض

 االلتزام باإلعالم  ومنها :الفرنسية تدول حول    

Cass. civ. 1, 4 mai 1994, R .J.D.A. 1994 , N° 1123 ; J.Mestre M.E.Pancrazi, Droit 

commercial, Droit interne et aspects de droit international, 26e éd , L.G.D.J., E.J.A., 

Manuel, 2003 , p .664 

' :Cass .1 civ., 11 oct .1983, supra ,N° 216, ad Notam ;juris civ .supra, N°215 ,ad Notam 

D.Nguyen - THAWH - Bourgeois et J. Reve I , RTD civ., 1986 .777 

  3 02ف ص  2004كم ف  قوو  ف  لف  الفتز ه و فتمام  ف  كج ل قمو  فومعف و    فت رم  ف  وممف  فم    ف 
 وك  و و  231ص –ك جع س و   – فت  ه  ف  ه وم مم  فت  عو  -قهم ن قو  4

ك طدي أورو كتروو  كوسريف وو   ف هره و فوم تر   قترو تكرومن  ف العرم  ف مومرمف  سر فم فهم رول قهري و جرم  فروكتو  ط 
 ق3ف ص2٠٠٠ف   فممو ف كهمم  فممو ف ج ك م  فم    ف 
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 الهصن الل نى
 صوف االلتزام ب إلعالم

م تو   الفتز ه وهقاله  فكت  عو كن  الفتز ك    فت  كث   فمومث قت   ف   آلوتم    م   و كدت   جزد 
 إل رك ل مرول  فدتر    فتر  ال متجزأ كن  فو جو    فكهم   قهي قر ت  أمرو أطر  ا  ف مرو ق و  تر  مثر   

مت ررمن إقررراله  فكت  عررو    ررر  فم رر ف  رررل ك مهررم كررر  عوررل  فت  عرررو و أثترر دط فمكرررون كررن ثررره إفتررز ه عورررل 
ت  عور أه فر  ك مهرم تتدمرا  ف مروف فمكرون  الفترز ه ت  عورقفرافك  تمسره  فدمر  إفري قرو  أ  د فكرت ه كرن 

 اط  الفتز ك   ت   م  فت  عورف قهي  قتو   أن  ته و تا و مو كن  الفتز ه و إلقالهف  و  الفتز ه  
قن  ف مو و ك توطم و ف و قهري  ف كري كرن  را   إلتجر ط  عت ر  ج تر    ر  كرن  فدمر  قهري و  سرم 
 الفتز ه و إلقاله عول  فت  عور  ّتر  فر  ت ر  ه  رو ومروط  فرار مكثرل ف  رو  و فتسروم فهكت  عرو ف و كرن 

ز ه و إلقالهف ف و كستمل قن  ف مو و مت من  فوف د و  ف   فك مهم ته ع فو  و فطوم م عول  ف مومم فالفت
 فسرر ومم قهرري إو  كرر  و ت رر   فالتتمرر و    فكوج ررم ف ررامن  التجرر  منف   رر   تجرر ط ث فررث مكمررز وررمن كرر  
مسكي  الفتز ه و إلقاله عول  فت  عور و  الفتز ه و إلقاله  فت  عور و م تو   ا   فت تما  و  ف   ع 

 ف ا  سوا تت  ة فالفتز كمن فمك مه  :  1ف   فدم 
 االلتزام ب إلعالم قبل التع قد -أ

 قتو   فدم   فكم  ن أن كووأ مسن  فتمم غم  ك ا وكد وط فرك ن سالكم  ف مرووف ت ر   ف روه ورروو 
 ا   فكووأ وتسومت  و قوه ف  فمم ت  مم قمو   ف ر  ف   فك  كال   فكوتممف فا  م ول إع كم ت  مم 

الفتز ه و إلقاله عول  فت  عور ك فتز ه ع  ه وا ت  كستمل وتدس  إفي ج ت  ت  مم قمرو   إل  و  ق كم ف
 فت  تتطه    وط كن غم   فمسم  تممم   فهمرول وهوطر ل  ف مرو ق فر الفتز ه ور إلقاله  فرار ممرع قهري 

سرر  فرر  ج ررل قرر ت  أمررو  فكت  عررومن ) فك ترر ( فرر   فك مهررم  فسرر ومم قهرري إورر  ه  ف مررو مررك كررن و ط أس 
ترر  مسرر قو قهرري  فت ومرر  قررن  إل  و  2 ررر د  فطرر ا  آل رر  مرر     و كسررتتم    و   فمرر   كررن  فاهررط ق و  

 فسرهمكمف ف راط    مرر   تكرون كسررتتم   وكر  فمرر   فكد مرم قتروك  تكتررع  فكت  عرو قت  رر  تد وررمم تككترر  
 وف و إا  تره  إل رالل ور  فرهنكن  إلعو ه قهي  فت  عوقو تستتت  أن  ا   الفتز ه مرهث  قهري إور  ه  ف مر

 ف مو  فكو ه فن مكون كط وم   فه مو  فكتوعع و ف غو    فو  ن و الفتز ه و إلقالهقكك  ت وا  فك هوك   
كمل  الفتز ه عول  فت  عور ور إلقاله إفري تككرمن  فرو  ن كرن ك  فرم كرركون   و د  فمر توت   ف ر ص 

 د  ف ر ص ور  و كرا   الفتز كر    فتر  متمكه ر  و و فط ا  آل  ف كك  تككت  كن تموم  كرركون   و
و رة  الفتز كر   تت رد  ف   فو عع م     فتكممز ومن  الفتز ه عول  فت  عورف و  الفتز ه  فت  عور  ن

                                                 
1 Jeau Calais Aulay – Frank Steinmetz – op cité p.52ق 

2 Français Terré – Philippe Smiler – Yves Lequette – op cité p.260ق 
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عول إور  ه  ف مرو و تكترو و روط ككر  أّتر  و رة  ف مروو تتكرون ترو مجم  ف را  م ر    فتمومرو إا  كر  كر ن 
و كمرل ف راط  ف ر ووم  عتر و أمرو  فدم ر د  فتد عرم  فكهسسرم  1ول ت  عرور  الفتز ه ت  عور أو ك  ز ل ع

قهرري  فكتد ررم  فترر  ممرروك    الفتررز ه ف رر مو  ق و ف ررا  ف ررو مدرر   وررمن  الفتررز ه ورر إلقاله  فررار  وفرر  
تككررمن  فكت  عررو كررن  فت ومرر  قررن إ  و  كو رر   و  الفتررز ه ورر إلقاله  ف رر وا إفرري رررك ن مسررن تتدمررا 

ز ه   ول مركن أن مكون  ف ر  ك كل  الل مم    ف مرو قترو إور  ه  ف مروف و فر  م فرم و  الفت 2 ف مو
تجوموط أو ت ومه  أو فس  ق و جز د  إل الل و ا   الفتز ه  فرر كن ف رر  د غمر  ك مر   رو وطرالن 
 فت رررر ا  فمرررر توت  و  فت ررررومة قهرررري أسرررر ي  فكسررررهوفمم  فتم ررررم ممق أكرررر  جررررز د  إل ررررالل ورررر الفتز ه 

 ق 3سن تتدما  ف مو  و  فكسهوفمم  ف مومم فر كن فم
 االلتزام التع قدي ب إلعالم -ب

 الفتز ه و فتو م  و ج  ممرع قهري قر ت   فك تر  تجر ط  فكسرت هك أو  فكت  عرو  آل ر  متري و فرو كر ن 
 ا     م  ك تم   ف  كج ال  أ  ف ق إاّل أن قوه كد د ت  ف  كج ل ت  عوط و ر ا ك هوك ت  ف  

عو فوت  قهم  ف  م  ال تم    فو ق  فجو   كمل  فت  عو و توق  فافك مج  أن مسوو   ا   فكمو ن
كوروأ  فت رر ون ورمن  فكت  عررومنف كرن أجررل تسرر مل تتدمرا  الفتررز ه  ف  مسر ف و مت رر   را   فت رر ون قهرري 
ك هوكررر   تكرررون رررر و مم السرررت ك ل  ف ررر د و  المتم طررر    فتررر  مجررر   ت  ا ررر  كرررن أجرررل تمممررر  

ت كل  ّت  ال مت   قهي إقاله  فه ت  عو مول  فككمز    فو  همم فه ر د و إتكر  قهري  فسالكم فهكس
ككمررز    سررت ك ف ق ككرر  ت رروا  فك هوكرر    فو جرر   إلوالد و رر  إفرري تككررمن  فكررومن كررن مسررن تتدمررا 
 فتز ك ف ف فرو  ن مت رمن قهمر  أن ممروه فهكرومن ك فرم  فك هوكر   و  فتوررمم    فكت همرم و  و رم   

   4 فار م غ  فم   ف  د
  

                                                 
1
 Français Terré – Philippe Smiler – Yves Lequette – op cité p.260. 

2
 Fabre Maguan de l'obligation d'information dans les contrats LG. DJ 1992. n°281 

P.234 

Bernard Viret, Les limites de la liberté contractuelle en droit suisse du contrat 

d’assurance, RGAT-1995n3- p 509    , 
 9٠ص -ك جع س و  -و ف موو  ف  ه  فت  ه مسكمتمف  سم  كتور 3

Français Terré – Philippe Smiler – Yves Lequette – op cite p.262ق 
 91ص -ك جع س و  -و ف موو   ه ف  فت  ه مسكمتمف  سم  كتور 4
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 الهصن الل لث
 وس ئل تنري  االلتزام ب إلعالم

 وس ئل تنري  االلتزام ب إلعالم -
م تو  تتدما  الفتز ه و إلقاله ت ك   قتوك  مموه  فكومن وتمومه  فوم ت   و  فك هوك    فك فمرم إفري  فرو  ن 

ف و مته تتدما  ا   الفتز ه وو سطم قو  ط   و فافك مج    تم    فط ممم   كثر   1ب إلعالمو الفتز ه 
كال كررم فهوفرر د و ررا   الفتررز ه ت رر   فت رروو وسرر  ل تتدمرراطقو مررتككن  فكررومن كررن  فتمرر   كررن  ررا   الفتررز ه 

متري  فو عع قهي ق تم  إا  عوه  فك هوكر   إكر  كت ورم أو  ردوم  أو وو سرطم  فكه رم   أو   فرو و أو 
 وو سطم وس  ل  إلقاله و  الت  ل و  ا  ك  سوا ت  ة ف  فمك  مه  :

 معلوم   مقدمة أروي   و أخف  ةت بة : -
 فمو  قت و  فكست هكمن قهي تهم   فك هوك   كن  فكتتجمن و  فتج    دوم  أو كت ومق

 معلوم   مقدمة أروي   : -
 ث   موق  كن غم    ف  تتدما  الفتز هت و  اط  فوسمهم   كث  وس طم و   كث  س قم و   ك

 ّت رر  ال تتطهرر  أر سررتو كرر ور و  ّت رر  تككررن  فررو  ن كررن  ف هرره  فدررو ر وررو ة  فك هوكرر    بــ إلعالم
 فترر  مجرر   فت جمررل و رر   سررو   ك تهدررم أثترر د  فتدرر وة ف أو كررن  ررالل  فمررو    فررار مجرر ر وررمن 

 فك هوك    فت  ت ك  كن  فكومن كو    ف و   فكومتو  فو  نف و متككن  ا     م  كن  فم ول قهي
مطه  كت  تو م ط وكل ك  كن  دت  إجرالد  فاكروة قهمر ف كرن ك هوكر   و أكرو  مكرون فر  م جرم 

 إفي ك  فت  ق
و م تو   فتمومه  ف دور فهك هوك   و سع  فتطر  ف و م ركل  ف ومرو كرن  ف مرووف و تسروو  راط  فوسرمهم 

م  كك  مككن أن تسوو قموو أ  ف ك كم ك مو  فتطوم  كرثالف ممرث ف   ف موو  فت  مو ك    فك د موك
مموه  فطوم  و إلوالد و فك هوك   إفري  فكر مة  رالل  فكت ع ر    فتر  ترته ومت كر  فر  قم وتر ف و ال 
 ررك أترر  سررمكون أعررل فو عررم إا  عرروه فهكرر مة وثممررم ككتووررم تمرروو ك تهررا  فك رر ط   فترر  مككررن أن 

ك رت ر  فممرو ن كرن  فسرو  م تكرو قهري كر  مموكر  إفمر   مترم ق ككر  أنتت تر  قهري قكهمرم ج  ممرم ك 
 فوررر  ع كرررن ك هوكررر   تت هررر  و رررد   و ترررو عص  فممرررو نقو قهررري  فررر غه كرررن سررر وفم و وسررر طم  ررراط 

                                                 
1
J.BIGOT et autres, traite de droit des assurances, le contrat d'assurance ,tomelll , 

L.G.D.J, DELTA, Pans, 2002 ,p.p.3SS.  

B.MERCADAL, p .MACQUERONle droit des affaires en France ,principe et 

approche pratique du droit des affaires et des activités économiques, F.L .,1996-

1997,Paris ,p .271. 

V.Lasbordes, les contrats déséquilibres, Tome II, presses universitaires, D' Aix - 

Marseille, PUAM, 2000, p.401. 
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ور إلوالد 1 فط مممف فهّت   مج  أن ت رع فو ة  ف  وط و فكو  د  ف فال متك ف  أن مموه  فكرومن 
ل ال وررو أن تكررون  رراط  فوم ترر   كسرركوقم و كد وكررم وورررووف فررها  فرره و فوم ترر    فترر  تدمررو  فررو  نف ورر

 فك هوكر    م رو كدتر  غمر  كتدراف ككر  أن بـ إلعالم الفترز ه  مسكع  فو  ن  فك هوك    فكموكرم إفمر  فرهن
 فت  ال تكون و رمم وك  فم   فكد مم و كد وكم كن ط ا  فرو  ن ال م ترو و ر ف ف فكرومن مت رمن قهمر  

 2    فكد وكم و تد ور  ست ك ل  ف و      فا كرم و  فك طهم    فدتمم  فك مو ق  تم    ف و   
  فو  ن متككن وس وفم كن طه   فك هوك    و كن إمج وم    فتمومه  ف دور فهك هوك   أن

و فتدسرررم     فتررر  ممتررر ج إفم ررر  مرررول أكررر  ك رررمنف و عرررو مطهررر  و رررة  فك هوكررر   فتوررررمل  فوم تررر   
 ف ك    سو   ك تهدمف و    م إا  ك ن أكم  مج ل  فم  د  و  فكت ومق فككتووم قتوك  م    

  فمو    فار موو  ومن  فط فمن مككن  فكومن كن تمومه  فت   ل  فالزكم فهو  ن وع  إو  ه كك  أن
 ف مو    م ف   ف موو  فت  ت و قهي أ م د أو  وك   ك مو ف أو أ م د ا   تمتمم ق فمم أو جومرو  

 ف ف فورر  ع فرر   رراط  ف مرروو ال ممت رر  قهرري  إلوالد فهك ررت ر وكرر  عوكرر  فرر   فكتررت  كررن فرر   سررت ك ف 
وم تررر   قررررن  ف رررر د  فكومرررعف وررررل مرررررما إفم رررر  كرررل كرررر  مككررررن أن مكرررون ررررر و م   كررررن  فوم ترررر   و 
 فت   لف و كل ك  م  ط كدمرو  فهك رت رف و مسرتطمع  السرت  تم فر  تمرومه  راط  فوم تر    إلرر فمم وكر  

فك ت ر كن ك هوك   قن م ج ت   فت  م مرو إ رو ق   و  فا مرم  فتر  مسر ي إفم ر ف فم تر   مموك  ف   
ف   فو  ع  فج  ز  فكال ه فتممم   اط  فم ج  ف و مدس  ف  كز م ط و فكم  تم كع  فك ر ط   فتر  مككرن 
أن ترررتجه قهررري  عتتررر د ج ررر ز   ررر ق و إرررر فم إفررري  فوم تررر    ف ررردومم  فكدسررر   أو  فكوررررمم فكررر   رررو 
ككتو ف مككن فهكومن أن مست كل إ ر     أو أج رز  ك مترم تورمن كمدمرم  السرت و ه  ف رممل فه ر دف 
و    م إا  كر ن  ف ر د ك مرو  السرت ك ل أو ك  ورر   فهترو ول  ول كر   فر   فسرو  ف و كرن كز مر  

ل تكهدررم إا ال  فوسررمهم  ف رردومم و فتسرروم فهكررومن أّت رر  تسرر ل قهمرر  تتدمررا  فتز كرر  وررهقاله  فررو  ن  ّت رر  أعرر
 ق3مموه وطوع ت     أو كتمو  ف كك  أّت  ال متمكل تك فما  فوق مم و  إلقالن

هـ ا الوسـيلة  و لةن على الـفوم مـن المزايـ  التـي تتحقـق مـن خـالل المعلومـ   الأـرويةم اـي إن
  -ويف ة اية و ال تعد اع لة اي ةل األحوال و  لك لألسب ب الت لية : 

                                                 
 92ص -ك جع س و  -و ف موو  ف  ه  فت  ه مسكمتمف  سم  كتور 1

 ق53فم    77ق ص1946ف و ف قموو  إلاق ن ف   فم تون  فك  رق  س فم ق  فم    ق قوو  فكت ه ف ج  
 وك  و و   184ص -ك جع س و   – فمك مم  فم توتمم فهط ا  فر ما –أككل  كر ن قوو  فم و   2

D.FENOUILLET, F.LABARTHE, opcit, p122. 
 وأ     في  93ص -ك جع س و  -و ف موو  ف  ه  فت  ه مسكمتمف  سم  كتور 3

V.Lasbordes ",opcit p403. 
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ال ت هرو  رراط  فط ممرم كررن كسرر و  و فتسروم فهكررومن ور الفتز ه ورر إلقاله و ورر فطوعف م ر   قهمرر  إثورر   
و إوال ر  وك فرم  فوم تر    فتر  ممتر ج إفم ر   فرو  نف فكمرا مسرتطمع إثور   أّتر   ب إلعالموف    و الفتز ه 

 دمو أت  تهمي  فوم ت   وفي ك  قهم  إا  فه مول و فوم ت   أك ه   وو أو وو سطم إع    كن  فو  ن م
 فالزكمف تد وم  ف ا   فك كلف كن   فرل و فتسوم فهكومن  ت  ا  المتم ط    فالزكم و إقاله  ف كمل 

 كت ومق
 تطو     ك ل  فجومو   فكست وكم ف   فت  عو و إو  ه  ف موو و دم ق كمف ج ل  القتك و إن -

كسررتممالف  ّترر  كثمرر   كرر  تررته  ف مرروو قررن ط مرر   قهرري  فط ممررم  ف رردومم فرر   إلوالد و فك هوكرر   أكرر  
 فك  سهم و ال كج ل فم   فإلوالد و فك هوك    د  م و ستثت د  فت  عو قن ط م   ف  تاف و فكن  اط 
 فط ممم    م   ف   فت  عو ال ته   إاّل وو    ث توم  ف  ت ه  فت  عرو  فك   ر   و تجرو   إل ر    كرافك 

 فت  متمسر  فم ر   إلفتمر د ورمن  فكت  عرومنف فرهن  فسر قم  فتر  مرته و ر  إور  ه  إفي أّت  متي ف   فم ال 
 فكتت    فت  ف   ال تت ك وعت  ك فم  فهكت  عومن كن أجل  فتد وة قهي كل  ام   و كوم  ف كك  أن

و  و أقهه  فت ي و    ص و ككوت    فسهع فه م و  و  فو  ع  فكو    فهك ت ر    م ف ول موجو 
كرروزقمن  رره  فررامن مت  عرروون كو  رر   كررع  فكسررت هك ق فررافك مدرررل  فكتررت   إلوالد كت وررم  وسررط د و

 و فك هوك    فكت همم و   م د  فت  متتج  ق
  ست ك ف  عو ال ممت   ع فم  وموط و إّتك  مست كه  قتوك  ممتت   فك ت ر  م   ك مت ف فهن -

 إلوالد و رر  إفمرر   رردوم ف و عررو ال مكررون أفرر  و أسرر ت  كررافكف و عررو متسرري و ررة  فك هوكرر    فترر  ترره 
م ررررر   وعرررر   سررررت ك ف ف و  ررررو كرررر  م رررروو وهكك تمررررم مررررووث أررررر    أو ك رررر ط  تتمجررررم قرررروه  فتممررررو 
و فوم ترر    فالزكررمف فررافك مستمسررن تمررومه  فوم ترر    فكت همررم وك رر ط     ررم د  فكوم ررم كت وررمف ف فكت وررم 

 و إلقاله و كل ف  لقتج ل  فتمام  كستك  ف و تمم   ف وا كن  الفتز ه 
ت ررو  فكت وررم وسررمهم  رر   م كررن وسرر  ل  إلوالد و فك هوكرر   إفرري  فكت  عررو معلومــ   مقدمــة ةت بــة : -

 آل   ق و       ه  و   كث  ف  فمم كن ممث تتوم طف و مترل افك كن  الل  فكز م   فتر  تتكمرز 
 1و ف  وص فمك  مه  : و    فكم  تم كع كز م   فك هوك    ف دومم و تتكثل  اط  فكز م 

 تتكمز  فك هوك    فككتووم و دم  فوو ه و  فثو  ف و  و ك  مي  ل قهي  فو  ن  ستاالف   -
 و  الستد و  كت  ف فك  و ك  كوجوو  ومن موم  و دم كستك   ف و متوف  قهي  فوع   فك ف 

 ف   تموه إفم  فمطهع قهم  ف كك  مككن  فهجود إفم   ف  ك    قومو  و ّكهك   مت ج إفم  ف
 إقالك  كتك    كن وون م جم إفي  إلست  تم و فكومن كن جوموف أك   فك هوك    ف دومم فال

 1 مم ل قهم   قكوك  إاّل ك   و مو ق
                                                 

 وك  و و  185ص -ك جع س و   – فمك مم  فم توتمم فهط ا  فر ما –أككل  كر ن قوو  فم و   1
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 تتكمز  فك هوك    فككتووم و فوعم ف  كت وت  ف ممث أن  فكومن م و   كسوم  ف كك  مم ول -
  فت  مككن أن ممت ج    فو  نف و    و اط  ف و   م غت   و ت مم و مركت   كل  فوم ت   

 تمم  كتد م فهو  ن ممث مككت   فوعوا قهي  فوم ت   إفي أن تترل أك ك  كل  فوع  ع  فت 
 تدموط ف   إلعو ه أو قوه  إلعو ه قهي  فت  عوف و تورل ف  كمدمم  التتد ع   كثل و ف  د كمل

  ف موق
  فط ممم ف   إلوالد و فوم ت   ممث مكتد  وكت وم  اط كافك مستدمو  فكومن ووو ط كن  اط -

  فوم ت   ك   و مو  و م فم   و ف  د  فكومع كن وون إفز ك  وهقاله و تو م  كل ك ت ر
 قهي موطق

 قتوك  م كو  فكومن إفي كت وم  فوم ت   موف  و   إفي  فو  نف فهّت  مممه وسمهم عومم كن وس  ل -
 ف    و الفتز ه و إلقالهف و مستدمو كن  ا   فوفمل  فكت و     م إلثو   تس ل قهم  إثو   و 

 قتوك  مركت  ك فم  فك هوك    فت  مت من قهم   إلوالد و  ف كك  مستطمع  فو  ن  الستت و إفي
 تدي  فوفمل إلثو   قوه تتدما  فكومن الفتز ك  كوجوو  طد أو تمص أو فوي ف   فوم ت  ق

  الستد و  كت   تكون أقه ممث     فكت همم و ف  د كت ومف فهنط فك  مته  إلوالد و فوم ت -
 متو ل و   كمتت   ف  د أو كست كه   فكتمكل  فار فه م توط و فو  ع و العم كو    ق و كث ل

 افك كت وم  فوم ت    ف   م و ف  د قهي  فاالا  ف  ص و  فمم ف  قهم   كن  فتها أو
  ف  د كن كوزع آل   أو كن ك ت ر أو كن كست كل  فتامم  و ف   فم فم  فت  متتمل فم  

 آل   ف فكت وم وسمهم ف  فم ف   إلقاله و  فتو م   ّت   تككن كل كن وجو  ف  د ومن موم 
 كن  التتد ع و فوم ت    فك فمم و ق

  فك هوك    فككتووم مككن أن تت ت  قهم   و ة  فكس و  قهي  ف غه كن  اط  فكز م  فهن -
 ومن و إلقاله  ّت   تتطه  تك فما و ج و إر فممنف و أت   تهزك  وورع ت و و فتسوم فهك

 ك من فهك هوك    فو ج   إلوالد و   و أن مموه وتم م    و طو    و توزمع  فوث   
  إلقالكمم و فكن  ا   التتم و ال مس ور  م   أك ه  فكز م   فت  تممم    فكت وم سو د فهو  ن أو

  فكومن تدس ق
  اط  فط ممم ف  تتدما  الفتز ه و إلقاله و  فتو م  تسم  تمو  التت     فو سع ف    أنكك -

                                                                                                                                               

  1 96ص -ك جع س و  -و ف موو  ف  ه  فت  ه مسكمتمف  سم  كتور
www.actionconsommateur.org . guelles sont les obligations d information pour 

 les transactions. financieres. 

ك جررع  – فمك مررم  فم توتمررم فهطرر ا  فررر ما فرر  قمرروو  إلاقرر ن  فرر   فمرر تون  فكرروت   –أككررل  كررر ن قوررو  فمرر و  
  192ص -س و  
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  فوع   ف   ن قهي مس    فك هوك    ف دومم ف و أ وم  كد ورم ود ل قو  قو كلف
 ف   تت س   فكو وال   فتج  مم  فك       فت  ال تسكل و فكد ور    فكو     ومن

 ق1 إلوالد  د  م و فوم ت   فهث ت  فكت  عومن و عم ه أمو ك  و
 إاّل أن  فك هوك    فككتوومف فك  تكون ف  فم ف  تتدما  الفتز ه و إلقالهف مج  أمم ت  تمومك   -

 عول إ و    ف ر د و    م و فتسوم فهوم ت    فت  ف   تدثم  قهي إو  ه  ف مو أو قهي أر
 عول وع  وجمز كن إو  ه  ف موف أو  ر د    ف ف فك هوك    فت  ال متو ل و    فو  ن إال

 و و إو  ه  ف موف فن تدموط ف    د قتوك  تكون ف   قالعم وهو  ه  ف موف فافك مستمسن
 إقط د  فو  ن و الفتز ه و فتو م   فوع   فك ف  و  فر و ر فك  مستطمع  ف هه و فوث   

  فكسهكم إفم  عول  فت  عوق
 

 الرفع الل ني
 حفية اختي ف المتع قد األخف تنظيم بعض العقود وتقيد

ك ن وهكك ن  فك  ع أن م ط  فهم ر  سهط   و س م فهتو ل ّكهك  تّ ه    ك  و مو إاق ن ف و وك  
 فسرهط    فو سر م فترو ل كسرتك  ترهور إفري  فكسر ي و سرتم     فك ر كال  ككر  سرو  و أن عهتر ق  أن

ل كرن  فمر ن  ف  ر منف ممرث ت ّره فا  فررل أن مرت ه و رة  ف مروو و  را  كر  ف هر  فر   فت را   و 
  3ف قمو  فتملف قمو  فتدكمنق2قمو  ف كل

 و  ا   فتو ل أمم ت  أ  ف فتمومو  ف  وط  فت سدمم و كت    و  ا   فتو ل وع   ف م وا إفي
مك مررم  فطرر ا  فررر ما فرر   ف مرروف أو إفرري مك مررم  فتررو زن  فت  عررورقو كثرر ل  فتررو ل  فوعرر   ف كتررع 

ور كن ف ة و رة  ف ر وط كهجور    ف  كرل قهري  ف كرل  فكسرتك  وون إقطر دط  فط ا  فكت  عو  فم
 ف  مررم   سررووقمم و  ررالل سرر ق   تدررو  تهررك  فكمرروو  فرر  عرر تون  ف كررل ومجررم زمرر و   فطهرر  قهرري 
 فكتتج   ق و كافك  مت  ه  فمو   وتي فقج   فكموو ف  ت  مع  ف كلقكل  فمو قو  فم كمم فهطر ا 

جرررروز ك  فدت رررر ف و  رررر   رررركه   آلن كرررر  مسرررركي و فت رررر ه  ف رررر ه  العت رررر ور  فررررر ما إفز كمررررم ال م
 فمكررر    ق و ودررررل  رررا     مررر ف أ ررروم   ررراط  ف مررروو  فكت كرررم ال مسرررتال فم ررر   فكت  عرررو  فمرررورف 

 ا     م  كمك  كن سرهطم قهمر   ر   فسرهطم  فت ر م مم ق إان ودررل  راط   فكت  عو  فر ما  ن

                                                 
1
 J .GHESTIN, M. FANTAINE, opcit, p .251 

2
 J.BOULOUIS , R.M.CHEVALLIER, D .FASQUELLE , M.BLANQUET, les 

grands arrêts de la jurisprudence communautaire, Droit communautaire des affaires 

marche intérieur   communautaires, 5 édition, DALLOZ, Paris , 2002 p.661. 
3
 Jacques Flour et Jean Luc Aubert – Eric Savaux op cité p.119. 

 وك  و و  18٠ص -ك جع س و   – فمك مم  فم توتمم فهط ا  فر ما – فم و  أككل  كر ن قوو 
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فرررار م طررر  فهم رررر   فمررر  فررر   فترررو ل إلوط فررر  أو ت رررومل  ف مررروق و  فت ررر م    و تد ومررر   فت سرررا  
تت رمه  ف مرروو  ف   ررم  فكرراكو   قهرري سررومل  فكثرر ل مرروو  كررن مرر ال  قمرروو  إلاقرر ن  ّترر  فرر   ررل 
 ررراط  فت ررر م    مطوررر   فكت  عرررو ن تت رررمه عررر توت  ف ررررت   فسرررهطم  ف  كرررم م كمرررم  فك ررر فل  ف  كرررم 

وو  فمرر تون و أمرروث  آلثرر    فترر  تررص ع فم رر   ررا     مرر ف و و فد ومررم ك رر ق ف فت  ررر  ترره فرر  مررو
 1و إل  و   فجك قمم volontarisme sociale  فو ة سك ط

و  ررالل  فمرر ن  ف  رر من تطرررو  كد رروه  فت رر ه  ف ررر ه  العت رر ور ف فت رروو  عو قررروط فرر   فوو مررم ثررره  
افررك ودرر ة و ررة  أ رروم   رراط  فمو قررو كررن ترروع   رر ف أ رروم  تممررو م مررم  فت  عررو مك مررم ف رر  و

 ف مووف أو تمممو م مم   تمر    فكت  عرو  آل ر ف أو تمممرو م مرم   تمر    فكت  عرو  آل ر  و فر ة  ف مرو 
 ق و سوا تتط   فافك فمك  مه  :2ف  تدي  فوع 

 العقود المرفوعة أو اإلجب فية : – 1
  آل   كثل  فتدكمن قهي  ت   فم تون مهزه  فكت  عو وهو  ه كثل  اط  ف موو كع م مم   تم    فكت  عو

  فسم    ف إفز ه أ و    ف كل و فتدكمن رو مو وث  ف كل ق ف فكت  عو عو مجو  قهي  فت  عو و فكّت 
م ت    فكت  عو  آل   وكل م ممقو إا  ال مو ه  را   ف مرو مت ر ة فجرز د   إو  مرم أو ك تمرمف إان ه 

 ت   فكس ي وم مم  فت  عو غم  كو   ق
فك  ع أن تته  ف موو ف   كل ك من ك موو  فتوثم  ف ف مو  فكوث  كد وة و فكن و أمم ت  مد ة  

كن ممث  كه  ق و فكن م مو  فط ن و فتمة أك ه  فكمككم  ف هم  مهزك   فم تون أن مكون ككرثال  كرن 
 عول كم ك  ك تكوف إان  ف مو  فكو ه كع  فكم ك  كد وةق

 تقييد حفية اختي ف المتع قد اآلخف : – 2
 م مت  ف    تم    فكت  عو  آل   كممو  أو  فكت  عو م ف إا  ك  أ  و إو  ه قمو فهمو ك ف و فكن  ت 

 كت وكمقف فم تون مكتع  فة  ست و ه  ف  كل فجتسمت ف أو التتك    فتم وم  ف ك لف  فة تدجم  
  فسكن وسو  قوو أطد ل  فكهج ق

                                                 
1 Jacques Flour et Jean Luc Aubert – Eric Savaux op cité p.120 

 43ص -ك جع س و  -و ف موو  ف  ه  فت  ه مسكمتمف  سم  كتور
2  Droit des 14 et 17 juin 1791ر  م مرم  فتتر زل قرن  فم مرمق  و  كا  ك ت   فم مم  فوممو   فكممرو   ترا ك 

 قتت  تدي  فدك  ف ف فم مم وا ت   ك ت  كن  فت  ه  ف  هق وك ت   فم مم كهكمرم سر كمم  Chapelier و ع تون   ووف 
فهدر و و أفرررل وسررمهم فهممرر ه و فتورر وال  ف را  كرر ن غمرر  ال رر  و ك رر فا فالعت رر و  فت هر  قت رر  مترري و فررو كرر ن  ررا  

 43ص -ك جع س و  -و ف موو  ف  ه  فت  ه مسكمتمف   سم  فت ه  إ  ورق كتور
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أّت  كجو  قهي  فت  عو ق و  ا   فمكه كر   رو  فها  تزقت  فه  ص م مم   تم    فكت  عو  آل   ك ت ط
إاّل تطوم   مك ه  فوستو   فار مرتص قهري كوروأ قروه  فتد عرم وسرو   فجرتيف أو فرون  فو ر  ف م فرم 
  سررر  ف  ف رررممف  التجررر ط  فسم سررر ف  فت ررر ط  فتمررر و ف  فرررومن و أمم تررر   فمررر تون تدسررر  ممررروو  فكت  عرررو 

 8٠7إفي  794 وص قهم   ف   فكو و كن  آل  كك   و  فم ل ف  م   ف د م  فكت
 ف د م وت    : س ف د م    م تجمرز  فمهرول كمرل  فك رت ر فر  ومرع  ف مر    794و ق ف   فك و  

 ركن   مو ل و  ف  وط  فكت وص قهم   ف   فكو و  فت فممسق
ن و فثوررو   ررا   فمرر  مجرر  إتورر ع إجرر  د    ف ررد م  فكت رروص قهم رر  فرر   فمرر تون  فكرروت   فكررو و كرر

و قهرري أسرر ي افررك مررتككن  فكررز  ع أو  ف رردمع كررن طهرر  إوطرر ل قمررو  فومررع  8٠3إفرري  فكرر و    799
 فكورر ه كررع  فورر  ع فممرر    فم ررر  ثوررو  كسررو  فهكهكمررم ت   مرر ق و تمممررو م مررم   تمرر    فكت  عررو ت ررول 

 قكس س   وم مم قوه  فت  عو أو فت  عوف و وم مم   تم    فكت  عو  آل   ف  م فم ك  فدت  
 تقييد حفية اختي ف المتع قد اآلخف و افض العقد اي نرس الوق  : – 3

و  ا   فممو ممع قهي ق ت    ف  و أو      ص  فك تومم  فهامن ممتكر ون  روك   أو كرو و أس سرمم 
ك ف رر كهمن فرر   إلو     أو  فك  فرر   ف  كمقف ررا  ال ممرر  ف رر كم سرروتها ز  فتوعررا قررن تو مررو  فارر ز و 

مرررررو زو  ت ررررر   سرررررو      رررررممقو تطوررررر  تدررررري  فمكررررره قهررررري  فهرررررامن مك  سرررررون ك ررررر ه  فك  وررررر د  
أس سمم : ف و زف  فطوم ف  فوتكفقققفال مم  فه و ز  فة ومرع  ورزط فزو  تر ف و ال ممر  فهطومر  أن 
مرر فة إجرر  د  فدمررص إا  كرر ن أكرر ه م فررم  سررت ج فممف ككرر  ال ممرر  فهوتررك  فررة فررتل مسرر   جرر  ر 

هررري  رررا   فمكررره كرررن  فمررر تون  فكمررروو فهمو قرررو  فكطومرررم قهررري  فكك  سررر    مرررو زو  تررر  ق و ت ررر  ق
سه مف أو تدومم  وكم ووون كو    ر ق ف إا  ك تر   15( سقققمكتع  فة ومع /  فك و  1 فتج  مم ) 

  اط  فسه م ك  ورم فهومع أو ك ت   ف وكم كتوف  قققسق
 تةييف القواعد الق نونية الح مية للمتع قد الععيف : –

و  فت  ه  ف  ه  فمك    إفز كممف ال مجوز ك  فدت  ف و وك  أّت    ر ق  فمك مرم  فطر ا  فرر ما عو ق
ف   ف موف فالكتك ل  اط  فمك مم فك  فدت ر  ترهور إفري إوطر ل  ف ر ط و  سرتوو ف  و ف ر ط  فكمروو فر  

طهمر   فترت  قتر   فم تون و فمي إوط ل  ف مو وك كه  ق فهو ك ن  ف ر ط  فت سرد  كروطال  فه مرو وطالتر   ك
 1قوه فجود  ف ك ل إفي  فوق وف  فمر  مم ومموع ه و و فت ف  عوول  ف مو  غه  فت ساق

                                                 
 45ص -ك جع س و  -و ف موو  ف  ه  فت  ه مسكمتمف  سم  كتور 1

Christiane Masquefa, Pouvoir du juge et protection du consommateur : Précisions en 

clair – obscure . JCP n°2, année 2001, p.24. 

 وك  و و  241ص -ك جع س و   –أككل  كر ن قوو  فم و  
pizzio (J.P), L’Introduction à la notion de consommateur en droit français, Dalloz n°13 

mars-1982 ,chron. P.91. 
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 المطلب الل ني

 دوف النظ م الع م الحم ئي القع ئي اي حم ية الطفف الععيف
وفرررر  غمرررر   فمرررر ال   فترررر  متررررو ل فم رررر   فت رررر ه  ف رررر ه  فمكرررر     فت رررر م  ف وكوجرررر  ت رررروص      

  مممف تومي كن ك كم  فم ر  أمر    فس   قهي مك مم  اط  فد     فرر مدمف وكر  فر  كرن سرهطم 
تموم ممف افك أن  فم ر  فه م و وو ط سهوم   فر  كجر ل  ف مروو و فك ر كال   فك فمرمف وتكر  أ رول ممروه 

وو  إمجرر و  فرر   ررل  فت ر م     فمومثررمف وممررث ممررا إفري ج ترر  إ  و   فطرر ا  فررر ما ومموم رر ق ور
وافك و فمو كن ك      فارون و السرتااللف و فرع  الفتز كر    فك  مرم إا  تامر    ر وا  ف مروف فمكر  

 مككن تسكمت  و فت  ه  ف  ه  فمك     فمر    
فمي وموط كن مموو ك  م تور  كرن  فت ر ه  ف ر هف ورل  إن  فكستم  قهم  فم   وعر د م فم  أن  فك  ع

أ ول  فم ر  متو ل ف   ا   فتموموق افك أت  فو ك ن كن  فكككن أن مورمن  فك ر ع  فمر ال   فتر  
تكي  فت  ه  ف  ه فك ن كن  فس ل قتو ع  د  ت وص  فم تون أن ترع ع  كم و فم ال   فت  تتو ل 

 ول قهي  ستم فم افكقفم   فك   فت  ه  ف  هق فكن  فو عع م
و كرررا  فدررر  غمررر   فمررر ال   فتررر  مترررو ل فم ررر   فك ررر ع وكمترررري ت ررروص مد رررا فم ررر  كمترررري  رررا  
 فتطو ف تمع قهي  فم ر  ك كم تممم   اط  فكال كمف ف فم ر  مك و مكون ك  ق   ف   ا   فتطر  ف 

 ره أكتر    س سرممف وقهم  أن مسته ه  فك همم  ف  كمف ومتممرو ور فت ه و آلو    فسر  و  فر  ق ر  وت
 1 وك  فم    ف  كمف وال م ول قهي ك تمو ت  وأ      ف   مق

وقهم  مككن فهم ر  أن متو ل فمك مم  فط ا  فر ماف قن ط م   فسهطم  فت  كتم   ف   فك  ع 
كرن  ررالل  فمو قرو  ف  كررم فرر   فمر تون  فكرروت  )أوال(ف قهري أترر  وفرر  م فرم ع ررو   راط  فمو قررو وقرروه 

ممم   فمك مم  فكت وو ف مككت  أن ممروه وتطومرع  راط  فمو قرو  ف  كرم وج ه ر  أكثر   تسرج ك  كد مت   فت
 كع  فا م    فت  م وو   فت  ه  ف  ه  فمك    فتمممم   )ث تم (

 
 الرفع األول

                                                 

أمكو كمكو  ف فر ق ف  فمك مرم  فكوتمرم ٠وك  و و  239ص –ك جع س و   – فت  ه  ف  ه وم مم  فت  عو  -قهم ن قو 
  1ق1٠61994كركون  ف مورف و    فت رم  ف  وممف  فم   ف ص فهكست هك إز د  ف

Henri et Léon Mazeaud, Jean Mazeaud, François Chabas, TII, 1er V., Obligations, 

théorie générales, 9ème éd. Par François Chabas, MontChrestien, Delta Liban, 2000, 

p.29 . 
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 سلطة الق عي اي تعديل العقد حم ية للطفف الععيف طبق   للقواعد الع مة
)العقد أفيعة المتع قدين م اال يجوز نقعه وال تعديله  1اقف    147م د  طوم   فتص  فك و       

ــ نون   ــ  الق ــي يقففه ــ ق الطــفاين م أو لألســب ب الت تجررو أن  فك رر ع   ررو   ف مررو فرر  عوترر   إال ب تر
 إلفز كمررم وررمن  فكت  عررومن و فمرر تونففال مسررتطمع  فكت  عررو أن متمهررل كررن عمرروو  ف مررو و الفتز كرر    فترر  

   فكتد و ف كك  ال مككتر  أمرر  أن مرو ل ت رومال  قهري وتروو  ف مرو أو  ر وط ق فككر   تو   قهم  وه  وت
أن  فمرر تون  ررو كررن ورررع  فك رر عف وفرر  ومرروط وون غمرر   فمرر  فرر  ت ومهرر  أو إفا  رر ق فكررافك   كرر  
و فتسرروم فه مرروف ف ررو كررن ورررع  فكت  عررومن قررن طرر    التدرر  ف فررال مككررن ت ومهرر  أو تمررر  إال كررن 

 وال مستمل أمو ك  وتمر  أو ت ومه  وكد وط قط ف ك  ك  ف 
وال ممت رر   فكتررع كررن  فتررو ل فرر   ف مررو فت ومهرر  أو تمررر  قهرري  فكت  عررومن فمسرر ف وررل م رركل مترري 

و ررا   فتوجرر  كررن عوررل  فك رر ع  ٠ فم ررر ف وفررو ك ترر   رر وط  أو كررركوت  فرر  ت رر ط غمرر  ق وفررم 
  فار م و أ ال  ق ك   ف   فم تون  فكوت قم كي كوف تدث ط وكووأ سهط ن  إل  و  وم مم  فت  عوف 

وكررع افررك فمررو أجرر ز  فك رر ع فهم ررر   سررتثت دف  فتررو ل فرر   ف مررو وتمررر  أو ت ومهرر ف مك مررم فهطرر ا 
  فر ماف و   ج ق   فهتو زن  ف مور فم ق 

وتتكثل  اط  فم ال   الستثت  مم ف : إتم ص  فتز ك    فكت  عو  فكاوون ف  م فت   فاون و الستاالل 
ف وكرررتل  فكرررومن  فك سررر  أجرررال  فهوفررر د كرررن  رررالل ت  مرررم  فكمسررر   ف و و  الفترررز ه  فك  ررر  إفررري مررروط 
 فك مرررول كرررن  رررالل ت  مرررم  ف ررر وا  فط   رررمق و إلرررر فم إفررري سرررهطم  فم رررر  فررر  ت رررومل  ف ررر وط 
 فت سرردمم أو إقدرر د  فطرر ا  فكرراقن كترر ف وسررهطت  أمررر  فرر   دررة  فت ررومة أالتدرر ع  أو  ف رر ط 

  1 فجز   ق
 
 

 الهصن األول

                                                 
 وك  و و  231ص –ك جع س و   –م  فت  عو  فت  ه  ف  ه وم م -قهم ن قو  1

 1فه و كمكوو ك وة ف وو   فم ر  ف  ت ومل  ف مو س و  سم تمهمهمم وتد مهمم ف   فدم   إلسالك  و فم تون 
 ق439ف ص 1999 فكوت   فك  ر ق كط وع مه  ف  فطو م   وفي ف 

 454ق 2ف ص  19 ك مم  إلسكتو مم ف وققوو  فمكه فوو ف إت  د  فمو   فكهزكم فه مو ف و    فكطووق    فج
acques Azéma, Droit des consommateurs, sécurité, concurrence, publicité en droit 

français et J 

communautaires, actes d’un Colloque organisé le 16/17/18 avril 1996, Editions : Story 

scientia. 

 وك  و و  197ص -ك جع س و   – فم توتمم فهط ا  فر ما فمك مم  –أككل  كر ن قوو  فم و  
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 سلطة الق عي اي فاع الهبن و االستهالل
فمرو   ررته  فدم ر د و فك رر قوت  مم  السرتااللف تتمجررم ف روه  فكسرر و    فتر  أف ز رر   فتطرو   فم  ررل فرر  
 فكجتكعف وممث أ ول  فط ا  فمور فر   ف مروف مسرتال ك كرز  را ف ومدر ة  ر وط  قهري  فكت  عرو 

 فجررررم  رررر     ال ررررتالل وقرررروه ت رررر ول  فتز كرررر    فكت  عررررومنف  فررررر ماق وعررررو  عترررر و  فدمرررر   جررررل ك 
  ت و من: أمو ك  كوروق ف و آل   ا ت 

ف فمكررون فمر  قرروه  فتكرر فه وررمن كر  موف رر   فكت  عررو وكر  مم ررل قهمرر  ك فمرر   اهمــ  التصــوف الموعــوعي
 الفتز كررر   إلوطررر ل  ف مرررو وارررة  فت ررر  قرررن  القتوررر      ف   رررمم و فتدسرررمم فكرررل كت  عررروف فت ررر ول 

 فكتم وهررم  فررار ممرروه قهمرر   ررا   ف رر و  أوفرري كررن  تدرر    إل  وتررمنف وممررث ممرروه ت رر ول   و د   قهرري 
 ٠ فم مم  ف مومم 

وم    قهي  ا   فت و   فار م تو و فت  ول  فمممم  فالو د  ف   ووم تطومم  كن ممرث  فك ر كل 
 ٠ فكو ف  فت  مو ج     العت  ومون و  وص تمومو   س    

ف فم ت ط أن مكون  فتد و   فار عو موجرو ورمن كر  م طمر   فكت  عرو تتدمرا   الفتز كر  أم  التصوف ال اتي
و فد  و   فتر  متم رل قهم ر  ت تجر   قرن رر ا  فكت  عرو  فكاورون كرن ج رمف و سرتاالل  فكت  عرو ك ر  

كرن ثره فرال ف ا   فر ا كن ج م أ  فق و كا  فوف   ا   فت و  م تور   فارون قمر  فر   ف رر ف و 
 تت عة قتو ه كع قو فم  ف مو  فت  مموفون و  ق

وعو ك ن ف اط  فت رو     فدم مرمف   ثر   فور ف  قهري كوعرا ك تهرا  فت ر م     فكم  ترمف إا أت ر  فر  
تك    ت ط  وجروو  فرر ا  غ فومت   فه تكتا و   ا و فت و   فكوروق   فكج و كم قو  ق كمف و  

ج وررم وقرروه  ف ورر  ف ك رر ط أس سرر  إلكك تمررم  فتررو ل وقرر و   فتررو زن  فتدسرر  أو  فم جررم أو تمررص  فت
 ق1و فت  ول فه مو

وو  وص  فك  ع  فك  ر فهت  عو سرهك تدري  فتوجر   فرار سرهكت   فت ر م     فمومثرم فد را ودكر   
 السررتااللف كررع  إلومرر د قهرري و ررة  فمرر ال  فرر   فاررون  فكرر ور وكمتررري ت رروص كتد عررمف ممررث 

ورر   فرر   إل  و  متطورر  قهرري سرر     فت رر ف  ف و ررا  كرر  متوررمن كررن تررص  فكرر و   قتورر   السررتاالل قم
ف فالسرتاالل ومتممر  إا  ك تر  العنصـف المـ ديو كر :  ممث م ت ط فمم ه  الستاالل قت  من 125

 فتز كرر   أمررو   طرر ا  فكت  عررومن كتد وتررم فرر   فتسرروم كررع كرر  م ررل قهمرر   ررا   فكت  عررو كررن ف  ررو  

                                                 
 -2٠٠7 –و    فج ك ررم  فجومررو   إلسرركتو مم  -ك رر و   الفتررز ه – فت  مررم  ف  كررم فالفتز كرر    -تومررل إورر   مه سرر و 1

و    فدك   فج ك    -مكور كمكو  سك قمل ف  فمموو  فو  و  قهي كووأ سهط ن  إل  و  ف   ف موو  فكوتمم  -149ص
 2٠1فص 2٠٠7إلسكتو ممف 

   357ص  2و1قوو  ف ز    فست و رف  فوسمطقققف  فك جع  فس و ف  ك   فاجع اى ةل  لك
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و ف ت رر   فتدسرر ف و ررو قت رر  كررزووج ٠افررك أن مكررون  ترر ك   ررتالال  ف م رر   وكوجرر   ف مرروف وك ترري 
ممررروه فررر  ج تررر  كرررال  فطررر فمن ف رررو و فتسررروم  مرررو  فطررر فمن رررر د  تدسررر  وو فتسررروم فهطررر ا  آل ررر  

ف أو 1 السرتد و  كرن  را   فررر اف ورر ا أمرو  فطرر فمن الورو أن مكرون و مرو كررن أكر ن: طرم  وررمن
 ق2 وف ج كل

ون  ف  عرو  فكاورون عرو ت  عرو تمر  تردث   فطرم   فورمن أو  ف روف  فجر كلق فرها  وكن  تر  مت رمن أن مكر
تو ف   قت     الستاالل ك ن فهكاوون أن مط ن ف   ف مو وف   ف م   ومن إوط ل  ف مرو أو إتمر ص 

ز فرررم   فتدررر و ق ومالمررر  قهررري كسرررهك  فك ررر ع فررر   3 الفتز كررر   إفررري  فمرررو  فرررار مكدررر  ف فرررع  فارررون و  
 الستااللف  ف ومو كن  فتم  صف أ ك  :أت  م ر  وررم  كرن تطر   مك مرم  فطر ا  تت مك  فت  مم

 فر ماف إا ع  ط قهي كن ك ن ف  م فم طم  ومن أو  وف ج كل فمطف و ف غه كن وجوو م ال  
 ر ا أ  ف تستوق  أمر   فمك ممف ك فم جمف و فسا جمف وعهم  ف و ف أو ر ا   إلو  كق 

 الهصن الل ني
 ي من" المدين المعسف أجال  للوا ء " نظفية الميسف "سلطة الق عي ا

إن  فك  ع و  وج  قن  فم قو   ف  كم  فت  تمرر  ووجرو  تتدمرا   الفترز ه فر    جرل  فكتدر  قهمر ق 
أج ز فهم ر   ستثت د  فتو ل فكتل أمو أطر ا  ف مرو  فرار مكرون فر  وررع  عت ر ور  ر   أجرال 

ويجـــوز للق عـــي أن يمـــن" ( قهررري  تررر  س 2فمررر   )  157   فمرررو ت ررر   فكررر وك مررروال فهتتدمرررا  فتزكررر ق 
المدين أجال إ ا اقتع  الظـفوف  لـك م ةمـ  يجـوز لـه أن يـفاض الرسـا إ ا ةـ ن مـ  لـم يرـي بـه 

   المدين قليل األهمية ب لنسبة إلى االلتزام اي جملته"
 فك سر  ت ر    مترل كن  الل  ا  أن  فك  ع عو أج ز    مم فهم رر   فترو ل وكرتل أجرل فهكرومن 
ف  فتر   ر  فر  4فم فت   العت  ومم  ف  ومف و اط  فم ال     ك  مطه  قهم    فدم  وت  مم  فكمس  

 أ ه   كستتوطم كن أمك ه  فدم   إلسالك ق 
                                                 

 الح لة النرسية التي تعتف  المتع قد اتجعله يتخ  قفافا  بدون تبصف وال ترةيف  -يقصد ب لطيش البين 1
 ف غوم  ف ومو   فت  تموه فر  تدري  فكت  عرو فتتر ل كرن سرالك   فمر       فتر  مت را  ف فكمرول  فرتدي و  رت  ه    رم    2

ك مت  أو      ك متر  متروفع كرع  فكت  عرو  فكاورون ومسر ي فتمممر   غو تر  وون تو ر  وك كر  كر ن  فرثكن غمر  كور ل 
 و  ر     فت  تهمم  

 وك  و و  242ص –ك جع س و   –م  فت  عو  فت  ه  ف  ه وم م -قهم ن قو  3
Brigitte LEFEBVRE ,le contrat d’adhésion, la revue de notarial montréal, vol 105, 

2003, p. 445. 

  جرع قورو  فر ز   .4 عو مكون  فمر د  و ك و    جل ف ومسكي   جل  فمر    فر   فدمر   فك ر ر وت ر    فكمسر  
 2وروو ر وور  و  – 3٠3فمر    4وأ    سرم وت  إفري أوور ف و و  499ص  489و  فم   ك جع س - فست و ر  فكوجز

 – 661فمر    2كروالن وك ومتر ن  – 718فمر    8ومو ن والجر  و  – 998فم    7والتمول و موم  وج ووفو  – 972فم   
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   ك هم مكتم    فم ر  فهكومن  فار مك  و  وا   وم تج ه  غم  ع و  قهي  فوفر د  تعفير   :
 هم  و فو  ن ر   جسمهقف   فكم  و  فكموو و  ط أال م

ت     فكمس   تتسه و ف كوكمرم فر   فتطومر  سرو د كرن ممرث كمرل  إلفترز ه أو ك رو  نط ق التطبيق :
 إلفتز ه ف فكن ممث كمل  إلفترز ه تكرتل ت ر    فكمسر   فر  كرل  إلفتز كر   و ر ا  فت ر  قرن كمه ر  

 إلفترز ه تكرتل ت ر    فكمسر    سو د ك ن كمل  إلفتز ه تموو أو تسهمه   د أو غم طف وكن ممث ك و 
 ف  جكمع  إلفتز ك   سو د ك ن ك و   إلفتز ه  إل  و   فكتد و  أو  ف موق

 أفوط من" الق عي للمدين نظف  الميسف  :-
 ( أن متو ف  فوف  فكومن   وا إستثت  مم   ومق1
 ( أن مكون  فكومن مسن  فتممق2
 ( أن ال موجو تص مكتع  فم ر  كن ت     فكمس  ق3
 ( أن ال متركن  ف مو   ط  ف س     مم ق4
 ( أن ال مت ت  قهي كتل ت     فكمس   إفم   ر   جسمه و فو  نق5

 سهطم  فم ر  ف  كتل ت     فكمس   :
متكتع  فم ر  وسهطم تموم مم كطهمم ف  كتل  فكومن ت     فكمس  ف ف و م  أن مكتم  أو مكت   كن 

 فكمسر   و ر ط أن تكرون ك موفرم ق ككر  أن فر   فم مرم فر   افكف وكافك  رو مر  فر  تمومرو كرو  ت ر  
 أن مكتل  فكومن أجال و مو  مسوو ف   الف  أو  ج ل مسوو فم   ق

 آل ف من" نظف  الميسف  :-
 ( وعا إج  د    فتتدما رو  فكومنق1
 ( وم د  فومن كستم   فوف دق2

 تعلق نظف  الميسف  ب لنظ م الع م
و ز إك ر ل  فكرومنف كرن ورمن  فمو قرو  فم توتمرم  فتر  ج ه ر   فمر تون كرن ت تو   فم قو   فتر  تمرر  وجر

 فت  ه  ف  هف فال مجوز فط ف   ف مو  التد   قهي  ستو  و م   فم رر  فر  كتم ر  فرها   تدر   فرو  ن 
ف ومجوز فهم ر  أن مكتل  فكرومن أجر ل عرر  م  قهري  فر غه 1و فكومن قهي افكف ك ن  تد ع ك  و طال

                                                                                                                                               

وك  198ص -  ك جع س و – فمك مم  فم توتمم فهط ا  فر ما –أككل  كر ن قوو  فم و  -722فم    2جوس  ن 
 و و  

 2٠٠4تومل إسك قمل قك ف  كتت ع  فم ر  قن  فمر د و هك   ف    ف و    فج ك م  فجومو  فهت  ف ستم  ف
 114ص 
 
 399ص –وققوو  ف ز    فست و ر ف ك جع س و   - 1
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ج ه ر  كرن  فت ر ه  ف ر ه   فكروت   فمر تون كن 1244  فك و  ّّ  ف   فد تس   فك  ع وق   التد ا هكن 
فال مككن  ستو  و   كن أط  ا  ف مروف إال فر  و رة  فمر ال   فتر  مكترع فم ر   فمر تون  فم رر  كرن 

 1 ف كل و  
 الهصن الل لث

 الط فئة"سلطة الق عي اي فد االلتزام المفهق إلى حدا المعقول " نظفية الظفوف 
   ل طوم  فهمو قو  ف  كرم أتر  إا  ترو ف   فه مرو أ ك تر  و ر وط  رمت ف وردن  رو  ككرن  رو أ رل 
فررر ف كت رررو   قهررري كمرررل ع ورررل فمككررر ف وو قرررث ك ررر ع فررر  غ رررر ف وفررره م ررر  إ  و   ف  عرررومن قمررر  

 148ك و  مدسوطف فمو  ت مو  ف مو  ممم  ت فا   كت و   آلث  طقوكن ثه فمو وج  تتدماط طوم  فتمن  ف
( وال  2( مجرر  تتدمررا  ف مررو طومرر  فكرر    ررتكل قهمرر  ووط ممررم تتدرر  كررع كرر  موجورر  مسررن  فتمررمق)  1س) 

ممت رر   ف مرررو قهررري إفرررز ه  فكت  عرررو وكرر  و و فمررر ق وفكرررن متتررر ول أمرررر  كرر   رررو كرررن كسرررتهزك ت  ف وفمررر  
ن إقطر د  فم مرم فكن  فكدر وة فر  ت ر   فك ر ع أفهم تون و ف  ا و ف و فم ومسر  طوم رم  إلفترز هسق

 ط  ا  ف مو ف  ك مهم إو  ك فك ا  ن ممم   ف و فم و فتو زن  ف مور ومن ك  فم هق متي ك  إا  
وعررع   ررتالل وتدرر و ف ك ترر  ت  مررم  السررتاالل كد ررل قرر هف و فاررون كمررل  رر ص كدمهررم وهقرر و   ررا  

ته تتدمرا  ف مرو طومر   فكر   فتو زن  فكدمووقأك  إا  م ل  ا   ال تالل فر  ك مهرم تتدمراطف ف   رل أن مر
  ررتكل قهمرر ف إال إا  كرر ن  ف مررو كت   مرر   فرر  تتدمرراطف وطرر   مررو وث  سررتثت  مم ق كررمف ج هرر  تتدمرراط 
ك  مرر  ف ف ترر  و سررتثت د كررن  فم قررو  مجرروز  فتررو ل ف فررع  ررا   ال ررتاللف و و  الفتررز ه  فك  رر  إفرري مرروط 

 2 مم  ف  وا  فط   م فك مولف ومطه   فدم  قهي  اط  فم فم  الستثت  مم ت 
و عو ق ف ر  و رة  فدمر  ودت ر  )م فرم ق كرم غمر  كدفوفرم أو غمر  طوم مرم ف أو و ع رم ك ومرم ق كرم فره 
تكن ف  مسو ن  فكت  عو من وع   فت  عو ف وفه مكن ف  وس  ك  ت تم  مووث   و و  فت  عو ف ومت تر  

ن فره م رول قهم   أن مكون تتدمرا  الفترز ه  فت  عرور ك  مر   فهكرومن ف وممر ث م رووط و سر    ف ومرم ف و  
كستممال (وأمر : )   كل م وث الم  قهي تكومن  ف مو وغم  كتوعع  فم ول قتو  فت  عو ف متجه 
قت    تالل ومن  فكت فع  فكتوفو  قن قمرو مت   ري تتدمراط إفري أجرل أو  جر ل ف وم رول تتدمرا  فكرومن 

                                                                                                                                               

 1كمكو  ك ر س و  ف كوجز  أفمك ه  ف  كم الفهتز ه ف   فم تون  فكوت   فك  ر ف و    فدك   ف  و  ف 
 1985ص ف  182ق
1
 Alex veille. François terré, droit civile. Les obligations, deuxième édition, Dalloz, p 

 968. 
تومررل  سررك قمل قكرر ف سررهطم  -وكرر  و ررو   247ص –ك جررع سرر و   – فت رر ه  ف رر ه وم مررم  فت  عررو  -قهمرر ن قررو  2

 -2٠٠٠سررتم –و    فج ك ررم  فجومررو   إلسرركتو مم  - فم ررري فرري  فكررو و  فكوتمررم و فتج  مررم  و  سررم تمهمهمررم وتطومممررم 
   -246ص 
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ف ومت رررررووط و سررررر    ف ومرررررم ف ت ررررر ج قرررررن  فمرررررو  الفتز كررررر  ككررررر  أوجوررررر   ف مرررررو م  مررررر  إ   عررررر    رررررومو   
و فكالمر  قهري  راط  فت  مدر    تد ع ر  قهري قرو  كرر كمن جو  مرم فككوتر    فت  مرم ف 1ق  فكردفوا(
 و   :

م رررول رررر   المررر  ف و رررو إوررر  ه  ف مرررو ف كرررهث  قهررري  تسرررم ومت  ف وك ررر  ة فكررر   تدررر  قهمررر   -1 
  فط ف ن  وتو د  ق

و إل  رر   ف إ   عرر   ال مطممرر  أمررو  فطرر فمن ف وممررث مررهور  إلكررر د فرر  كررون  فررر   كو رروف    -2
 كمتري  ف مو إفي إمو ث   اف  فكوم  قهي أمو ك  أو كهم ك  ق

 قوه توعع م ول  ا   ف  ا قتو إو  ه  ف مو -3
وفتسهمط  فرود قهي  اط  فت  مم مج  وو مم تمومو   وط   )أ(ف ثه كمدمرم  فترو ل  فم رر  فك جرع 

 وق و   فتو زن فم   ) (ق  ف مو
   وط تو ل  فم ر  ف و  الفتز ه فموط  فك مول ف  ت  مم  ف  وا  فط   م -أ

مج  قهي  فم ر  متي متو ل ف و  الفترز ه  فك  ر  فمرو  فك مرولف أن متدكرو كرن تروف  ثالثرم  ر وط 
 و  :

 أن يةون العقد متفاخي التنري -1
  مررم  ف رر وا  فط   ررم كرر  فرره مكررن  ف مررو كت   مرر   فرر  فررو ة  فدم رر د مرر ون أترر  ال كجرر ل فتطومرر  ت 

زكتمر   أو .تتدماطف أر أن مكرون كرن  ف مروو  فتر  مسرتا   تتدمرا   كرو  زكتمرم ك مترمف سرو د كر ن  ف مرو 
قمو فو م   كهجل  فتتدماق افك أن  اط  فت  مم تتطه  وعع مو وث  ستثت  مم ف   فدتر   كر  ورمن  إلور  ه 

  مو عو ت د وتدا   فتز ك ت  فو ف فال كج ل فوعع مو وث  ستثت  ممقو فتتدماف فها  ك ن  ف
 أن يطفأ ح دث استلن ئي ع م ويف متوقع-2

 فم وث  الستثت     و م وث غم  كدفوا فكوت  ت و   فوععف ف و م وث ال ممع ف   ر وا ق ومرمف 
  ف فه تكن ك  وفم كن وفو توسع  فدم  د فم  فم كل أتو ق  أ ٠ك فدمر نف و فوو د و فتزلف و فم   

عوررلف ك تت رر    إل رر  ع  فررا ر وتهرروث  فوم ررم و تت رر    فارر ز    فسرر كمق وتتسرر   السررتثت  مم فهمرر وث 

                                                 

  642ك جع س و  / ص  1ومو جقوو  ف ز    فست و ر  فوسمط ف    و  فم تون  فكوت   فج 
 إلسرركتو مم سررتم  –ورروون و   ت رر   - ف مررو  إل  و   فكتدرر و    ف كررل غمرر   فك رر وع –ك رر و   الفتررز ه –سرركم  تترر غو 

كمكو كمم   فومن إور   مه ت  مرم  ف ر وا  فط   رم : ورمن  فمر تون  فكروت  و فدمر   السرالك  ص  153ص  -2٠٠٠
545 1  
 1995  و  فممو  ف ج ك م  فجز   ك ف ك جستم   س فم ف  فكوت  فهم ر   فتموم مم  فسهطم ف مومو ون مههإو  
 6ص

François terrè- thelipe , dimler - e laquette, delta Dalloz, p 893 . 
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تدس ف كك  عو تتس  أمر  آلث    فم وثف  فار عو مكون ف  ا ت  كدفوف  إال أن  ثر  ط ت ر ج قكر   رو 
 ك ت وف ك ال تد ع  فو    فقس    تتمجم تام   فمو تمنق

ت ط فرر   ررا   فمرر وث  السررتثت    أن مكررون ق كرر ف أر أن مكرري ك فررم  فترر يف أو قهرري   عررل ف ررم وم رر
كرررت هف وال م رررص  فكت  عرررو ومررروطف كهفالسررر  أو إترررالا ككتهك تررر ق و تررر  مجررر   فتكممرررز ورررمن  ف ررر ا 
 فط    و فمو   فم    ف ف راط    مر   ون ك تر  مر وث  سرتثت    إال أت ر  فمسر  ق كرمق وم مر  و رة 

م  قهي  مط  ف كوكمم أت  وسمهم فترمم  كج ل ت  مم  ف  وا  فط   رمف ف رو  ر ط ال أ رل فر   فد
فررال قرن أتر  متتر في كرع  ف روا   ف   ف  م م  إلسرالكمم و قتو   ر   فك رو   فكر ور ف راط  فت  مرمف

كررر  كررن ت رر مع  ررراط  فت  مررم و رررو إقرر و   ف و فررم  ف مومرررم ورر و  الفرررتآله  فك  رر  إفرري  فمرررو  فك مررول قك
مسرررتتوط فررر   فمررر وث  السرررتثت    أمرررر  أن مكرررون غمررر  كتوعرررعف ومكرررون كرررافك إا  فررره مكرررن فررر  وسرررع 
 فكت  عررومن توع رر  وعرر  إورر  ه  ف مرروف ومت عرر  قهرري افررك أن مكررون  فمرر وث ككرر  ال مسررتط ع وف رر  أو 

 ٠تم  م ف فها  ك ن ف  وسع  فكومن أن مو أط أو متاه  قهم ف فمتمكل ممت ا وز ط 
 نري  االلتزام مفهق أن يصب" ت-3

م ت ط ف   فم وث  الستثت     ف  ه  فكد جئ أن مج ل تتدما  فتزه أمو  فكت  عومن ك  م  فوك تي افك 
أن م ووط و س    ف وممق فها  أ رول  فتتدمرا كسرتممال تكرون ممت ر  أكر ه عرو  عر    ف وتتمرر   الفترز ه 

  ر  ف ورل  كتدري وو را  را   إل  ر   و ف سر    الستم فم تتدماطقوفه م من  فك ر ع كمرو     مسر وم   فإل
 فد ومررمف و تررر  متكتررع  فم رررر  وسررهطم تموم مرررم و سرر م فتمومرررو كرروف فو مرررم  رراط  ف سررر   ف وفرر   رررا  
كر  أن   ف وو  ت ك ك م  من فتموم   إل    ف فهك  أن ممو  ف   ل ث و   فكومن و ا  ك م   ا تر ف و  

واررررة  فت رررر  قررررن ثرررر و   فكت  عررررومن و ررررا  ك مرررر    ممررررو  فرررر  رررررود  الفتز كرررر    فترررر   تو رررر   ف مررررو
  ٠كوروق ف و فار مووو أن  ا   فك م      م   و  فار مج  قهي  فمر د    ا و 

 ةيريه تدخل الق عي لفد االلتزام المفهق للحد المعقول -ب
تجرر   إل رر    وو مررم إفررري أن تررو ل  فم ررر  فررر و  الفتررز ه  فك  رر  فمرروط  فك مرررول  رر  كسرردفم كت همرررم 

ف وفافك فهن  فك  ع عو أوطل كل  تد   م  ا افكق أكر   سرت ك ف  ف ور    جر ز ب لنظ م الع م الحم ئي
ف فال مم و و   إكك تمم  فتو ل كن قوك ف ول ت ت  فمرط كتمر  سرهطم تموم مرم فر  كمدمرم  و  الفترز ه 

  فك    إفي  فمو  فك مولق
  ر  فمروط  فك مرولف وجر  قهمر  أن م قر  وفر   را   فكجر ل فرهن  فم رر  و رو و روو  و  الفترز ه  فك

ووا وكالوسر    ف رر ا  فطرر   ف و ن مد را ك ررهمم كررال  فطرر فمن و رمن  القتورر  ف أر ممرروه و كهمررم 
 فكو زتررم  جررل  فررع  إل  رر   كررن ج ررمف كررع  فكم ف ررم قهرري تررو زن  ف مررو كررن ج ررم أ رر فقوتته إز فررم 

فم ررر  إفرري إتمرر ص  فررثكنف أو وزمرر و   إل  رر   إكرر  وهتمرر ص  فتز كرر    فطرر ا  فك  رر ف كرردن م كررو  



                                                

 

 

   الدكتور/ أمحد عبد احلميد  دور فكرة النظام العام فى محاية مشروعية العقد              ...     

 

181 

 فتز كرر    فطرر ا  فثرر ت  ف ككرر  عررو ممرروه  فم ررر  ووعررا  فتتدمررا فمررمن زو ل  ف رر ا  فطرر   ق ومرر ف 
 ق 1ج ت  كن  فدم  إكك تمم فسع  ف مو إا  ك ن  و  فوسمهم  فوممو ف فع  إل    

 الرفع الل ني
 م ية للطفف الععيفتطويع النظ م الع م الحم ئي القع ئي للقواعد الع مة ح

إن  فم ال   فتر  سروم   إل ر    إفم ر ف و فتر  تجمرز فهم رر   فترو ل إلقر و   فترو زن  ف مرور ومك مرم 
 فطرر ا  فررر ما  عت رر وم   فرر   ف مرروف تومرري مرر ال   سررتثت  مم و  و  قهرري سررومل  فم رر ف و رر وط 

 كموو ف وال مجوز  فتوسع فم  ق
و   و    ف   ف موو  فكو كم ورمن  فكمتر فمن و فكسرت هكمنف وت     فت مو       ال تالال  ف   ف مو 

وأك ه قوه ك  فجم  فمو قو  ف  كم ف      ممف فهت  أ رول كرن و جر   فمرر د تطوم  ر   جرل تم مر  
مك مم ك فممف وكن افك: تمسم  إوط ل  ف مو كرن  رالل  فتوسرع فر  قمرو   إل  و   ف ككر  أن ع رو  

م كو إفي تطومرع عو قرو  الفترز ه وررك ن  ف مر   ف در   وكرا  تطومرع   فمو قو  فتمهمومم ج ه   فمر د
 ٠   2عو قو  فكسهوفمم  ف مومم 

 الهصن االول
 تيسيف إبط ل العقد من خالل التوسع اي مر وم عيوب اإلفاد 

مكون  ف مو ع وال  فإلوط ل إا  ط أ قهي إ  و   فكت  عو قمر  كرن قمرو   إل  و ف كر فاهط أو  إلكر  ط أو 
وفمي أو  السررتااللف وستمت رر  فرر   ررا   فكمرر ه قهرري قمورر   فاهررط و فترروفميف افررك أن قرروه تمررومه  فترر

وم تر   وتمررام    وعممرم عررو موعرع  فكت  عررو ك ر  فرر  غهرط مررول   ر  ص  فكومررع  فجو  مرم وكمرر ام  
)أ(ف ككرر  عررو مكررون  رررا   إل ررالل تتمجررم فترروفمي عرر ه وررر   فورر  ع قررن ط مرر  كتك ترر   مرررو  3 سررت ك ف 

م تررر    فرررر و مم أو  فتمرررام     فالزكرررم فتجتررر   فك ررر ط   فك توطرررم و سرررت ك ل  ف ررر د  فكومرررع أو  فو

                                                 
 فك جرع  -مكروف كمكرو  سرك قمل -وكر  و رو  249ص –ك جرع سر و   – فت  ه  ف  ه وم مرم  فت  عرو  -قهم ن قو  1

 فمك مم  فم توتمرم فهطر ا  فرر ما فر  قمروو  إلاقر ن  فر   فمر تون  –أككل  كر ن قوو  فم و  246ص  – فس و  
 وك  و و  237ص -ك جع س و   – فكوت  

2
 Clémentine CAUMES ,l’interprétation du contrat au regard des droits fondamentaux, 

thèse pour obtenir le grade de docteur en droits privé,académie d’aix-marseille, 

université d’avignon et des pays de vaucluse ,2010,p.178 

 
  و  وك  و25٠ص –ك جع س و   – فت  ه  ف  ه وم مم  فت  عو  -قهم ن قو  3

ك جررع  – فمك مررم  فم توتمررم فهطرر ا  فررر ما فرر  قمرروو  إلاقرر ن  فرر   فمرر تون  فكرروت   –أككررل  كررر ن قوررو  فمرر و  
 وك  و و  241ص -س و  
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ومم زترر  ) (ق وفتمممرر   فارر ة كت كرر  فمررو توسررع  فدمرر  و فمررر د فرر  كد رروه  ررامن  ف موررمن قهرري كرر  
 ستد ه  فمك  سمدت :

 التوسع اي مر وم عيب الهلط: -أ
جررو  ر جرر ز فرر  أن مطهرر  إوطرر ل  ف مررو ف أن كرر ن  )إا  وعررع  فكت  عررو فرر  غهررط12٠ت رر   فكرر و  

 فكت  عررو  آل رر  عررو وعررع كثهرر  فرر   ررا   فاهررط ف أو كرر ن قهرري قهرره ورر  ف أو كرر ن كررن  فسرر ل قهمرر  أن 
( مكون  فاهط جو  مر  إا  وهر  مرو  كرن  فجسر كم وممرث مكتترع ك ر   1)) 121متومت (قكك  تم   فك و  

 -( وم تو   فاهط جو  م  قهي    ص : 2ا   فاهطق)  فكت  عو قن إو  ه  ف مو فو فه ممع ف   
إا  وعرررع فررر   ررردم فه رررئ تكرررون جو  مرررم فررر  إقتوررر    فكت  عرررومنق أو مجررر   قتو   ررر  كرررافك فكررر   -أ 

إا  وعرع فر  ا    فكت  عرو أو  -مالوي  ف مو كن   وا وفك  متوا  ف   فت  كل كرن مسرن تمرمق   
  ف دم  فسو   ف  مي ف   فت  عو( ف   دم كن  د ت  ف وك ت  تهك  فا   أو  اط

مت رل كرن  رالل  فكررو و  فسر ومم أتر  مجر  إلوطرر ل  ف مرو أن ممرع  فكت  عرو فرر  غهرط جرو  رف و فكرر  و 
و فاهط  فجو  ر افك  فار موه  ف  تموم   فكت  عو مو  كن  فجسر كم فرو تك را فر   كتترع قرن إور  ه 

   ف مرروو  فتر  تررته وررمن  فكمترر فمن ووررمن غمرر   ف مروف وموررور  فمررر د تسرر  ال  كومرر  فر  عوررول  فاهررط فرر
 فكمت فمنف   و    و ن وتوو  اط  ف موو مته تم م    وو سطم   ص كمت ا ومككن  قتو     كن 

 ق1قموو  إلاق ن و فكد وه  فو سع ف اط  ف موو 
فت رر  فكرر  أ رروم  تتكتررع ورر   فكتتجرر    ف ررت قمم كررن ك رر ط  وكررن   رر  ص ا تمررم وك مررو  كررن 

موفم   فك ت ر فكن مت  عو ك   كن ثمم ف  مرم موجو ر  مسرن  فتمرم كرن ج رم أ ر فف   كر   ج مف وفك 
 فررار وفرررع و فمرررر د و  فدمررر   فد تسررممن قهررري وجررر   ف  ررروص إفررري  فتوسررع فررر  كد ررروه  فاهرررط مرررول 
 ف ردم  فجو  مرم فهكومرع إا فهك رت ر مرر  إوطر ل  ف مرو إا  فره مم رل قهرري  فد  رو   فتر  كر ن م جو رر  

ف كدن مكون  فكومع ال متالده وم ج    فك ت ر أو متطور  ست ك ف  قهري ك ر ط  عرو تمرو كن إو  ك 
  ٠كن  ستاالف  ف   فا ة  فك  ص ف 

افررك أن تم ررم   فكتررت  أو  فورر  ع فرر  ومرر ن كو  ررد    ف رر د  فكومررعف م تورر ط  فمررر د سرروو   فرر  وعرروع 
فمرر د  فد تسر  أن  را   فاهرط  فكت  عو فر  غهرط فر   رد    ف ر دف ورل أكثر  كرن افرك فمرو  قتور   

م ررو غهطرر   ك ت رر   كررن  فت  عررو ف ككرر  أن  فمررر د متررمل فهك ررت ر    مرر   فتكسررك ورر فاهط إلوطرر ل  ف مررو 
  فا ة  فار  ست وف   فك ت ر كت    فكو ه كع كتت  سه م إا  ت ه   فاهط وكد د   فسه م قهي تدومم  

 التوسع اي مر وم عيب التدليس: -ب
 ون و ست ك ل ط    متم فممف وتت ا  اط  فط    و تمنف أن  فتوفمي مك

                                                 

  1 وك  و و   156ف ص   1987ك طدي كمكو  فجك لف  فت  مم  ف  كم فالفتز ك  ف  فو    فج ك ممف وم و ف 
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إمررو  ك  إمج ومررم تتكثررل فرر  تمررومه وم ترر   وك هوكرر   ك  فدررم فهممممررمف وم ررو ترررهمل  ف رر ص  فررار 
ممرروه قهرري  فت  عرروف وعررو تت ررا  رراط  فطرر    المتم فمررم  ررو  سررهوممف تتكثررل فرر  سرركو   فكررومن قررن 

ف ر د  فكومرعف و فتمرام  كرن  فك ر ط   فك توطرم و سرت ك ف ف أو  إلوالد و فوم ت    فكت همم و سرت ك ل  
 وكتك ن و ر  ق

قهرري أترر  و فرر   ررل  فتطررو   فتكتوفرروج   فررار  رر م  إتترر ج  فسررهعف أ رروم  ك رركهم  فسرركو  أو 
كتكر ن  فوم تر    فكت همرم ور ف موو تد ررا أو ر و     كرمف وافرك فر  رررود تم مر  مر   فكمورل قهري  فت  عررو 

 فك هوك  ف و رو  أو ورد  فف و   رم قتروك  مكرون أمرو  فكت  عرومن كمت فر   وكهكر   ف   إلفك ه و اط 
 وجكمع جو ت   ا   فت  عو وكالوس ت  ق

و   ررل أن ال م تورر   فكتكرر ن توفمسرر  كرر  فرره ت رر مو  تمررم  فترررهملف إال أن  ترر ك  تج  رر   فرر   فدمرر  
كهتزكر   وو جر   إلوالد فهكت  عرو  آل ر    فد تس  ا   إفي أن  فكتك ن م تو  توفمس  ف إا  ك ن  فكت  عو

و فوم ت   و فك هوك   و فتمام     فكت همم و ف مو  فك و إو  ك ف وون م جرم إلثور   ترو ف   فم رو وتمرم 
 فترهملف أر متي وفو ك ن إ الل  فكومن وسكوت  قن  إلوالد و فوم ت    فر و مم ت      قن كج و 

 ٠ 1إ ك ل أو س و وفمي وم و  فترهمل
 

 الهصن الل ني
 تطويع قواعد االلتزام بعم ن العيب الخري

إن كن  ف سم   إلوق د ودن و ر    فتمتمن  فكوت   فد تس  و فك  ر و فتو ممف عو ع وو  أن تكون 
ت و رر   ف   ررم ورررك ن  ف مررو   ف دمررم فرر  قمررو  فومررع أس سرر   فت ررومة كرر  مهمرر   فك ررت ر كررن 

 فكتتجرر    فترر  ك ترر  ك  وفررم وعرر  ورررع  فتمتررمن ك ترر   ررر   فرر  تدسرر  أو فرر  أكو فرر ف فوسرر طم 
ف وفره مكرن و سرتط قم و رر    فتمترمن 2تج ل أث   ف م  ممت   قهي إتمر ص عمكرم  فكومرع أو ف  وتر 

                                                 

  1711أمكو كمكو  ف ف ق ف  فك جع  فس و ف ص 
 38ص  19902قه  سمو مسنف  الفتز ه و فسالكم  ف  قمو  فومعف و    فت رم  ف  وممف  فم   ف ك  ف 

  فت  ه  فم توت  فرك ن  ف مو   ف دمم ف  قمو  فومع ف  إط    فم تون  فكوت   فك  ر  –قك و  مكو قوو  فكت ه 
 2ص 2٠٠9 س فم وكتو  ط كهمم  فممو  ج ك م قمن  كي 

http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/Thesis/ 
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أن مت ررو و  كرر  سمسررد  قترر   فتطررو   ف ررت ق  فرر   فكسررتمول كررن كتتجرر   تجكررع فرر  أن و مررو وررمن 
 1  فد  فمم و ف طو  ق

فكمررر كه ت رررومة قرررن  ررراط   رررر    أو كررر  قجرررز  فت ررروص  فم توتمرررم وفرررافك قتررروك  طهررر  كرررن   
 ف   م ورك ن  ف م   ف د  قن  فت وة و اط  فك كم ق فافك س ي  فمر د  فد تسر  إفري تطومرع 
عو قو  الفتز ه ورك ن  ف م   ف در  فج ه ر  تتك  ري و فكسرتجو    فم  رهم فر   فكجتكرع وكر ن افرك 

   :وت سمع كجكوقم كن  فمهول تاك  أ ك
 التوسع اي تحديد أصح ب الحق اي التمسك بدعو  عم ن العيب الخري -أ

 ستم   فدم  و فمر د ف  ف تس  قهي  تتم ل  فم  ف   فع  اط  فوقوف إفي  فك ت ر    م ف فت ول 
فر  فرر  كو ج رم  فكتررت  وقروف كو  رر  و ردن رررك ن قمرو   فسرره م وكر  مررتجه قت ر  كررن أرر  ف ككرر  

 2 ف و أس    فك ت ر  فامن متر  ون كن ج أ  اط  فسه مق  قت ا و ا   فم  كافك
 التوسع اي تحديد مر وم عدم الصالحية لالستعم ل -ب

فد ول مكد  إثو   أن  ف  د  فكومع غم    فل فالست ك ل فر   فار ة  فرار أقرو كرن أجهر  متري 
وو و ررالممم تمرروه كسررهوفمم  فكتررت  قررن  فرررك نف و إلررر فم إفرري قرروه ورررع ك مرر     فتمومررو  فكم رر

 فكومرررع فالسرررت ك لف وكررر ن افرررك كوررر   فهتوسرررع فررر  تطررر   إقكررر ل ررررك ن  ف مرررو   ف دمرررمف ككررر  وفرررع 
 فو ة فهكط فوم وتمومو  فكج ل  فار مككن و   عوول  كتو و وقوف رك ن  ف مو  إفم ف وم   ف  

 ٠ فم ال   فت  مكون  ف مو عو تركن  التد   قهي  ا   فا ة    مم أو ركت   
 ا القع ء الرفنسي نحو جعل تخلف الصرة الموعود ب   عيب   من عيوب المبيع اتج -ج 

فمو  قتو   فمر د  فد تس  ت ها  ف دم  فكوقوو و   كن عومل  ف مر   فكوجر  فهررك نف وور    را  
تكر  إفري كر  مرهور إفمر    فكوعا  ستت و   إفي أن ت ها  ف دم  فكوقوو و   ال م و قمو   ف  مو ا تر  و  

 ٠ 3ثم  قهي وج م  ست ك ل  ف  د وك  مت د قن افك كن أر    فهك ت ركن  فتد
 

                                                 
و    فدكررر   –مك مرررم  فكسرررت هك فررر  ررررود  فمو قرررو  فم توتمرررم فكسررر وفمم  فكترررت   -قوو فمكمرررو  فوسرررمطي قوو فمكمرررو 1

 –مك مررم  فكسررت هك  ثترر د تكررومن  ف مررو  – فسررمو كمكررو  فسررمو قكرر  ن  -127ص  -2٠1٠و فمرر تون  فكت ررو   سررتم 
 248ص  -2٠٠3م فهطو قم و فت   وم و  ستم  فو    فج ك م

 وك  و و  253ص –ك جع س و   – فت  ه  ف  ه وم مم  فت  عو  -قهم ن قو  2
مسرررن قورررو  فو سرررط جكم ررر ف كسرررهوفمم  فكترررت  قرررن   رررر     فتررر  تسررروو   كتتج تررر   فك ممرررمف و    فت ررررم  ف  ومرررمف 

كمر ل  - ف مرو   ف دمرم فهكومرع  فدمر   إلسرالك  و  فمر تون و  سرم كم  ترم-مكرور ورن سر فه 3ق 37ف ص 2000 فم   ف
 كت و  قهي 

https://www.mohamah.net/law/author/ethar-moussa /23-8-2017 
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 تأبيه الب ئع المحتفف ب لب ئع ال ي يعلم عيوب المبيع -د

 تج رر   فكمرر كه  فد تسررمم إفرري تدسررم  ت رروص  فمرر تون  فكرروت  قهرري وجرر  مزمررل  فتد قررم وررمن  فورر  ع 
كرروت ف وافررك قررن طرر   ت رروم   1645مسررن  فتمررم و فورر  ع سرر د  فتمررمف ف سررتتو  إفرري تررص  فكرر و  

 فورر  ع  فكمترر اف  فررار ال مككررن أن مج ررل قمررو  كرر  م ررتع أو مومررعف و فورر  ع سرر د  فتمررمق وكررن ثرره 
 مكون كس وال  قن قمو   فكتتج    فت  مموه ووم    وفو ك ن ال م هه و اط  ف مو  ق

 من الق نون 1648تدخل القع ء لتحديد األجل القصيف المنصوص عليه اي الم د   -ه
 المدني

كرن  فمر تون  1648  تها  فدم  و فمر د ف  تمومو ووأ سر م ن  فك هر   فكت روص قهم ر  فر   فكر و  
 فكرروت   فد تسرر ف فكررت ه كررن ا رر  إفرري أن  رراط  فك هررم تورروأ كررن ترر  مع إورر  ه  ف مرروف وكررت ه كررن  أف 

ف مرر  عم سرر   قهرري وقرروف تمومرو   وترر  مع  فتسررهمهف وكررت ه كررن ا رر  إفرري  قتكر و ترر  مع  فك ررا قررن  
فرر  مررمن مررا    فرر ر  فرر  جل إفرري سرر م ن  رراط  فك هررم كررن ترر  مع  ف هرره  ٠ إلوطرر ل فهاهررط أو  فترروفمي

 ٠ فمممم  فهك ت ر و ف م  ف أو  الكت  ا  فد ه  فه م  ف و فار عرو متردتي كرن تم مر   ور    ف ومر  
 استج بة المأفع و إقفافا لاللتزام ب لسالمة -و

ورراف    فمررر د  فد تسرر ف فرر  ترروفم  أكورر  عررو  كررن  فمك مررم فهطرر ا  فررر ما وافررك  إن  فج رروو  فترر 
و  وجرر  قررن  فمو قررو  ف  كررم فرر   فمرر تون  فكرروت  وتطومررع أمك ك رر  ف ررا   فارر ةف وكررن افررك تطومررع 
عو قررو  الفتررز ه ورررك ن  ف مرر   ف درر ف و فتوسررع فرر  كد رروه  ف مرر ف أوف و فك رر ع  فد تسرر  إفرري إعرر    

 1ستمل و و  الفتز ه و فسالكمق وف رن  فتز ه ك
 

 
 

                                                 
 وك  و و  255ص –ك جع س و   – فت  ه  ف  ه وم مم  فت  عو  -قهم ن قو  1

  ر     فت   م قن قمو   فكتتج    ف ت قمم  فك موم / ومث  ج و  كمجو  قه  / رك ن سالكم  فكست هك كن
 وك  و و   243ص 1996ك تون   ول  4قوو  2٠كت و  ف  كجهم  فممو   فكومتمم / ستم 

 كمكوو  فتهت  /  فت  مم  ف  كم فالفتز ه ورك ن سالكم      ص /  س فم وكتو  ط كموكم
 2٠8- 2٠9/ ص 1998 –إفي ج ك م قمن  كي 

CANFIN Thomas , Conformité et vices cachés dans le droit de la vente , éditions 

Publibook Paris ¸France, 2010.P19 

 وك و و   4/ ص 1 – 1978كمكوو جك ل  فومن زك  / ك كال   فكسهوفمم  فكوتمم / ج
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 الهصن الل لث

 التوسع اي نط ق تطبيق المسؤولية العقدية
إن  فدم  و فمر د وس م   فتوفم  أكو  عو  كن  فمك مم فهط ا  فر ماف وتككمت  كن  فم ول قهي 

تكر  وسرع كرن كجر ل تطومم ر ف  سر و د كرن  فت ومةف فه مما قتو  فمو قو  فتمهمومم ف اط  فكسهوفممف و  
ممررث تككررمن  فكررر و  كررن  ف جرروع كو  رر  قهرري  فكتررت  أو  ف رر تع ورر ف غه كررن قرروه وجرروو قالعررم 
قمومررم كو  رر  ومت كرر )أ(ف أو كررو  فت ررومة فم رركل  فررر    فكتوعررع وغمرر   فكتوعررع أمررر ) (ف وقرروه 

 جو ز  فتكسك و  وط  فت دما أو  إلقد د كن  فكسهوفمم فك  فدت   فهت  ه  ف  ه
 ( ق-)ج
 المأتفي األخيف اي الفجوع مب أف على المنتج بدعو  المسؤولية العقدية حق -أ

إن  فك ررت ر    مرر  وقكرر ال  فكورروأ تسررومم  ف مررو ال مككترر   ف جررع ورروقوف  فكسررهوفمم  ف مومررم إال قهرري 
 فورر  ع  فكو  رر ف إال أن  ررا   ف جررع كررن  رردت  أن ممهررل كررن ف  رر  فرر   فم ررول قهرري  فت ررومة فرر  

مكون فم    ا   فو  ع  فكو    كوس   ف ف  ممن مكون  فكتت   و   عو  قهي تمكرل  فم ال   فت  ال 
كك تم   فتمكل أقو د  فتدكمن كن  اط  فكس وفمم    أقو د  فر   وك  ف  كن عو  ك فمم و  

ككرر  أن  ف جررع قهرري  فورر  ع  فكتررت  ورروقوف  فكسررهوفمم  فتم ررم ممف تمرروط ورر   رر وو   كثمرر  ف وكررن 
ر و  وهثو    ف طرد  فتم رم ر فهور  ع  فكترت   سرتمالال  قرن  ط ر   فت  عرورف وممر ه أ ك    فتز ه  فك

  وافك  فك ت ر    م  كن ع مت   فت ة قهه  فو  ع  فكتت  و مو   ف  د  فكومع وك  ط ط
وت     ف ا   فم و ف فمو  ستم   فمر د  فد تس  كوقوك   كن  فدم ف قهي تككمن  فك ت من  فكت  عومن 

ع كو    قهي  فو   من  فسر وممن و روال  إفري  فور  ع  فكترت ف  غورم فر  تككرمن  فكرر و  كرن كن  ف ج
 فم ررول قهرري ممرر  فرر   فت ررومة فرر  إطرر   توج رر   مك مررم  فطرر ا  فررر ما  فترر  تسرروو  فررت ه 
 فم توتمم  فك    ف إال أن    د  فدم  عو   تهد  مول   سر ي  فرار وكوجور  مككرن تو مر   را   فمر  

هك رررت ر    مرر  فررر   ف جرروع كو  ررر  قهرري  فوررر  ع  فكتررت  وررر غه قرروه وجررروو قالعررم ت  عومرررم  فككترروو ف
كو  رر  ومت كرر ف ف ترر ك كررن مممك رر  قهرري أسرر ي فكرر    ال ررت  ط فك ررهمم  فامرر ف و ترر ك كررن مهسسرر   
قهرري فكرر  مو فررم  فمرر ف ومتكرر  أسسرر    فررو ة قهرري فكرر   فوك فررم أو  فتم وررمف فرر  مررمن  سررتتو غ فومررم 

 ق1ك  كهمم    فكومع  فدم  قهي ف
                                                 

ففكر     أسر كم أورو  فمسرن كج  رو - 1 وكر  و رو  257ص –ك جرع سر و   – فت  ه  ف  ه وم مم  فت  عو  -قهم ن قو 
 22قص2٠٠3 الفتز ه  ف  مس  ف   ف مو وأث    قهي  تد ع    فكسهوفمم ف و    فت رم  ف  وممف  فم     

   - Wolfgang Straub La responsabilité du fait des produits en pratique Droit  

janvier2003, n°2, p20. 
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كت )م ررركل  فتسرررهمه  432فررر   فكررر و   1615وعرررو أو و  فك ررر ع  فك ررر ر ت ررر   كمررر وال  فرررتص  فكررر و  
كهمم    ف  د  فكومع أو كل ك  أقو و دم و  كم الست ك ل  ا   ف  دف وافك طومر   فكر  تمرر  ور  

 ٠طوم م    م د وق ا  فج م وع و  فكت  عومن(
 المسؤولية العقدية إلى التعويض عن العفف ويف المتوقعامتداد نط ق  -ب

إن  فت ررومة وفمرر   فمو قررو  فكسررهوفمم  ف مومررم مككررن أن م رركل  فررر   غمرر   فكتوعررع أمررر فوافك فرر  
م فم ثوو   طد جسمه ف  ج ت   فكس ولف وكن ثه فهن كتك ن  فو  ع  فكتت  وقوه إقالك  و تمام  

ن ك رر ط ف وكرر  عررو مررتجه قترر  كررن أررر  ف م تورر  كررن عومررل  فك ررت ر ككرر  مكتتررا  ف رر د  فكومررع كرر
 ف طررد  فجسررمهف و   ررم وأن  ررا  عررو مررهور إفرري وعرروع أررر   ك ومررم وجسررومم جسررمكم فرر   ررل ت مررو 
 فكتتجرر   وكثرر   ك  ط  رر ق وررل أكثرر  كررن افررك أ ررول  فمررر د فرر  ف تسرر  متجرر  إفرري إع كررم كسررهوفمم 

  ٠1 فك ت  واة  فت   قن جس كم  ف طد  فار   تكو  
 عدم جواز التمسك بأفوط التخريف أو اإلعر ء من المسؤولية العقدية لمخ لرته للنظ م الع م -ج

إن   وط  فت دما أو  إلقد د كن  فكسهوفمم ال مجوز  فتكسك و   ف  تط    فكسهوفمم  فتم م مم ف 
ووفم    -ف فهت إال أت  وت     فقر     فو فام  فت  أرم  تسوو    فكتتج   و  و     فجسومم كت  

فرروف  رر  و  فمرر تون  فكرروت  ت تورر   رراط  ف رر وط و طهررم مترري وفررو كترر  أكرر ه كسررهوفمم  -فهرر ر  فرر  جل
قموممف  ن سالك  و مم      ص تت ه  و فت  ه  ف  ه كك  أن  فك  ع  فد تس  وفر   رل عر تون 

قررراله  فكسرررت هكمنفتص قهررري وطرررالن كثرررل  ررراط  ف ررر وط  ت 78-423  ررر  ترررر   فكت هررر  ومك مرررم و  
وك  فل  فكست هكمن و   رم فر  ت ر كالت ه كرع  فكمتر فمنف و قتور   راط  ف ر وط ت سردمم وافرك فر  

  ق2كن  ا   فم تون 35 فك و  
 تدخل المأفع إلقفاف نظ م خ ص لمسؤولية المنتج حم ية للطفف الععيف -د 

                                                                                                                                               

ك جررع  – مررم  فم توتمررم فهطرر ا  فررر ما فرر  قمرروو  إلاقرر ن  فرر   فمرر تون  فكرروت   فمك –أككررل  كررر ن قوررو  فمرر و  
أ رر ا جرر و  سررمو /  فكسررهوفمم قررن ف ررل    ررم د  فكسررت وكم فرر  تتدمررا  ف مررو / و    -وكرر  و ررو  25٠ص -سرر و  

 ف  تد مل افرك وق سركم  قورو  فسرمو تتر غو ف ك رو  سر و  ف  وك  و و  ق ت  41/ ص 2٠٠2 فت رم  ف  ومم / 
أر  فدم ر د جرر وي ف كوزمرر ن ف ومجررون ف والتمرول و مورر  ف أ رر   إفررم ه وق كمكروو جكرر ل  فررومن ف ك ررو   -11٠ص

 أر   سررررت ا أوف سررررت ك ف أ رررر   إفمرررر  وق كمكررررو  ررررك ر سرررر و  وأمرررروط فرررر  افررررك  -276 رررر ك  ) 45٠سرررر و  ف ص
 وك  و و  ق 78كت و  كسهوفمم  فكتت  ف ك و  س و  ف ص  مت  

1
 Philippe Brun, Responsabilité civile, extracontractuelle, 2ème édition, Lexis Nexis, 

Litec Paris 2009, p493 et 494 n741. 
2
 Le Tourneau (ph), Responsabilité des vendeurs et fabricants, Dalloz 2001, p75 

Mireille Bacache-Gibeili, Droit édition. et s. er civil, tome7, Economica, 1 Delta, 

Liban2008, p240 n°218  
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ف و وس م   فتوفم  وت د قهي كل ك  سو  وم ت  مترل أن غ فومم  فدم  و فمر د وو ف  وص  فد تس 
أكورر  عرررو  كرررن  فمك مرررم فهطررر ا  فرررر ما ف وتككمتررر  كرررن  فم رررول قهررري  فت رررومةف فررره ممدرررو  قترررو 
 فمو قو  فتمهمومم ف اط  فكسهوفممف وتكر  وسر و  كرن كجر ل تطومم ر ف سرو د كرن ممرث تككرمن  فكرر و  

مت كرر ف أو كررو كررن  ف جررع كو  رر  قهرري  فورر  ع  فكتررت  ورر ف غه كررن قرروه وجرروو قالعررم قمومررم كو  رر  و
فا د أر تد عم ورمن  فتمرام     فسر ومم قهري   فت ومة فم كل  فر    فكتوعع وغم   فكتوعع أمر ف و  

 ق1 فت  عو وتهك  فكموكم و و إو  ه  ف مو كن ممث طوم م  فكسهوفمم 
و قتك و   قهي  ا  مككن  فمول أن  ا   فتوسع ف  تط    فكسهوفمم مسم  و ر  إفري  قتو   ر  كسرهوفمم 
كورروقممف كد و رر   فتر ة  ف طررد فر  ج ترر   فكرومنف وعررو تتر في  ررا   التجر ط  ف كرر  إفري ج ررل  رراط 
 فكسررهوفمم كوررروقممف ال م تررو فم رر  و ف طررد  ف   رر ف وتجسررو  رر  مم كررن  ررالل تم مرر  كسررهوفمم 

  فكتت ق
 نظ م مسؤولية المنتج اي التأفيع الرفنسي -

   إلتمررررر و   و ووررررر   فت همكررررر    فكت همرررررم مرررررمن أ رررررو 1985جومهمرررررم  25ك تررررر   فوو مرررررم وتررررر  مع 
و فكسرررهوفمم قرررن ف رررل  فكتتجررر    فك مورررمف و فتررر  ع كررر  جكمرررع وول  إلتمررر و   و ووررر  وهو  ف ررر  فررر  

 19وكوجرررر  عرررر تون  1998عو تمت رررر   فو  همررررمف و سررررتثت د ف تسرررر   فترررر  فرررره تمرررره وتمه رررر  إال فرررر  سررررتم 
كرررن  فمررر تون  فكررروت   فد تسررر   18-1386إفررري  1-1386 فرررار ترررركتت   فكرررو و كرررن  1998كررر مو

فك مورمس ومتكمررز  ررا   فت ر ه  فجومررو وررثالث   رر  ص 1و ترو ن: س فرر   فكسررهوفمم قرن ف ررل  فكتتجرر   
   مسممف 

ف و كن ت ممم أوفي م تو  ت  ك   كومو   فهكسهوفممف مرته تطوممر  قهري جكمرع  فكرر و من كرن قمرو  
د ك ترر  ت  عومرم أو فمسرر  كررافكف فمررو توررا  فكتتجر  ف ودررة  فت رر  قررن طوم رم قالعررت ه ورر فكتت  سررو 

كرن  فمر تون  1-1386 فتد عم  فتمهمومم ومن ك  إا  ك ن موجو قمو أه ال و را  كرن  رالل ترص  فكر و  

                                                 

وك  و و   مت  : كمكوو جكر ل  فرومن  ف  تد عر   258ص –ك جع س و   – فت  ه  ف  ه وم مم  فت  عو  -قهم ن قو 
قورو  - 1 56٠ص  6٠فمر    3 ف روو  196٠ف كر  ي30 فكسهوفممف و  سم كم  تمف كجهم  فم تون و العت ر وف  فسرتم 

فر   فت  مرم  ف  كرم فالفتز كر   /  فكتر     ول / ك ر و  الفتز ك   / و    فت ررم  ف  ومرم /   ف  مو كردكون /  فروجمز
ق    ف مت ر  15ق كمكو  رك ر سر و  ف ك رو  سر و  ف ص   ك  و و  ق مت   382ص 321وال ستم طوع / وتو 

وكن  2٠16وو  أكت 9ق    ت ومل  كل كووتم  فم تون  فكوت  ته ف  158كمكو قه  قك  ن ف ك و  س و  ف ص
 ركت    فد ل  فث تي:

Article 1245 En savoir plus sur cet article... Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 

février 2016 - art Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son 

produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.« 
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 فكوت   فد تس   فت  ت   قهي أت :) فكتت  مكون كس وال قن  فر    فت ت  قن قم  ف   فكتت ف 
   سو د ك ن م وط  و فكر و  قمو أه ال(

 ف   ررمم  فث تمررم ف ررا   فت رر ه ف رر  أترر  عررو أسرري فكسررهوفمم كوررروقمم تمرروه وكجرر و مررووث أكرر  قررن 
ررر   كتسررو  فه مرر  فرر   فسرره م وون إثورر    طررد  فكتررت ف و كررن ثرره ف ررا   فت رر ه أمررل  فكسررهوفمم 
 فم  كم قهي إثو   قمو   فكتتج   كمل  فكسهوفمم  فم  كرم قهري إثور    طرد  فكترت ف و را  كر  جر د 

 فتوجمرر    و وورر : )وأ ررا  فرر   القتورر   أن  فكسررهوفمم  فترر  ال تمرروه قهرري إثورر    ف طررد فرر  ممثمرر   
   ومو    فت  تسكل ومل  فك كهم م كل ق ول كت س  ف  وا وعتت   ف   ن وتطرو   فتمتمر   كرع 

 ٠1إت مم  فسول أك ه توزمع  فك  ط   فك كتم ف   فكتتج    فمومثم(
تك  مت ر م  أك  قن  ف   مم  فث فثم فهن  را    فت ر ه  فجومرو فهكسرهوفمم ال مم ر    ت كرم  فسر وممفو  

ك   ف ووت د قهي افك مجوز فه  ص  فكر و  كن ف ل كتتل ك  أن م ت   ومن  ا   فت ر ه  فجومرو 
   ٠وومن ك  ك ن س  و  كن عول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 وك  و و  258ص –ك جع س و   – فت  ه  ف  ه وم مم  فت  عو  -قهم ن قو 
ق وعرررو 1985/07/ 30 ف ررر و  قرررن  فو فكرر ن   و ووررر ف و فك ررر و  قهمررر  وتررر  مع  374-85 فتوجمرر   الو وررري  عررره 

ستو   كن ت  مع  فت وم  قهمر ف إلو ر ل ت و ر  فر  ت ر م  ت    03كت  فهوول   قر د ك هم  19أقط   فك و  
 ق187 فوطتمم مت   أمكو كمكو  ف ف رف  فك جع  فس و ف ص 

B. Starck et H. Roland et L. Boyer op. Cit P. 255 ق   
 



                                                

 

 

   الدكتور/ أمحد عبد احلميد  دور فكرة النظام العام فى محاية مشروعية العقد              ...     

 

190 

 
 الخ تمة

فرال مككرن م ر  فك تر  فر  ت  مرا فه متو ل فم  د  فم تون إفي ت  ما كموو فدكر    فت ر ه  ف ر ه ف 
أو كد وه ك منف فكت   تتجهي وسكو أ و ط  فجك قرم قهري   تمر      فدر وف فر فكجتكع أقهري كرن  فدر ف 

 ووافك ف ن فك    فت  ه  ف  ه ت و  قن أ و ط  فمم    فجك قمم فوف  فكجتكعق
 فتر  تتو رث كت ر ف وممرث ممث تستتو فك    فت  ه  ف  ه  إفري طوم رم  فتزقرم  الجتك قمرم و  فسم سرمم 

 تت و  وطوم م   فت  ه  الجتك ق  و فسم س   ف   و ف  كجتكع ك من ف  زكن ك منق
ممررث ت ورر  قررن  ف طررم  فسم سررمم  فكتو ررم كررن  فووفررم فتمممرر   فت رر ه  الجتكرر ق   فررار ت غرر  فمرر  

قهررري  ومسررر    فك ررر ع ت  كررر   فمررر توت  فمك مت ررر ف ف رررا  متوجررر  قهررري  فك ررر ع و فم رررر  أن مكوترررو 
 ت  ل وثم  وجو    فت  ه  فو  ه  فهكجتكعف وقهي قهه و سع وممثم    فم تون  فار ممكك ف وقهي 
 طالع قكم  قهي توة  فكجتكع  فار م م ون فم ف متي ال مم ل تت عة ومن تكط  ف وا  فار 

 مس ي إفم   فكجتكع وومن  فم تون  فار مست   فك  ع و فمكه  فار م و ط  فم ر ق
تكرر  تسررتا ع   فررال تمت   رر  فكرر    فت رر ه  ف رر ه   قهرري كجرر ل و مررو كررن كجرر ال   فتت ررمه  فمرر توت  و  

 جكم  ف ف توك  مد ة  فت  ه  فم توت   فم   وم و مك مم و ستم     فكجتكعف
 ف ن  اط  آلفم   تتطو  قهي فك    فت  ه  ف  هق

 زو رر    فم مررم  ف مومررم فرر   وفمررو قرر ا  ف مررو تطررو    جومررو  كررن كت ررو  فكرر    فت رر ه  ف رر ه  تتمجررم 
 فوعرر   فررار فرره ت ررو فمرر   ف العرر    فت  عومررم فرر   فسررو  كتو زتررم  عت رر وم  تتمجررم  فتو مررم  العت رر ومم 

  فت  ت    ومن  فكت  عومن كن ج م وكافك تتمجم  فتد و  ف   فك  كز  فت  عومم  فت تجم قن
تالل تررو زن  ف مررو كررن ج ررم أ رر فف مرر ال   فمررو   العت رر ومم  فترر  تررر ا  فكت  عررو وتررهور إفرري   رر

 ممث أ ول  ف مو مكثل كوطت   وم كال  فهت  ف    فت سدمم  فت  ت    ف  إط    فكك  س    فو ع مم 
و ا  ك  مو   تو ل  فك  ع  قن ط م  فك    فت  ه  ف  ه فد ة جز د   كوتمم قهي غ     فروطالن 

 وفهمد   قهي  فت  ه  ف  ه وك  م وه ك همم  فكت  عو  فر ما ف   ف مو كن ج مف 
  فتت    و فتو م  :

متوجرر  قهرري  فك رر ع قتررو إ ررو    فمررو تمن أن ال مج ررل كت رر  وسررمهم فتمممرر   ف غورر    فد مررمف   -1
تك  مج   ن مس ي فتممم   فكو زتم ومن   فل   ف  و و  فل  فجك قمق  و  

تكرر  مجر  أن مد رره قهري  ترر   فمر تون ال مككررن أن مد ره قهرري أسر ي  ترر  ت ر ه  رركه  فقمكر هف  -2 و  
 ط م  فتت مه  فكجتكعق
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إممرر    فمرر   ررو  رروا  فم ررر  و غ مترر  و فررمي تطومرر   فت رروص  فج كررو ف فررافك مجرر  أن  -3 
مكرررون كتو ررر  و   رررو ا  ف  كرررم فهمررر تون فررر  وطتررر ف و رررا  مدررر ة قهمررر  أن مكرررون ق فكررر  و  سررري 

  فس  و  ف  كجتك  ق و   ول  فت  متوج  قهم  مك مت  ف وممث مست      فك  
قهرري  فك رر ع أن مسرر   ت  كرر   فمرر توت  فمك مررم  ف طررم  فسم سررمم  فترر  ت سررك    فووفررم ف ررم تم   -4

  فت  ه  الجتك ق ف وممث مكون  فت  ه  ف  ه ك و    قت  ق
 مج  أن م     فم تون قهي مس  كد وه  فجك قم فدك    فم  ومكون تطومم  ف  ق -5
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 ق ئمة المفاجع

  المفاجع ب للهة العفبية أوال
 مفاجع ع مة : -أ

 فطو ررم  فث تمررم  –أمكررو م ررك  أووسررتم  ت  مررم  الفتررز ه فرر   فمرر تون  فكرروت   فجومررو  فكترر     ول 
1954 
   1953  ف  و ف  فدك  و    فم تونف أ ول أو  فم تون فو  سم  فكو ل ستم ف أوو أم ك 

 فررو    –ك رر و   الفتررز ه كم  تررم ورر فمو تمن  ف  ومررم   - فت  مررم  ف  كررم فالفتز كرر   -توفمرر  مسررن فرر ج
 ووون ستم ت    – فج ك مم فهت  

   8٠صق  1983 فكو ل فه هوه  فم توتمم ) فت  مم  ف  كم فهم تون( طو م  –موم  إو   مه  ف همل 
وروون سرتم  – فككت   فك  ر  فمومث فهطو قم   - فت  مم  ف  كم فالفتز ه ت  مم  ف مو –مسن ف و 

 ت   
 1959  فطو م  فث تممف ك  ف  فك   اف و    فم تونف أ ول كم  ف مسن
   1973  إلسكتو ممف  فك   اف كت د  ف-فهم   ف  كم  فت  مم- فم تونف إفي  فكو ل كم  ف مسن
   2000 ت  ف و     وفيفووون  فطو م  الفتز هف ت  مم كتت  ف س م  نف ف مك قوو مكور
 1981 ت   ف و    فم     ووون  فم تونف ت  مم  فم تونف إفي  فكو ل  ف مكنف قوو مكور
 ترو ر  فمر    ف كطو رم  ف مروف ت  مرم فر    ولف  فكتر    الفتز كر  ف أ رول وروورف و جر  مهكر 

1943   
 1952ف  فطو م  فث تممف و    فت   فهج ك     فك  ممف فه هوه  فم توتممكو ل سهمك ن ك عيف: 

  1993  إلسكتو ممف فهم تونف  فت  مم  ف  كم تت غوف  فسمو قوو سكم 
 1975طو م  -ووون و   ت   -ت  مم  الفتز ه -سكم  قوو  فسمو تت غو

 ووون ستم ت   –إلسكتو مم  ا كت د   فك   فت  مم  ف  كم فهم تونف سكم  قوو  فسمو تت غوف: 
وروون و    - ف مو  إل  و   فكتد و    ف كرل غمر   فك ر وع –ك  و   الفتز ه –تت غو  قوو  فسمو سكم 
 2٠٠٠ إلسكتو مم ستم  –ت   
  )ت   ت  مع ووون( ك  ف  الفتز ه ط ف  ف 01  فجزد فالفتز ك  ف  ف  كم  فت  مم  م تمف  دم 
  ف  ومرمف  فت ررم و    ف وكر ت ف  فمر تون فر   إل  و  سرهط ن كوروأ فر  أومر ث ط فر ف أورو  روف 
1964  

 (قر 1988ف وم و  ر و  مي 1ق طا  فتمم ف ت  مم  ف مو )كت و    قومو  ف ط
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 1966كطو م ت رم ك    –ت  مم  فم تون  –قوو فو عي قوو  فدت و 
م كم  ترررم / كطووقررر   و  سرر – فجرررزد   ول - فكرررو ل فو  سررم  ف هررروه  فم توتمررم -قوررو  فمررر  مجرر زر 
 1972ج ك م  فكوم  / 
فرر   رر و  فمرر تون  فكرروت   فجومرروف  فكجهررو   ولف مررط  فررويقوررو  فرر ز    مكررو  فسررت و رف: 

 2011ف فوت نفوم و كت و     فمهو   فمموعممف  فت  مم  الفتز ه ووج  ق هف ك  و   الفتز ه
 -قر ه ووجر   الفترز ه ت  مرم - فجومرو  فكروت   فمر تون  ر و فر   فوسرمط  فست و رف أمكو  ف ز   قوو

 2000 فوت نف  فمموعممف  فمهو  كت و     فكجهو   ولف -  الفتز ه ك  و 
 1998كت و     فمهو   فمموعممف وم و   - 1قوو  ف ز    فست و رف ك  و   فم ف ج

   1998و   ث    الفتز ه و  إلثو   كت و     فمهو   فمموعممف وم  -قوو  ف ز    فست و رف  فوسمط 
 1998 وم و ف  فمموعممف  فمهو  كت و      ولف  فجزد  ف موف ت  مم  فست و رف أمكو  ف ز   قوو

قوو  ف  مو كردكون /  فروجمز فر   فت  مرم  ف  كرم فالفتز كر   /  فكتر     ول / ك ر و   الفتز كر   / 
 و    فت رم  ف  ومم / وال ستم طوع

 1977 وم و ف  ف  وممف  فت رم و   ونف فم ت كو و   ف و ف ف ج  فكت ه قوو
 ووون ستم ت   –ف و    فت رم  ف  ومم  قوو  فكت ه ف ج ف ت  مم  ف مو ف  عو تمن  فوالو  ف  ومم

  ف  ومرمف  فت ررم و    فمر تونف ت  مرم   ولف  فكتر    فمر تونف قهره إفري كرو ل مسرنف سرمو قهر 
 1983 ك  ف

 1986ت  مم  فم تونف  فطو م ستم  فوجمز ف   –كمكو قوو  ف     مستمن  
كمكرررو  رررك ر سررر و  ف كررروجز   مكررر ه  ف  كرررم فالفترررز ه فررر   فمررر تون  فكررروت   فك ررر ر ف و    فدكررر  

 1985 ف  و  
 فر   إلسرالك   فدمر  أ رول تو مرا تمرو -فهمر تون  ف  كرم  فت  مرم تجومرو  فجكر لف كمكو ك طدي

 2002  إلسكتو ممف و فت  ف فهطو قم  فدتل   ولف ف  فجزد- فم تون أ ول وت د
    1987ك طدي كمكو  فجك لف  فت  مم  ف  كم فالفتز ك  ف  فو    فج ك ممف وم و ف 

 2٠٠9تومل إو   مه س وف  فت  مم  ف  كم فالفتز هف و    فج ك م  فجومو ف 
و    فج ك رم  فجومرو   إلسركتو مم  -ك ر و   الفترز ه – فت  مم  ف  كم فالفتز كر    -تومل إو   مه س و

– 2٠٠7    
 2٠٠4تومل إو   مه س و ف س فت  مم  ف  كم فالفتز هس ف  فو    فج ك مم  فجومو ف  إلسكتو مم ف 

 (ق2٠٠4 و  ف وم1تومل إو   مه س وف تمتمن ت وهمون )كت و     فمهو   فمموعممف ط
  1978  ف   ف سجل كط وع  فم توتممف فه هوه  فكو ل ف  و وي جك مف ت ك ن
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 وون  فمر     و فتوزمرعف فهت ر   فمرومث و    إلسرالكممف فه  م م  ف  كم  فكم  و  ف  فهف م كو موسا
 ت    ت  مع

 
 مفاجع متخصصة :  -ب
  فمرر  ممف  فتطومم   كع و فدم   فم تون ف   ف  كم و آلو    ف  ه  فت  ه فك    فكت و رف ج د  أوو
 2009  فجومو ف فم     ف  فج ك م و  

إورر   مه وررن مومررو ف  فسررهطم  فتموم مررم فهم ررر   فكرروت  ف  سرر فم ك جسررتم  ف ك  ررو  فممررو  ف ج ك ررم 
 1995 فجز   

  ومررمف إورر   مه وسرروع  أوررو  فهمررلف  ف رر ط  فجز  رر  فرر   ف مرروو و  فت رر ف    فم توتمررمف و    فت رررم  ف
 1982ك   

 –أمكرررو كمكرررو  ف فررر ق ف  فمك مرررم  فكوتمرررم فهكسرررت هك إز د  فكرررركون  ف مرررورف و    فت ررررم  ف  ومرررم 
 1994 فم    ف 
  فزعر زم ف ج ك رم وكترو  ط  سر فم  فت رمموف تطر   فر  و فت رممم  الفترز ه و جر ف  فترو   قورو أمكرو

1992   
ففكرر    الفتررز ه  ف  مسرر  فرر   ف مررو وأث  رر  قهرري  تد عرر    فكسررهوفمم ف و     أسرر كم أوررو  فمسررن كج  ررو
  2٠٠3 فت رم  ف  وممف  فم     

و    فت ررم  ف  ومرم  - فكسهوفمم قرن ف رل    رم د  فكسرت وكم فر  تتدمرا  ف مرو  -أ  ا ج و  سمو 
-2٠٠2 

فو جر   فتطومر  قهري إجر  د    فتمكرمه فر   ف العر   أ  ا قورو  ف هرمه  ف فر ق  :  فت ر ه و فمر تون  
  2٠٠3ا    ف ت     جتو ف و  سم فم مم عر  مم كم  تمف و    فدك   فج ك    إلسكتو ممف طو م 

 فمك مررم  فم توتمررم فهطرر ا  فررر ما فرر  قمرروو  إلاقرر ن  فرر   فمرر تون  –أككررل  كررر ن قوررو  فمرر و  
 1997ج ك م  فزع زم  كهمم  فممو   - س فت  فهوكتو  ط – فكوت  

 ر        رتالل  فترو زن   - ث  قوه  فتك فه  ومن  فكت  عومن  قهي   وط   ف مرو  - ك ت   ممه  مكو
و  سرم  كم  ترم ورمن   فمر تون  فك ر ر   -ومن  الفتز ك     فت  عومم ف   ل  تت     ف  وط  فت سدمم 

–و    فت رررم  ف  ومررم  - التجهو ك مكمررم    وووفررم   كرر     و فمررو تمن    و ومررم كررع إ رر     فهمررو تمن
 1991- 199٠ - فم    

 فرو    فج ك مرم فهطو قرم و فت ر   –مك مرم  فكسرت هك إثتر د تكرومن  ف مرو  – فسمو كمكو  فسرمو قكر  ن 
 2٠٠3وم و  ستم 
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 2٠٠4 -وم و  -كت و     فمهو   فمموعمم -1 فتمكمه و فت  ه  ف  ه ط -إم و كمكوو و و ن
كوررروقمم  إل  و )و  سررم تمهمهمررم كم  تررم فرر  رررود  -ق  كرر ه كمكرروو مسررمن-سررهمك ن ووسرر ه كجمررو 

 إو     فك  ط  و فت  م     فم توتمم (  قهي  ف  وط 
https://www.google.com.eg/search?biw=1366&b 

 فكتت  قن   ر     فت  تسوو   كتتج ت   فك مممف و    فت رم مسن قوو  فو سط جكم  ف كسهوفمم 
 2000 ف  وممف  فم   ف

و    فدكرر   -مكررور كمكررو  سررك قمل ف  فممرروو  فررو  و  قهرري كورروأ سررهط ن  إل  و  فرر   ف مرروو  فكوتمررم 
   2٠٠7 فج ك    إلسكتو ممف

 و فدمر  كم  ترم و  سرم  فكوتمرمف  ف مروو فر   سرهط ن كوروأ قهي  فو  و   فمموو ف إسك قمل كمكو مكور
 2006  إلسكتو ممف  فج ك  ف  فدك   إلسالك ف و  

ج و  كمجو  قهر ف ررك ن سرالك   فكسرت هك كرن أرر    فكتتجر    ف رت قممف و  سرم كم  تر  ورمن 
 1996ف 04و 03ف  ف وو 20 فم تون  فد تس  و فك  ر و فكومت ف كجه   فممو   فكومتممف  ف وو

 كهمرم وكترو  طف  سر فم فه مروف  فكهزكرم  فمرو  قهري  العت ر ومم  ف ر وا أثر    رو نف مسرن   رو ن
 1994   فم     ج ك م  فممو ف
      1998  فم    ف ج ك م  فممو ف كهمم وكتو  طف  س فم  فت  عوف قهي  إلجو      وف  فسمو  رو ن
  سر فم  فكروت ف  فمر تون فر  فرآلو   أو  ف ر ه فهت ر ه و فك ر فا  فكسرتممل  ف ر ط  فجهمهر ف  ي قورو

 1958  فم    ف  ف  فكممف  فكطو م وكتو  طف
قوررو  فو سررط  فجكم رر ف أثرر  قرروه  فتكرر فه وررمن  فكت  عررومن قهرري  رر وط  ف مرروف و    فت رررم  ف  ومررمف 

 1996 فم    ف
 –مك مرم  فكسرت هك فر  ررود  فمو قرو  فم توتمرم فكسر وفمم  فكترت   -قوو  فمكمو  فوسمطي قوو  فمكمو

 2٠1٠ فدك  و فم تون  فكت و   ستم و   
كت رد   فك ر  ا  إلسركتو مم   -تدسم   ف مرو فر   فمر تون  فكروت   فك ر ر و فكمر  ن –قوو  فمكه فووط 

2٠٠2 
   1971  إلسكتو ممف  فج ك ممف  فثم فم كهسسم  ف مورف  الفتز ه أس ي قم وف  ف مكن قوو

 فككترررررر   فك رررررر ر  فمررررررومث فهطو قرررررم و فت ررررر ف قورررررو  فرررررر مكن قمرررررر وف سأسرررررر ي  الفتررررررز ه  ف مررررررورسف 
 ه1972 إلسكتو ممف 

   ول فره و ج ك رم وكترو  طف  سر فم  فك ر رف  فمر تون فر   إلاقر ن قمروو  ف رو ف فر ج  فكرت ه قورو
 1946  فم    ف

https://www.google.com.eg/search?biw=1366&b
https://www.google.com.eg/search?biw=1366&b
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  فك   اف كت د  وكستموه  ف ورك ت ت   تطو    ف  ت      ف  كمف  فم م   كتوف ف  فمكمو قوو
   1975  إلسكتو ممف

 ووون ستم ت   –قوو  فمكه فووطف إت  د  فمو   فكهزكم فه مو ف و    فكطووق    فج ك مم  إلسكتو مم 
قوو  فت    توفم   ف ط   ف ت  مم   جل ف   الفتز ه ف   ف  م م  إلسالكمم و فمو تمن  ف  ومم ف 

  1978كطو م  فس  و  ف 
و  سم كم  تم ومن  فمو تمن  فور مم   -فك    فت  ه  ف  ه  ف   فت  مم و فتطوم   -ط     فو  ف  عم د

 ووون ستم ت   -المةتب اإلسالميم الطبعة األولى -و فدم   السالكي 
 فت  ه  فم توت  فرك ن  ف مو   ف دمم ف  قمو  فومع ف  إط    فم تون  –قك و  مكو قوو  فكت ه 

 كت و    قهي  ف  وط  2٠٠9 س فم وكتو  ط كهمم  فممو  ج ك م قمن  كي  - فكوت   فك  ر 
http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/Thesis/ 

 2٠٠4قك  كمكو قوو  فو ع ف فمك مم  ف مومم فهكست هك ف كت د   فك   اف  إلسكتو مم ف 
 19901 وممف  فم   ف ك  ف قه  سمو مسنف  الفتز ه و فسالكم  ف  قمو  فومعف و    فت رم  ف 

 1979فتم  قوو  ف ممه قورو  يفس  ف ت  ر   فككوترم فه مرو كك رو  فالفترز هسف فم    ف 
فه و كمكوو ك وة ف وو   فم ر  ف  ت ومل  ف مو س و  سم تمهمهمم وتد مهمم ف   فدم   إلسالك  

 1999و فم تون  فكوت   فك  ر ق كط وع مهو  ف  فطو م   وفي ف 
م مم  فكووأ  فوستو مم  فمك مم وكوف  ف  ه  فت  ه فدك    فمومثم  التج      ف  لف قوو مسمن كمكو

 1998  فم    ف  ف  وممف  فت رم و    فت  عوف
  فجت     فم تون ف  مكده    فت   فمك مم وكوف  فكوتمم  ف موو ف   ف  ه  فت  ه  فا م ف  ف مو كمكو
 2005 ت   ف و   وون-و فتتدما  . الت م و كج ل ف 

كمكو  ف     ف و م  /  آلث    فكت توم قهي ت ها   وط  ف مو / و  سم كم  تم  / أط ومم 
 1983وكتو  ط  كموكم إفي كهمم  فممو  / ج ك م طتط  / 

تمومو كد وه  فوفع و فت  ه  ف  ه ف   فتمكمه  ومووو  ف ع وم  -كمكو  الو  فومن قوو  فو    
 2٠٠6 عع و آلف  ف كجهم  فتمكمه  ف  و   ف وو  فت سعف  فمر  مم ومن  فو 

  فكت  و   تمهمهمم كم  تمف و  سم  فت  عوممف  إل  و  كوروقمم  يف قوو كمكو  وم  كمكو
   2012 ك  ف  فم توتممف

فرر   كمكرو قورو  ف ر    مسرمنف س فجو ترر   فم توتمرم فك مهرم  فسر وممف قهرري  فت  عرروسف ومررث كت ررو 
 ه1998كجهررم  فممررو ف  ف رروو  فثرر ت ف  فسررتم  فث تمم و ف   ونف  فكوم ف 
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وع مم  فت  ه  الجتك ق  و قتور  ط عمرو   قهري  فم مر    ف  كرمف  سر فم وكترو  ط كموكرم  -كمكو ق دو 
 1961إفي كهمم  فممو ف ج ك م  فم     

 سررم كم  تررم وررمن  ف رر م م و فمرر تونف كت ررد  كمكررو قكرر  قوررو  فورر ع ف  فمك مررم  ف مومررم فهكسررت هكف و  
 2004 فك   اف  إلسكتو ممف 

  س فم وكتو  ط كموكم - فت  مم  ف  كم فالفتز ه ورك ن سالكم      ص  -كمكوو  فتهت  
 1998 –إفي ج ك م قمن  كي 
   1978 -ووون و   ت   –ك كال   فكسهوفمم  فكوتمم  -كمكوو جك ل  فومن زك  

ف 30كمكررروو جكررر ل  فرررومن  ف  تد عررر    فكسرررهوفممف و  سرررم كم  ترررمف كجهرررم  فمررر تون و العت ررر وف  فسرررتم 
  196٠ك  ي -3 ف وو 

ك طدي أوو كتوو  كوسيف وو   ف هه و فوم تر   قترو تكرومن  ف العرم  ف مومرمف  سر فم فهم رول قهري 
 2٠٠٠و جم  فوكتو  ط ف   فممو ف كهمم  فممو ف ج ك م  فم    ف 

ك ررطدي كجررور   جررمف سإمجرر     كرر كن  فكد و ررم و فكت رره   فطومرررم وكك تررر   فكمررر كمن و تت ررر د 
 1984ف و    فثم فم فهطو قم و فت  ف 1قمرروو  إلمجرر   فامرر   فك رر منسف ط

 سر   ومرث كت رو  فري كجهرم  فو   -كركون  ف مو ومن م مم  إل  و  و عموو  فك  ع  -ك و ور تجمم
 قهي كوع     و  فوموث  فم توتممق ف وو  ف  وع

msila.dz/jlsr/wp-http://www.univcontent/uploads/2018/12- 
 2009  فجز    ف ج ك م  فممو ف كهمم ك جستم ف  س فم و ف مووف  ف  ه  فت  ه مسكمتمف  سم  كتور

كجهررم  ف هرروه  - فتاممرر  فرر  جررزد كررن أجررز د  ف مررو وأثرر ط فرر   ف و فررم  فتو وفمررم -كمسررنكت ررو  مرر ته  
 2٠15ستم  -4قوو  – التس تمم 

 2004كم ف  قوو  ف  لف  الفتز ه و فتمام  ف  كج ل قمو  فومعف و    فت رم  ف  وممف  فم    ف 
كراك   فتمرل  ر  و   فك جمسرت   كم مت  مت نف  فت ر ه  ف ر ه  العت ر ور وتردثم ط قهري  ف العرم  ف مومرمف

 2٠٠4ف   فم تونف ف ع  ف موو و فكسهوفممف ج ك م  فجز   ف 
تومررل إسررك قمل قكرر ف  كتترر ع  فم ررر  قررن  فمررر د و هكرر   ف   رر ف و    فج ك ررم  فجومررو  فهت رر ف 

 2٠٠4ستم  ف
و    -مررم تومررل إسررك قمل قكرر ف سررهطم  فم ررر  فرر   فكررو و  فكوتمررم و فتج  مررم  و  سررم تمهمهمررم وتطومم

 2٠٠٠ستم – فج ك م  فجومو   إلسكتو مم 
ج ك ررم  فتجرر و  – سرر فم ك جسررتم   –كد رروه فكرر    فت رر ه  ف رر ه وتطومم ت رر   -تجمرر  قوررو  ي تجمرر 

   2٠17 فوطتمم  

http://www.univ-msila.dz/jlsr/wp
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     01  ف وو ق  ف  ف  كسم  فستم  إلعت  وف كجهم  ف موف ف   فمومثم  التج     ف جف وومع
  فجر ك    فككتر  و  سرم كم  ترمف  فمر تونف غ مر   كرن كا مرم سرتم    ال  فطور خف كمكرو كمكرو مري

 2012  فمومثف
 مق ال  منأوفا على مواقع اليةتفونية : -ج 
  
كت و  قهي   وط   كم ل  – ف مو و فت  ه  ف  ه  - مكو ك طدي  

http://edamir.info/index.php?option=com_content&view=article&  
 كم ل كت و  قهي  - ف مو   ف دمم فهكومع  فدم   إلسالك  و  فم تون و  سم كم  تم-مكور ون س فه  

https://www.mohamah.net/law/author/ethar-moussa 2٠17-8-23/  وت  مع 
 كت و  قهي  ف  وط   – فت  ه  ف  ه كجهم  فكتتوف  فم توت ف  ف وو  ف  كي  -وت    م ة

 www.univ-biskra.dz/lab/ ف  
 كم ل كت و  قهي  - فكد وه  فم توت  فكووأ سهط ن  إل  و ف و فمموو  فو  و  قهم -ك جو مسمن

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/428361.html 
 1 -٠2-2٠17وت  مع  

و   كجهم  ف هوه  إلتس تمم  ف وو  فس وي ومسك- Luster esthétique de la Ville ف-ك مه قثك ن
   oeb.dz/JHS/docs/n6/3.pdf-http://www.univكت و  قهي -2٠16

 كم ل كت و  قهي  –وو   فت  ه  ف  ه ف  تممم   ف و فم  ف مومم –م سمن كت و   
https://platform.almanhal.com/Files/2/102241 

كورررررررررررررررررررررررروأ سررررررررررررررررررررررررهط ن  إل  و  وفكرررررررررررررررررررررررر    فت رررررررررررررررررررررررر ه  ف رررررررررررررررررررررررر ه كمرررررررررررررررررررررررر ل كت ررررررررررررررررررررررررو  قهرررررررررررررررررررررررري   
http://www.startimes.com/?t=16434736 

 
  

http://www.univ-oeb.dz/JHS/docs/n6/3.pdf
https://platform.almanhal.com/Files/2/102241
https://platform.almanhal.com/Files/2/102241
http://www.startimes.com/?t=16434736
http://www.startimes.com/?t=16434736
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 ةــــــــــالمقدم
تنظم الدوُل الديمقراطيُة العمليَة االنتخابيَة بما يتفُق مَع المبادِئ التي قرَرتها المواثيُق واإلعالناُت 

خٍص في إدارة الشؤوِن العامِة في دولِتِه بطريقٍة مباشرٍة أو الدوليُة ِلحقوِق اإلنساِن والتي أقّرْت بحِق كِل ش
بواسطِة ممثليَن يختاُروَنُه بحرية، و حق المواطِن في أْن يدلي بصوته في انتخاباٍت ُحرٍة نزيهٍة ُتْجرى 

عن إرادِة باالقتراِع العاِم وعلى قدِم المساواِة بيَن الناخبيَن وبالتصويِت السرّي الذي يضمُن التعبيَر الحَر 
 (.1الناخبيَن)
(، وتكفل 2وتفرد الدساتيُر الحديثُة نصوصا تتفق مع اإلعالناِت والمواثيِق الدوليِة لحقوِق اإلنسان) 

الحقوَق والحرياِت العامِة ومنها حُق المشاركِة السياسية، ضمانا لحق الناخِب أن يمارَس حَقُه في اختياِر 
المرشح في االطمئنان إلى سالمة األصواِت التي حصَل عليها لتميزُه من يمثُلُه في المجلس النيابّي، وحق 

 عن غيرِه من المرشحين.
واستجابة ألحكام الدساتير تنظم القوانين االنتخابية في النظم المقارنة إجراءات العملية االنتخابية  

ح بعد صدور األداة من خالل مرحلتين، تتعلق األولى بتحديد المراكز القانونية لكل من الناخب والمرش
ونشر الجدول االنتخابي في صورته وسالمة القيد صحة  ( بالدعوة إلى االنتخاب، واالنتهاء من3القانونية)

النهائية بحيث يصبح حجًة قاطًعة بما ورد فيه فال يشترك في العملية االنتخابية من لم يرد اسمه مقيدًا 
 بالجدول االنتخابي النهائي.

بدء المرحلة الثانية من مراحل العملية االنتخابية حيث إدالء الناخبين وفي يوم االنتخاب ت
عالن نتيجة االنتخاب، وفتح باب الطعون في  بأصواتهم في اللجان االنتخابية، وتجميع وفرز لألصوات، وا 

 صحة عضوية المجالس النيابية. 
على صحة وسالمة ومن الواضح أن تنفيذ إجراءات المرحلة الثانية على أرض الواقع، يتوقف 
وتسجيُلهم في  الناخبيناإلجراءات والشروط الدستورية والقانونية التي روعيت في المرحلة األولى وأهمها قيد 

                                                 

 1948( من اإلعالِن العالمّي لحقوِق اإلنساِن وحرياِتِه األساسيِة الصادِر في عام 21على سبيل المثال: المادِة )( 1
 .1966( من العهِد الدولّي للحقوِق المدنيِة والسياسيِة الصادر في عام 25/2والمادِة )

محمد عبد المحسن المقاطع، دور الدساتير راجع في شأن الحقوق والحريات العامة في الدساتير والمواثيق الدولية: د. ( 2
، 19جامعة الكويت، العدد األول، السنة بمي تصدر عن مجلس النشر العل ،في تحديد هوية األفراد، مجلة الحقوق

طالل سعود غيث السويط، الحقوق والحريات العامة، حقوق اإلنسان، دراسة مقارنة،  د.، 12، ص 1999مارس 
 .وما بعدها 22، ص 2016الكويت، مؤسسة دار الكتب، 

خاب في الكويت بمرسوم، واالنتخابات تختلف هذه األداة في النظم االنتخابية المقارنة ففي حين تصدر الدعوة لالنت( 3
التكميلية بقرار وزاري، تصدر هذه الدعوة النتخاب أعضاء البرلمان في مصر وفرنسا بقرار صادر عن رئيس 

 السلطة التنفيذية)رئيس الجمهورية(.
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الجدوِل االنتخابي كشرٍط أساسيٍّ لالشتراِك في االنتخاب وتحديد الموطن االنتخابي والدائرة االنتخابية 
 للناخب والمرشح.

 إشكالية الدراسة:   
المشرع الكويتي مسألة دعوة الناخبين لالنتخابات العامة سواء بالنسبة للمجلس النيابي وهو نظم 

البرلمان الكويتي المتمثل في مجلس األمة، أو بالنسبة للمجلس البلدي الذي يمثل المرافق العامة 
ميعاد االنتخابات  اإلقليمية)المحلية( في دولة الكويت، بحيث يحدد ميعاد االنتخابات العامة بمرسوم ويحدد

 ( .1التكميلية بقرار من وزير الداخلية)
ولما كان قيد الناخبين خطوًة ضرورية كي يتسنى للمواطنين مباشرَة حِقهم السياسي المتمثل في 

(، فقد نظم المشرع الكويتي قيد المواطن في أحد الجداول االنتخابية وفق شروط معينة 2االنتخاب والترشيح)
من رئيس وعضوين، تحرير جدول قرره قانون االنتخاب، وألزم لجان القيد والمكونة على النحو الذي 

االنتخاب في كل دائرة انتخابية بحيث يكون تأليف هذه اللجان وتقسيمها وتحديد مقرها بقرار من وزير 
تخابي أو تحرير الجدول االن، وقد وضع المشرع الكويتي قيدا زمنيا على عمل تلك اللجان مفاده (3)الداخلية

تعديله خالل شهر فبراير من كل عام، فإذا صدر مرسوم دعوة الناخبين ال يجوز إجراء أي تعديل في 
 (.4الجدول االنتخابي)

( بفتح باب الترشح لالنتخابات التكميلية في الدائرتين 5صدر قرار) 2019وفي فبراير عام 
الثانية والثالثة بعد إعالن مجلس األمة خلو مقعدين لنائبين كأثر لحكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم 

( من الدستور حيث جاءت 82األمة لمخالفتها للمادة )( من الالئحة الداخلية لمجلس 16المادة )دستورية 
مما يجعلها تشمل جميع حاالت فقدان شروط العضوية بما فيها تلك الناتجة عن حكم عامة ومطلقة، 

قضائي بات، حيث يصبح النائب غير أهل للعضوية بقوة الدستور، ومفتقدًا لشرط من شروط االستمرار 

                                                 

 في شأن انتخاب أعضاء مجلس األمة. 1962لسنة  35( من القانون رقم 18المادة )( 1
الددرحمن عبدددداا، قددوائم النددداخبين والمركددز القدددانوني للعضددوية النيابيدددة، القدداهرة، الددددار األكاديميددة للنشدددر والتوزيدددع، خالددد عبدددد  د. ( 2

 .33، ص 2018
 في شأن انتخاب أعضاء مجلس األمة. 1962لسنه  35( من قانون االنتخاب رقم 6( المادة )3
انتخدداب أعضدداء مجلددس األمددة، وعلددى سددبيل المثددال وقددف التعددديل فددي شددأن  1962لسددنة  35( مددن القددانون رقددم 8(راجددع: المددادة )4

 جدداء النتخابددات مجلددس األمددة بدددعوة الندداخبين 2011لسددنة  447رقددم بالقددانون لمرسددوم السددنوي للقيددود االنتخابيددة لصدددور ا
 .2012فبراير  2في مادته األولى دعوة الناخبين في يوم الخميس 

لالنتخابددات التكميليددة ألعضدداء مجلددس  بفددتح بدداب الترشددح 5/2/2019( الصددادر بتدداري  94قددرار وزيددر الداخليددة الكددويتي رقددم )( 5
 16/2/2019األمة في الدائرتين االنتخابيتين )الثانية والثالثة( ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم السبت الموافق 



 

 

                                                 

 

 

 طالل سعود غيث  /الدكتور                           حترير وتعديل اجلدول االنتخابي                 ... 

 

205 

(، وقد تضمن القرار المتقدم ذكره تحديد موعد 1( من الدستور)82في عضوية مجلس األمة وفقًا للمادة )
االنتخابات التكميلية في الدائرتين الثانية والثالثة، وكأثر لهذا القرار أمتنعت وزارة الداخلية عن تشكيل 
لجان تحرير وتنقيح الجداول االنتخابية خالل المدة القانونية المقررة بشهر فبراير من كل عام نظرا 

 (.2لتداخلها مع فترة إجراء االنتخابات التكميلية)
الوهلة األولى أن موقف اإلدارة العامة االنتخابية ممثلة في لجنة القيد، له ما وقد يتصور من  

يبرره حيث تحرير وتنقيح الجدول االنتخابي يستغرق مدة زمنية تتيح لإلدارة فحص طلبات من توافرت له 
 القيد خالل شهر فبراير وتنقيح الجدول االنتخابي ممن فقد أحد شروط االنتخاب، وفتح باب الطعون

 المتصلة بالقيد، حتى يتحصن الجدول االنتخابي من الطعون قبل إجراء أية انتخابات مقبلة.
إال أن هذا التصور يصطدم بالواقع العملي والمتمثل في حرمان كل من بلغ سن الرشد السياسي 

جرى وامتنعت اإلدارة االنتخابية عن قيده فأصبح محروما من المشاركة السياسية خالل أية انتخابات ت
خالل العام وحتى فتح باب القيد في الجدول االنتخابي في شهر فبراير من العام التالي، كأثر مباشر 
للقرار اإلداري السلبي باالمتناع عن تحرير ومراجعة الجدول االنتخابي، ناهيك عن احتمالية اشتمال 

كام قضائية بحقهم، ولم يتم الجدول على أسماء ناخبين فقدوا شروط القيد إما بسبب الوفاة أو لصدور أح
 شطبهم من الجدول . 

من هنا تحاول الدراسة االستفادة مما يجري عليه العمل في النظم االنتخابية المقارنة للوصول 
إلى آلية تسمح بالتوفيق بين النطاق الزمني لتحرير وتعديل الجدول االنتخابي وتوقف القيد فيه عند 

سمح بالحد من حاالت حرمان بعض المواطنين من ممارسة الحق صدور الدعوة إلى االنتخابات بما ي

                                                 

مجلس األمدة قبدل نهايدة مدتده، ألي سدبب : "إذا خال محل أحد أعضاء بنصه:( من الدستور الكويتي 84المادة )-راجع: ( 1
من األسباب انتخب بدله في خالل شهرين من تاري  إعالن المجلس هذا الخلو وتكون مدة العضو الجديد لنهايدة مددة 
ذا وقع الخلو في خالل سدتة أشدهر السدابقة علدى انتهداء الفصدل التشدريعي للمجلدس فدال يجدري انتخداب عضدو  سلفه، وا 

 بديل".
 )...بددأن  فيدده، والددذي أكدددت 12/11/2018طعددن مباشددر بتدداري   2018لسددنة  6الدسددتورية الكويتيددة رقددم  حكددم المحكمددة -

أضدافت المحكمدة  ، و...(لمجلدس األمدة بشدأن ذلدك يصدم المدادة بعيدب عددم الدسدتورية تمنحهداوالسلطة التقديرية التدي 
( من الدستور الكويتي، التي تنظم حالة خلو محدل 84تخالف كذلك صريح المادة ) عليهاالمادة المطعون : )...و أنب

 ...(.عضو مجلس األمة.
وبطبيعددددة الحددددال قدددددمت طعددددون ضددددد القددددرار اإلداري السددددلبي بامتندددداع اإلدارة العامددددة االنتخابيددددة عددددن تحريددددر وتنقدددديح الجددددداول ( 2

إداري مسدددتعجل بتددداري   2019لسدددنة  208القضددية رقدددم  االنتخابيددة، و حتدددى كتابدددة هدددذا البحددث صددددر حكدددم أول درجدددة فدددي
 بإلغاء قرار وزير الداخلية السلبي بوقف قيد الناخبين في الدائرة الخامسة. 2019مارس  17
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االنتخابي لمدة زمنية طويلة نتيجة عدم تمكنهم من اكتساب المركز القانوني للناخب بسبب توقف القيد 
 بالجدول بقوة القانون نتيجة صدور الدعوة إلى االنتخاب.

 نطاق الدراسة:
يات القانونية التي تواجه الناخب الكويتي لما كانت الدراسة تتعلق بمعالجة بعض اإلشكال

والمتصلة بالقيد والتعديل السنوي للجدول االنتخابي في النطاق الزمني الذي حدده المشرع، فإن معالجة 
هذه اإلشكاليات تقتضي تسليط الضوء على بعض النظم االنتخابية المقارنة مثل النظام االنتخابي 

ره، والنظام االنتخابي المصري الذي جرت عليه عدة تغييرات في ضوء الفرنسي الذي يتميز بثباته واستقرا
 .2014، 2012، 1971دساتير أعوام 

 خطة الدراسة: 
لعددرض ودراسددة موقددف الددنظم االنتخابيددة المقارنددة مددن تحريددر وتعددديل الجدددول االنتخددابي والتوفيددق 
بدددين النطدددداق الزمنددددي للقيددددد واكتسدددداب المركددددز القددددانوني للناخددددب، نتندددداول القيددددد فددددي الجدددددول وفددددق النظددددام 

ثدين علدى االنتخابي الكويتي وفي بعض النظم االنتخابية األخرى مثدل فرنسدا ومصدر وذلدك مدن خدالل مبح
 النحو التالي:  

 المبحث األول: تحرير وتعديل الجدول في النظام االنتخابي الكويتي
 تحرير وتعديل الجدول في النظام االنتخابي الفرنسي والمصري: الثاني المبحث
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  األول المبحث
 تحرير وتعديل الجدول في النظام االنتخابي الكويتي 

بشدأن انتخداب أعضداء  1962لسنة  35من القانون الكويتي رقم ( 8استجابة لنص المادة )
 مجلس األمة يتم تحرير جداول االنتخاب أو تعديلها خالل شهر فبراير من كل عام.

ويشددمل التعددديل السددنوي للقيددود االنتخابيددة إضددافة أسددماء الددذين اصددبحوا حددائزين للصددفات  
التددددي يشددددترطها القددددانون لمباشددددرة المشدددداركة السياسددددية وأخصددددهم هددددؤالء الددددذين بلغددددوا سددددن الحاديددددة و 

 العشرين واستوفوا سائر الصفات التي يتطلبها القانون لتولي الحقوق االنتخابية .
حذف أسماء المتوفين، ومدن فقددوا الصدفات المطلوبدة مندذ آخدر مراجعدة،  كما يشمل التعديل

أو مددن كانددت أسددماؤهم أدرجددت بغيددر حددق، أو مددن نقلددوا مددوطنهم إلددى الدددائرة االنتخابيددة أو مددن نقلددوا 
 موطنهم االنتخابي إلى دائرة أخرى. 

في االنتخاب  ويعد قيد الناخبين وتسجيُلهم في الجدوِل االنتخابي، شرٍط أساسيٍّ لالشتراكِ 
وتحديد "الموطن االنتخابي" الذي ُيَقيُد المواطُن وفقًا له في السجِل االنتخابي الخاص بالدائرِة التي 

، األمر الذي يقتضي شرح ماهية الجدول االنتخابي وتنظيم عملية القيد خالل المدة (1)يقطُن فيها 
 النحو التالي: القانونية المحددة، وذلك في مطلبين على 

 لمطلب األول: ماهية الجدول االنتخابيا

 المطلب الثاني: التنظيم القانوني للقيد السنوي في الجدول االنتخابي

 
 المطلب األول

 ماهية الجدول االنتخابي

بشددددأن  1962لسددددنة  35لددددم يتطددددرق قددددانون االنتخدددداب الكددددويتي وهددددو القددددانون رقددددم 
تاركددا هددذا األمددر الجتهددادات انتخدداب أعضدداء مجلددس األمددة، إلددى تعريددف الجدددول االنتخددابي 

 الفقه.

وفدددي هدددذا الصددددد يمكدددن تعريدددف الجددددول أو السدددجل االنتخدددابي بأنددده قائمدددة تتضدددمن 
أسدددماِء المدددواطنين الدددذين لهدددم حدددق ممارسدددِة التصدددويِت والمددددون فيهدددا اسدددم كدددل واحدددٍد مدددنهم 

                                                 

، ص 2004، 3( د. عزيزة حامد الشريف، االختصاص بالطعون في العملية االنتخابية، مجله الحقوق، العدد 1
41. 
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بترتيددٍب هجددائي وبددرقم مسلسددل لكددل حددرف وتشددتمل علددى البيانددات الخاصددة بالناخددب، كإسددمه  
سم الشهرة ومهنته وتاري  ومحل ميالده وكذلك محل إقامته العادية سم أبيه وجده وا   . (1)وا 

ويعتبدددر إدراس اسدددم الناخدددب فدددي جددددول انتخددداب دائدددرة مدددن الددددوائر االنتخابيدددة شدددرطًا 
جوهريًا، فال يجوُز ألحٍد االشدتراك فدي االنتخداب مدا لدم يكدن اسدمه مقيددًا فدي جددوٍل مدن هدذه 

 .(2)الجداول

تتضددمن الجددداول االنتخابيددة كافددة مددن تددوافرت فدديهم شددروط االنتخدداب واكتسددبوا كمددا 
المركز القدانوني للناخدب مهمدا كدان عدددهم فدي كدل دائدرة انتخابيدة، ومدن ثدم فدإن هدذه القدوائم 
تكون قاطعدة فدي داللتهدا علدى اكتسداب عضدوية هيئدة النداخبين عندد ممارسدة حدق التصدويت 

 .(3)لمخصصة في يوم االقتراعالختيار المرشحين داخل المقار ا

ذا كانددددت هيئددددة الندددداخبين تعددددرف بأنهددددا مجمددددوع المددددواطنين البددددالغين لسددددن الرشددددد  وا 
السياسدددي والمقيددددين فدددي الجددددول االنتخدددابي والدددذين اليحظدددر علددديهم قانوندددا مباشدددرة الحقدددوق 

هدذه هيئة النداخبين فدي االقتدراع، وفدي المشداركة السياسدية، وضديق ، فإن اشتراك ( 4)السياسية
المشاركة أو اتسداعها، وكافدة الدراسدات واألبحداث المتعلقدة بهدا ال يمكدن تنفيدذها دور الرجدوع 

 على الجدول االنتخابي.

وعلددى هددذا النحددو فددإن عمليددة إعددداد وتسددجيل وتنقيددة الجددداول االنتخابيددة هددي عمليددة 
بقٍة علدى يدوم سابقة على يوم االقتدراع، ومدن ثدم فدإن هدذه القدوائم تحدرر مقددمًا فدي مواعيدٍد سدا

 االقتراع وليس بمناسبِته، لضمان نزاهة تحريِرها إلى حد كبير.

                                                 

عبددداا، قددوائم الندداخبين والمركددز القددانوني للعضددوية النيابيددة، مرجددع سددابق، ص خالددد عبددد الددرحمن  د.  (1
33. 

عثمددان عبددد الملددك الصددالح، النظددام الدسددتوري والمؤسسددات السياسددية فددي الكويددت، دراسددة تحليليددة ( د. 2
بددون دار  ،نقدية للنظام في إطاره التاريخي وفي إطاره النظري وفي واقعه العملي ووسدائل إصدالحه

 .515ص  ،2003 شر،ن
3) David Mongoin, Variations politico-juridiques sur l'abstention électorale, Jus 

Politicum, n° 3, 2018, p 23. 
راجع في تعريف هيئة الناخبين : د. عيد قرني سنوسيي هي، ا اتناباتياأ د ميد ر ياهر الدييةرا يية  ( 4)

جارعيية تنييي سييويفا  ادلييية الوةييو  ارييع دراسيية الي ييالا النياتيييةا دراسيية رةارنييةا رسييالة دداييورا 

الةييييد فيييي جيييداو  اتناباتييياأ ورنا عاتييي   ريييا  البيييا ا  عبيييد الييير ا  د. داود -ا 155ا ص 2011

 .157ا ص 2010الةضاءا اإلسكندريةا دار ال ارعة ال ديد ا 

http://juspoliticum.com/auteur/david-mongoin-143.html
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ولهدذه الجدداول أهميتهدا مدن الناحيدة اإلحصدائية والقانونيدة والسياسدية،  فهدي تتضدمن 
، وهدددو حصدددر لددده أهميدددة إحصدددائية (1)حصدددر لألشدددخاص الدددذين تتدددوافر فددديهم شدددروط الناخدددب

النددداخبين فدددي الددددوائر االنتخابيدددة خدددالل عددددة  للوقدددوف علدددى تطدددور أعدددداد وفئدددات وانتمددداءات
سددنوات، أو حسدداب نسددبة مدددن أدلددوا بأصددواتهم فددي االقتدددراع مقارنددة بعدددد المقيدددين بالجددددول 

 .  (2)االنتخابي

و تظهر األهمية القانونية للجدول االنتخابي من ناحيتين: أولهما، الحجية النسبية 
 .(3)نتخاب مالم يكن اسمه مقيدًا بالجدولللجدول بمعنى أنه ال يجوز ألحد االشتراك في اال

وحجية الجدول االنتخابي إنما تكون وقت يوم االقتراع، تطبيقا على ذلك انتهت 
محكمة التمييز في الكويت إلى أن "...  بطالن التصويت بسبب سقوط الحق في 

تكون وقت االنتخاب ال تالزم بينه وبين حجية الجداول االنتخابية، ألن تلك الحجية إنما 
االنتخاب بمعنى أنه ال يجوز ألحد االشتراك في االنتخاب مالم يكن اسمه مقيدًا بالجدول 
وفي غير هذا النطاق تضحى حجية الجداول قاصرة فال دفع بالحجية إلى ما قد يظهر من 

 .(4)تصويت باطل بسبب سقوط حق صاحبه في اإلدالء به..."

ية للجدول االنتخابي في إثبات حضور من ومن ناحية ثانية تكمن األهمية القانون
إعداد لجان االنتخاب مهمة ينطبق عليه شروط ممارسة حق التصويت، مما يساعد في 

                                                 

محمد حسين الفيلي، اتجاهات القضاء الكويتي في الطعون المتعلقة بانتخابات مجلس األمة، مجلة  د. (1
(، مدددارس 21مجلدددس النشددر العلمددي بجامعددة الكويدددت، العدددد الثالددث، السددنة )تصدددر عددن الحقددوق، 
 .39، ص 1997

المثدددال قدددوائم إحصدددائية بتغييدددر نسدددب الرجدددال والنسددداء، وصدددافي زيدددادات النددداخبين، راجدددع علدددى سدددبيل  (2
وترتيددب المنددداطق السدددكنية مدددن حيدددث الزيدددادة، والكتدددل القبليدددة الرئيسدددية، وأكبدددر المنددداطق االنتخابيدددة، 

حصاء الدوائر االنتخابية الخمس في الكويت خالل السنوات من  في: د. صالح  2018 – 2009وا 
 ،ة فدددي السدددجل االنتخدددابي، دراسدددة تفصددديلية للمتغيدددرات المتصدددلة بالعمليدددة االنتخابيدددةالسدددعيدي، قدددراء

 .3، ص 2018 ،ديسمبر 22مركز معلومات القبس، عدد 

مرجددع النظددام الدسددتوري والمؤسسددات السياسددية فددي الكويددت، ( راجددع : د. عثمددان عبددد الملددك الصددالح، 3
 . 518سابق، .ص 

 .2012مارس  13أداري، جلسة  2012لسنة  133الطعن رقم حكم محكمة التمييز الكويتية، (  4
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والنسبة المئوية المطلوب تحُقُقها خالل  (1)وحساب األغلبية العددية، أو القاسم االنتخابي
 .(2)عملية التصويت للفوِز بعضوية البرلمان 

ركة جدية وفعَّالٍة تنظم القوانين االنتخابية عددًا من الشروط سبيل إرساِء مشا وفي
الكتساب صفِة الناخب والتمتِع باألهلية السياسية وتستبعد من المشاركة من يحول بينه 

 .(3)وبينها أي مانٍع من موانع المشاركة

ومن هنا تظهر األهمية السياسية للجدول االنتخابي عند تحليل مشاركة األحزاب 
 رات والكتل السياسية مقارنة بهيئة الناخبين المقيدة بالجدول. والتيا

ويخضع الجدول االنتخابي لعدة صور من الرقابة لضمان سالمة القيد فيه مثل: 
الرقابة الشعبية واإلدارية والقضائية، فمن ناحية أولى تظهر الرقابة الشعبية على سالمة 

نتخابية ليتسنى لكل مواطن مقيد بالجدول القيد من خالل الحدود التي تسمح بها النظم اال
أن يراقب صحة وسالمة القيد، فالمشرع الكويتي على سبيل المثال سمح لمن يتمتع 
بالمركز القانون للناخب أن يبسط رقابته الشعبية على الجدول بأن يطلب من لجنة القيد 

  . (4)حذف اسم من أدرس بغير حقاسم من أهمل قيده  بغير حق، أو إدراس 

ويقع على عاتق اللجنة اإلدارية وهي لجنة القيد المنصوص عليها في القوانين 
االنتخابية،  الرقابة اإلدارية على الجدول االنتخابي سواء بالنسبة لتسجيل أو تعديل أو 

 . (5)حذف أو إضافة أسماء المواطنين بالجدول ممن تتوافر فيهم شروط الناخب

                                                 

ما يقرب من  2017في فرنسا على سبيل المثال تضمنت الجداول في انتخابات الجمعية الوطنية عام ( 1
% مددددن المقيدددددين بالجدددددول فددددي اإلدالء بأصددددواتهم 88مليددددون ناخددددب بينمددددا اشددددترك مددددا نسددددبته  46

نشدرة المعهددد الدوطني الفرنسددي   ،  راجددع2017فددي مدارس  بانتخابدات البرلمددان الفرنسدي التددي أجريدت
 :في  2017لإلحصاء عن انتخابات البرلمان الفرنسي 

-L’Institut national de la statistique et des études économiques(INSEE), 46 

millions des électeurs, 2017 en France, Paris, INSEE, 2018, n. P 12. 

 الددذهبي، الفصددل فددي صدحة عضددوية المجددالس النيابيددة، دراسدة مقارنددة، القدداهرة، دار النهضددة( د. محمدد 2

 .68ا ص 2006العرتيةا 

 .157، ص القيد في جداول االنتخابات ، مرجع سابق، البا  عبد الر ا  د. داود( 3

 في شأن انتخاب أعضاء مجلس األمة. 1962لسنة  35( من القانون رقم 10/1المادة )( 4

فددي شددأن  1962لسددنة  35( مددن القددانون رقددم 6علددى سددبيل المثددال اللجنددة المنصددوص عليهددا بالمددادة )( 5
 .انتخاب أعضاء مجلس األمة
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فهي الرقابة القضائية التي يتوالها القضاء اإلداري،  أما الصورة الثالثة من الرقابة،
عند بسط رقابته على القرار اإلداري الصادر من اللجنة اإلدارية ليطمئن الناخب إلى 
سالمة ونزاهة القيد فال يدرس في الجدول من لم تتوافر فيه الشروط القانونية المطلوبة،  أو 

 يتكرر أي اسم فيه  عن عمد أو عن سهو.
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 المطلب الثاني
 التنظيم القانوني للقيد السنوي في الجدول االنتخابي 

إذا كدان الجدددول االنتخددابي، وفددق مددا تقدددم شددرحه، عبددارة عددن قائمددة أو سددجل، فددإن المشددرع الكددويتي 
ربدط وجدود هدذا السددجل بعددد الددوائر االنتخابيددة وقدد تضدم الدددائرة الواحددة أكثدر مددن جددول لتسدجيل الندداخبين، 

، ويتصددف الجدددول االنتخددابي بأندده (1)علددى عدددم تكددرار اسددم الناخددب الواحددد فددي أكثددر مددن جدددول مددع الحددرص
عام ودائم، من أجل ذلك عمد المشرع الكويتي إلى لجنة إدارية ثالثيدة، مكوندة مدن رئديس وعضدوين، فدي كدل 

نتخابيددة فددي كددل مقددر انتخددابي، يطلددق عليهددا "لجنددة القيددد"، وبددذلك يتعدددد تشددكيل هددذه اللجددان بتعدددد المقددار اال
دائرة انتخابية، على أن يتم تشدكيلها وتحديدد المقدار االنتخابيدة بقدرار مدن وزيدر الداخليدة، ممدا يسدبغ علدى تلدك 

أنهددا ال تسددتمد اللجددان الطبيعددة اإلداريددة، وعلددى الددرغم مددن تشددكيل لجددان القيددد بقددرارات مددن وزيددر الداخليددة، إال 
نمدددا مدددن نصدددوص بشدددأن انتخددداب أعضددداء  1962لسدددنة  35القدددانون رقدددم  اختصاِصدددها مدددن تلدددك القدددرارات، وا 

لدددوزير الداخليدددة علدددى  (2)بالسدددلطة الرئاسددديةمجلدددس األمدددة، وهدددي اختصاصدددات حدددددها المشدددرع، وال عالقدددة 
أعضدددداء تلددددك اللجددددان فددددي ممارسدددددة اختصاصدددداتها، كمددددا ال يمكددددن القدددددول بددددأن أعضدددداء اللجددددان يباشدددددرون 

لدة المفترضدة عدن وزيدر الداخليدة، كمدا ال يملدك األخيدر أن يحدل اختصاصهم اسدتنادا  للتبعيدة اإلداريدة  بالوكا
 محَل لجان القيد في إصدار قرارات الحذف واإلضافة والتعديل ألسماء الناخبين.

ضددافة  ويقددع علددى عدداتق كددل لجنددة مددن لجددان القيددد االختصدداص األصدديل لعملهددا بتسددجيل وحددذف وا 
بحيث يتضمن هذا االختصداص: مراجعدة تدوافر شدروط أسماء الناخبين أو كما يطلق عليه )التعديل السنوي( 

ضافة أسماء الذين بلغوا سن العشدرين عامدا واسدتوفوا سدائر الصدفات  الناخب في كل من يتقدم بطلب قيده، وا 
التددي يتطلبهددا القددانون لتددولي الحقددوق االنتخابيددة، ويؤشددر أمددام أسددمائهم بوقددف مباشددرتهم حددق االنتخدداب إلددى 

أسدددماء مدددن أهملدددوا بغيدددر حدددق فدددي الجدددداول السدددابق، وحدددذف أسدددماء ، و العشدددرينحدددين بلدددوغهم سدددن الحاديدددة و 
المتوفين ومن فقدوا الصفات المطلوبة مندذ آخدر مراجعدة للجددول، أو مدن كاندت أسدماؤهم أدرجدت بغيدر حدق، 
ضددافة مددن نقلددوا مددوطنهم إليهددا،  مددع حددرص اللجنددة علددى حددذف مددن نقلددوا مددوطنهم مددن الدددائرة  االنتخابيددة وا 

التعددديل السددنوي بالمدددد القانونيددة التددي يحددددها المشددرع علددى ان يتوقددف هددذا التعددديل بقددوة القددانون فددي ويتقيددد 
 حال صدور مرسوم الدعوة لالنتخابات، وفق ما يتم تفصيله في نقطتين:

                                                 

 في شأن انتخاب أعضاء مجلس األمة. 1962لسنة  35( من القانون رقم 7/2، 6( المادتان )1
معينددة تجدداه مرؤوسدديه مددن المددوظفين وفقدددا  ( ممارسددة السددلطة الرئاسددية تتمثددل فددي ممارسددة الدددرئيس اإلداري الختصاصددات2

للقوانين واللوائح ، وللرئيس أن يخصص للمرؤوس عمل معين وله في ذلك أن ينقلده أو يرقيده أو يوقدع عليده جدزاء فدي 
، الوسيط في القدانون اإلداري، اإلسدكندرية، دار الجامعدة الجديددة، وللتفاصيل راجع: د. ماجد راغب الحل ،حدود معينة

النظريدة العامدة للقدرارات اإلداريدة: دراسدة  ،البندا محمدود عداطف د. ، و، د. سليمان محمد الطمداوي281، ص 2009
 224، ص 2006مقارنة ،  طبعة مزيدة منقحة، القاهرة، دار الفكر العربي، 
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 أوال: النطاق الزمني للتعديل السنوي
النداخبين ومدرورا بالحدذف وضع المشرع الكويتي نطاقا زمنيا للتعديل السنوي بدء من تسدجيل أسدماء 

واإلضافة وقبول االعتراضات، وانتهاء بالفصل في الطعون المتصلة بالقيد في الجددول االنتخدابي وهدي علدى 
 :(1)النحو التالي
وحتدددى نهايدددة شدددهر فبرايدددر مدددن كدددل عدددام السدددتالم طلبدددات تحريدددر وتعدددديل  -1/2فدددي الفتدددرة مدددن -
 األسماء.

ل عددام لعددرض جدددول االنتخابددات لكددل دائددرة انتخابيددة مددن كدد 3/ 15وحتددى  -1/3فددي الفتددرة مددن -
متضمنا أسدماء مرتبدة هجائيدا، فدي مكدان بدارز بمخدافر الشدرطة واألمداكن العامدة األخدرى التدي يحدددها وزيدر 

 الداخلية، إضافة إلى النشر في الجريدة الرسمية.
اسددمه إذا  مددن كددل عدام السددتالم طلبددات مدن يرغددب فددي إدراس 3/ 20وحتدى  -1/3فدي الفتددرة مددن -

 كان قد ُأهمل بغير حق، أو حذف اسم من ُأدرس بغير حق.
مدن كدل عدام لدراسدة طلبدات إدراس أو حدذف األسدماء مدن قبدل  5/4وحتدى  -21/3في الفتدرة مدن -

اللجندددة واالسدددتماع ألقدددوال مقددددمي الطلبدددات ومدددن قددددموا فدددي شدددأنهم الطلبدددات ومدددا يسدددتلزم ذلدددك مدددن التحقدددق 
 بالفصل في الطلبات.والتحري، ثم إصدار قرارات 

مدن كدل عدام لنشدر قدرارات الفصدل فدي الطلبدات فدي مكدان بدارز  15/4وحتدى  6/4في الفتدرة مدن -
بمخدددافر الشدددرطة واألمددداكن العامدددة األخدددرى التدددي يحدددددها وزيدددر الداخليدددة، إضدددافة إلدددى النشدددر فدددي الجريددددة 

 الرسمية.
اخبين وذوي الشدأن مدن قدرارات من كل عام لتقديم تظلمدات الند 20/4وحتى  16/4في الفترة من  -

اللجندة، وهدذه التظلمدات مداهي إال اعتدراض يدتم أمدام ذات اللجندة التدي قامدت بالقيدد أول مدرة، ويعتبدر منازعددة 
، علددى أن تصدددر اللجنددة قرارهددا فددي هددذه التظلمددات وهددو قددرار إداري نهددائي يمثددل نهايددة (2) ذات طددابع والئددي

االنتخداب، ومدن ثدم يتسدنى الطعدن علدى تلدك القدرارات باإللغدداء المطداف فدي مسدألة اإلضدافة والحدذف بجددول 
 أمام القضاء اإلداري.

إصددددار أحكدددام بالفصدددل فدددي الطعدددون االنتخابيدددة المتصدددلة  30/6وحتدددى  -21/4فدددي الفتدددرة مدددن -
بقدرارات لجنددة القيددد، وبعدد الفصددل فددي الطعددون، تعددل جددداول االنتخدداب وفددق القدرارات النهائيددة وتصددبح حجددًة 

 .(3)ما ورد فيها بحيث إنه ال يجوُز أن يشترك في العملية االنتخابية من لم يرد اسمه مقيدًا بهاقاطعة ب

                                                 

 األمة.في شأن انتخاب أعضاء مجلس  1962لسنة  35من القانون رقم (  15، 14، 13، 12، 11، 7، 6( المواد: )  1
 .27، ص محمد حسين الفيلي، اتجاهات القضاء الكويتي في الطعون ، مرجع سابق .( د2
 .518، مرجع سابق، ص النظام الدستوري( د. عثمان عبد الملك الصالح، 3
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ومن المالحدظ أن تلدك المددد القانونيدة واإلجدراءات التدي تطلبهدا المشدرع هدي ملزمدة للناخدب وللجندة  
 (.1على السواء، فيتعين على الجهة اإلدارية والناخبين وأصحاب الشأن سلوَكها)

لجنة القيد وهي تقوم باختصاصاتها، إنما تقوم بمدا عهدد المشدرع لهدا بمهمدة الفصدل فدي المسدائل إن 
المتعلقة بعملية االنتخاب،  وال يعتبر ما تقوم به اللجنة فصاًل في خصومة، كمدا ال يعددو مدا تنتهدي إليده هدذه 

هددِف إنهداء المسدألة فدي بددايتها، اللجان في هذا الشأن سوى توضيح حكم القانون في المسألة المثارة أماِمها ب
مددن أجددل ذلددك اسددتقرت أحكددام القضدداء اإلداري إلددى أن هددذه اللجددان ليسددت بقدداٍض كمددا أنهددا ليسددت درجددة مددن 

، (2)درجات التقاضي، كما أن االعتراضات التي تثدار أمدام تلدك اللجدان، ليسدت فصدال فدي خصدومة قضدائية 
ذا مددا انتهددت مرحلددة الفصددل فددي الطعددون المتصددلة  بعمليددة القيددد، تعدددل جددداول االنتخدداب وتصددبح نهائيددة، وا 

ويعطى كل من قيد اسمه في جدول االنتخاب وأصدبح قيدده فيده نهائيدًا بطاقدة انتخداب تحمدل صدورة شخصدية 
، (3)لدده ويددذكر فيهددا اسددمه وتدداري  مدديالده ورقددم قيددده بالجدددول وتدداري  القيددد وبيددان الدددائرة االنتخابيددة المقيددد فيهددا

ذا كدددان حدددق  التصدددويت رهدددين بالقيدددد فدددي الجددددول، فدددإن بطاقدددة الناخدددب مدددن الوجهدددة القانونيدددة هدددي تعبيدددر وا 
 لحصول صاحبها على المركز القانوني للناخب.

 ثانيا: وقف التعديل السنوي بقوة القانون لصدور مرسوم دعوة الناخبين
ي مدتدددده يخضددددع التعددددديل السددددنوي للجدددددول االنتخددددابي للنطدددداق الزمنددددي الددددذي حدددددد المشددددرع الكددددويت

جراءاتدده طبقددا للنطدداق مددن كددل عددام، ومددع انتهدداء هددذا النطدداق  30/6-1/2الطبيعددي الددذي يبدددأ مددن  الزمنددي وا 
الزمني يحصل كدل ناخدب علدى البطاقدة االنتخابيدة، كمدا يتسدنى لمدن يحمدل هدذه البطاقدة االنتخابيدة أن يتقددم 

 عوة الناخبين لهذه االنتخابات. للترشح النتخابات مجلس األمة إذا رغب في ذلك في حال صدر مرسوم بد
فددإذا مددا صدددر مرسددوم دعددوة الندداخبين توقددف التعددديل السددنوي فددي الجدددول االنتخددابي بقددوة القددانون، 

، فيمتنددع علددى لجندة القيددد تسددجيل اسددم (4)بصدرف النظددر عددن المددة المتبقيددة لتكملددة النطداق الزمنددي المحدددد لده
يبلددغ سددن الرشددد السياسددي مددثال بعددد صدددور مرسددوم دعددوة جديددد حتددى ولددو تددوافرت فيدده شددروط الناخددب كددأن 

 الناخبين.
 35( مددن القددانون رقددم 8ونتصددور أن هددذا الشددرط الددذي أضددافه المشددرع الكددويتي فددي ذيددل المددادة )

بشأن انتخاب أعضاء مجلس األمدة، وبعدد أن حصدرت هدذه المدادة اإلجدراءات القانونيدة لتحريدر  1962لسنة 
دة فئددات مددن الندداخبين باالشددتراك فددي العمليددة االنتخابيددة التددي صدددر بشددأنها الجدددول االنتخددابي، قددد حددرم عدد

                                                 

 .214، ص 1968( د. عبد الفتاح حسن، مبادئ النظام الدستوري في الكويت، دار النهضة العربية، 1 
 .6/12/2003جلسة إداري  9/2003الطعن رقم محكمة التمييز الكويتية، (  2
 في شأن انتخاب أعضاء مجلس األمة. 1962لسنة  35( من القانون رقم 17، 16) المادتان(  3
 في شأن انتخاب أعضاء مجلس األمة. 1962لسنة  35( من القانون رقم 8( المادة )4 
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مرسوم الدعوة، ناهيك عن ضدياع عدام كامدل علدى بعدض األشدخاص ممدن اكتسدبوا الصدفات المطلوبدة لتدولي 
الحقوق االنتخابية في شهر يناير وتصادف صدور مرسدوم الددعوة فدي ذات الشدهر، وحرمدانهم مدن المشداركة 

 ي أي انتخابات مقبلة خالل نفس العام.السياسية ف
، لما لهدذا الحدق مدن أهميدة (1)لقد اكتسب الناخب حقه في المشاركة السياسية بموجب نص دستوري

، فددإذا كدان الددنص الدسدتوري قددد أوكدل لقددانون االنتخداب تنظدديم هدذا الحددق، فدإن هددذا التنظديم يجددب (2)للمدواطن
اب، فيحددرم فئددة مددن المددواطنين مددن المشدداركة السياسددية لمدددة بددأي حددال مددن األحددوال إال ينددال مددن حددق االنتخدد

 عام، بسبب صدور مرسوم الدعوة، وتوقف القيد بقوة القانون.
ذا كدددان الدسدددتور الكدددويتي يأخدددذ بنظدددام االقتدددراع العدددام، والدددذي يقتضدددي أن يكدددون لكدددل مدددواطن أن  وا 

ن هناك شدروط تنظيميدة بدذات العمليدة يمارس حقه في االنتخاب، وال يتعارض مع فكرة االقتراع العام أن تكو 
االنتخابيدددة، إال أن هدددذه الشدددروط يجدددب أال تخدددالف األصدددل الدسدددتوري المتمثدددل فدددي حدددق االنتخددداب، وذلدددك 
بحرمان فئة من المواطنين من المشاركة في أي عمليدة انتخابيدة لتوقدف القيدد بالجددول االنتخدابي، ومسداواتهم 

 سية.بحاالت اإلعفاء من واجب المشاركة السيا
إن حدددداالت اإلعفدددداء مددددن واجددددب المشدددداركة السياسددددية تتعلددددق بأشددددخاص ثبددددت لهددددم ممارسددددة حددددق 
االنتخدداب، ولكددن منعددت علدديهم ممارسددتها مؤقتددًا ممددا يددؤدي إلددى حرمددان مددن تلحددق بدده مددن حددق التسددجيل فددي 

ب بشدددأن انتخدددا 1962لسدددنة  35( مدددن القدددانون رقدددم 8(، علدددى هدددذا النحدددو فدددإن المددادة )3الجدددول االنتخدددابي)
أعضاء مجلس األمة  تكون قد أضافت حالدة جديددة لحداالت اإلعفداء مدن واجدب المشداركة السياسدية، فضدال 

 عن تصادمها مع النص الدستوري الذي كفل حق االنتخاب.
ولتفادي هذه اإلشكالية، نرى بأن علدى المشدرع االسدتفادة مدن الدنظم االنتخابيدة المقارندة التدي جعلدت 

واسددتغالل مددا وصددلت إليدده  -كمددا سددنرى  -بي بصددورة تلقائيددة ودائمددة خددالل العددامالقيددد فددي الجدددول االنتخددا
المرافددق العامددة فددي الدولددة مددن اسددتخدام تكنولوجيددا االتصدداالت والمعلومددات، مددن هددذا المنطلددق يمكددن لهيئددة 

رتبط المعلومددات المدنيددة كمرفددق عددام إداري يقددوم علددى نشدداط المعلومددات والبيانددات المتعلقددة بددالمواطنين، أن تدد
الكترونيا مع لجان القيد وتزويدهم بالبيانات والمعلومات التدي تسداعد علدى إنشداء الجددول االنتخدابي وتحدديث 

( بددل يكددون التزويددد علددى مدددار العددام، ممددا يسددبغ 30/6-1/2بيانددات الندداخبين، دون التقيددد بالنطدداق الزمنددي )
ائيدددة التعدددديل السدددنوي ممدددا يجعدددل القيدددد علدددى الجددددول االنتخدددابي صدددفة االسدددتمرارية والتحدددديث فضدددال عدددن تلق

                                                 

 .1962صادر عام ( من الدستور الكويتي ال80المادة )( 1

 لحقوق السياسية في: بالنسبة ل( انظر في أهمية النص الدستوري 2
-  JEAN, GICQUEL, Droit constitutionnel et institution politiques, ÉRIC GICQUEL,  

21 édition, paris, (LGDJ),2017, p 710. 

رزاولية  مةي  اتنابياتي  يوا  ريد  قلاواقي  اليي  ييانيع عليي  الناخي  العاري  تيالةواأ اليةيلوة  و ال ير ة رثي   ( 3

 .ةاطيع ريارسة ذلك الوق فور ترد  البدرة العةكريةيتالعي  العةكر  ولكن  
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جباريددة دون الخضددوع لرغبددة وطلبددات األفددراد فددي التقدددم للجددان القيددد مددن أجددل التسددجيل أو  بصددورة تلقائيددة وا 
 .(1)التعديل

  الثاني المبحث
 تحرير وتعديل الجدول في النظام االنتخابي الفرنسي والمصري

القانوني إلجراءات القيد في الجدول االنتخابي لما تهتم النظم االنتخابية المقارنة بالتنظيم 
له من حجية قانونية وقرينة على اكتساب الناخب لمركزه القانوني، وأهمية خاصة في المراحل 

 األولى للعملية االنتخابية التي تسبق يوم االقتراع.
ذا كان المشرع الكويتي، على نحو ما تقدم شرحه، قد أولى عناية خاصة بالجدول  وا 
االنتخابي والتعديل السنوي للقيد وفق نطاق زمني محدد، إال أن إجراءات وعمل لجان القيد 
واختصاصاتها يرتبط في المقام األول برغبات األفراد وطلبات الناخبين من حيث اإلضافة والتعديل 
والحذف واالعتراضات، إلى أن يحصل الناخب على بطاقته االنتخابية ويتسنى له المشاركة في 

 . النتخابا
والواقع أن النظم االنتخابية المقارنة ليست على وتيرة واحدة بشأن القيد في الجدول 

تتبناُه الدولُة والذي يؤثُر بدوره على االنتخابي، ومرد ذلك ارتباط عملية القيد بالنظام االنتخابي الذي 
وعلى النظام السياسّي  الحرياِت العامِة وعلى نظام األحزاب وعلى سيِر المؤسساِت السياسية، بل

، مما يقتضي تسليط الضوء على النظام الفرنسي ونظيره المصري في مطلبين على النحو (2)بُرَمِتِه"
 التالي:

 
 المطلب األول: القيد في الجدول االنتخابي في النظام االنتخابي الفرنسي

  المصري المطلب الثاني: القيد في الجدول االنتخابي في النظام االنتخابي

                                                 

لعل ما يؤيد وجهة نظرنا أن المشرع الكدويتي اصددر العديدد مدن التشدريعات التدي تعدزز العمدل اإللكتروندي لدإلدارة العامدة ( (1
بإنشداء  2014لسدنة  37في شأن المعامالت اإللكترونية، والقدانون رقدم  2014لسنة  20القانون رقم االنتخابية مثل: 

فدي  2015لسدنة  63، والقدانون رقدم  2015لسدنة  98هيئة تنظيم االتصاالت وتقنية المعلومات المعدل بالقانون رقدم 
 اإلعالم اإللكتروني.  بتنظيم 2016لسنة  8شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، و القانون رقم 

: د. خالد عبد الرحمن عبداا، قوائم الدولةفي النظام السياسي بالنظام االنتخابي راجع في خصوص ارتباط (  2
مرجع  ،. د. عيد قرني سنوسي هالل، االنتخابات كأحد مظاهر الديمقراطية13الناخبين مرجع سابق ص 

، 1982لكويت، كليه الحقوق، ، د. عدنان حمودي الجليل، النظم السياسية، مطبوعات جامعه ا24سابق، ص 
 .124ص 
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 المطلب األول

 القيد في الجدول االنتخابي في النظام االنتخابي الفرنسي 

بانتخابات  2008وتعديالِتِه في  1958اهتَم الُمَشِرِع الدستوريِّ الفرنسيِّ الصادر في 
أعضاء البرلمان المكون من مجلسين: الجمعية الوطنية وهي المجلس المنتخب باالقتراع العام 

 .(1)المباشر، ومجلس الشيوخ الذي ينتخب غالبية أعضائه باالقتراع غير المباشر 
النتخابي الفرنسي من النظم التي تتميز بالثبات واالستقرار، كشأن النظام النظام ا ويعتبر

، فاالنتخابات (2)استقرار النظام السياسي في البلدين  -في رأينا  -االنتخابي الكويتي، ومرد ذلك
 74لسنة  631االنتخاب رقم  قانونالتشريعية في فرنسا التي تجرى مرة كل خمسة أعوام ينظمها 

يوليو  8( بتاري  75-605، كما صدرت الئحتِه التنفيذية بمرسوم رقم )1974يوليو  5الصادر في 
1975(3). 

الناخبون فهم الفرنسيون والفرنسيات الذين بلغوا الثامنة عشرة كاملًة ويتمتعون بحقوقهِم أما 
، وهؤالء (4) المدنيِة والسياسيِة وليسوا في أي حالٍة من حاالت عدم األهليِة التي نصَّ عليها القانون

 هم الذيم يمثلون هيئة الناخبين في فرنسا.
وينظم الجدول االنتخابي الفرنسي وفق إجراءات ورد النص عليها بالفصل الثاني من قانون 

وتقوم بمهمة القيد لجنٌة منصوٌص عليها  ، (5)(  L. 15 -Article L. 9االنتخاب في المواد من )
( من قانون L17بالفصل الثالث من ذات القانون وهي لجنة ورد النص على تشكيلها في  المادة)

، وهي لجنٌة إداريٌة قضائية ذات تشكيل (6) 1997االنتخاب الفرنسي وفق تعديل صدر في عام 
                                                 

علددى أن: "انتخدداب أعضدداء الجمعيددة الوطنيددة يكددون باالنتخدداب  1958( مددن الدسددتور الفرنسددي 24تددنص المددادة ) (1
ن تمثيل المجموعات اإلقليمية للجمهورية في المباشر وأعضاء مجلس الشيوخ باالنتخاب غير المباشر مع ضما

 مجلس الشيوخ".
- Résultats des élections législatives 2017… http://www.interieur.gouv.fr. 

يسبغ على بعض النظم االنتخابية المقارنة صفة عدم الثبات واالستقرار كما هدو الحدال بالنسدبة للنظدام االنتخدابي  (2
 .المصري

انتخابات الجمعية الوطنية الفرنسية وفدق أحكدام قدانون االنتخداب والئحتده التنفيذيدة علدى جدولتين فدي شدهري جرت ( 3
 (.. راجع:2022-2017( عضو للفصل التشريعي الخامس عشر )577النتخاب ) 2017يونيو  -مايو

- Résultats des élections législatives 2017… http://www.interieur.gouv.fr. 

 .1974يوليو  5الصادر في  631رقم ( من قانون االنتخاب الفرنسي 2لمادة)ا (4

5(( Chapitre II : Listes électorales: Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste 

électorale). 

6( art. 2: Loi n°97-1027 du 10 novembre 1997  
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وأحد موظفي المجالس المحلية ) يقابلها ه، أحِد ممثلي أو  ثالثي مختلط،  مشكلٌة من عمدة المدينة
قاض ينتدبه رئيس  المجلس البلدي في الكويت( يعينه محافُظ اإلقليم أو مساعده، إضافة إلى 

 .(1) المحكمة االبتدائية

وتتيح اللجنة للمواطن داخل اإلقليم الفرنسي والمواطنين الفرنسيين بالخارس التسجيل عن 
مبنى البلدية أو عن طريق البريد أو الموقع االلكتروني للجنة على  طريق عدة وسائل كالذهاب إلى

، ويضاف إلى ذلك التسجيل في القنصليات الفرنسية بالنسبة للفرنسيين المقيمين (2)شبكة االنترنت
 خارس فرنسا شريطة أن يكونوا مقيدين في وقت سابق داخل الوطن.

داخل الدائرة االنتخابية، ومن ثم يمكن أن  وتتعدد الجداول االنتخابية في فرنسا بتعدد المدن
نتفهم إنشاء جدول انتخابي أو أكثر، كما هو الحال في الكويت، داخل الدائرة االنتخابية الواحدة، 
تبعا لتعدد المدن التي تشملها الدائرة االنتخابية، على أن تنشر الجداول االنتخابية النهائية في 

 .(3)وقع التشريعات الفرنسيةالجريدة الفرنسية الكترونيا على م

و لعل النطاق الزمني لتعديل الجدول االنتخابي في فرنسا أكثر مرونة من نظيره الكويتي 
فهو مستمر طوال العام من شهر يناير حتى ديسمبر في أي وقٍت من السنِة ويعني ذلك أن الناخب 

السنة طالما وافقت اللجنة  الفرنسيَّ مؤهل للتصويت في االنتخابات واالستفتاءات في أي شهر من
 .(4)على قيده

ومن منطلق النطاق الزمني المرن أو الواسع تقوم لجنة القيد في فرنسا، باإلضافة إلى 
الناخبين والنظر في الطلبات واالعتراضات ( 5)تسجيل الناخبين، بمراجعة الجدول االنتخابي وشطب

 .(1)الُمقدمة حتى آخر يوم عمل في شهر ديسمبر من السنة

                                                 

1 (Article L17  du Décret n°2006-1231 du 9 octobre 2006 modifiant l'article L. 9 du 

code électoral . 

عين  رييق خدرية الالفزييو   و الفييديو ديونفراناا  2019ينياير  1( ويةاطيع الناخ  الفرنةي الاةي ي  تيدء رين 2

تالصيوأ والصيور  لطلي  ريع ل نية الةييد والاواصي  www. service-public.fr اليرات وذلك تالدخو  قلي  

 تة يل  وقظهار اليةانداأ قذا  لبت الل نة ذلكا راجع:

- https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/L-inscription-sur-les-listes-

electorales. 

 .1974يوليو  5الصادر في  631رقم ( من قانون االنتخاب الفرنسي 2المادة) (3

 ( راجع:4

-Demande D’inscription Sur Les Listes Électorales À L’usage Des Citoyens 

Français"….=http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/elections. 

 .1974يوليو  5الصادر في  631رقم ( من قانون االنتخاب الفرنسي 8المادة) (5

https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/L-inscription-sur-les-listes-electorales
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/L-inscription-sur-les-listes-electorales
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ويشترط قبل الشطب أن تخطر اللجنة الناخب بقرار مسبب توضح فيه أسباب رفض 
، ولمن رفض طلب (2)تسجيله، وذلك في مدة ال تتجاوز يومين عمل من تلقيها طلب التسجيل

بطلب جديد يبدي من خالله مالحظاته  تسجيله االعتراض أمام ذات اللجنة على قراراها بالرفض
وتقوم اللجنة ي غضون عشرة أيام من تاري  استالمه لقرار اللجنة، على قرار الرفض، وذلك ف

ذا لم تستجب لتلَك االعتراضات فعلى  بدراسة وفحص اعتراضات الناخب على قرار شطبه، وا 
الناخب الطعُن على قرار اللجنة "بدعوى فحص مدى سالمة قرار لجنة القيد"، وهي دعوى مستعجلة 

 لقضاء اإلداري كما هو الحال في الكويت.وليس ا (3)ينظرها القضاء العادي
ذا صدر من السلطة التنفيذية، مرسوم بالدعوة إلى االنتخابات التشريعية )سواًء الجمعيُة  وا 
الوطنيُة أو مجلِس الشيوِخ(، أو مرسوم بالدعوة لالستفتاءات العامة، تتوقف لجنة قيد الناخبين بقوة 

اء من االنتخابات، وتعتبر هذه حالة التوقف الوحيدة القانون عن التسجيل والتعديل لحين االنته
 واالستثنائية خالل العام الذي تجري فيه االنتخابات.

وننوه إلى أن وقف عملية القيد في فرنسا ليس من شأنها تفويت الفرصة لمدة عام كامل 
عليها على من اكتسب حق االنتخاب بعد صدور مرسوم الدعوة، ذلك أن طلبات الناخبين والردود 

من قبل لجنة القيد ليست بهدف التسجيل أول مرة، فتسجيل الناخب الفرنسي يتم بصورة تلقائية 
عاما أو اكتسابه الجنسية الفرنسية شريطة أن يكون قد خضع إلجراءات  18بمجرد بلوغه سن 

التعداد السكاني عندما أكمل السادسة عشرة من عمره، فإذا تعذر التسجيل التلقائي وجب على 
 الناخب التقدم بطلب للجنة القيد في مجلس المدينة التي يقطن فيها.

ومما يؤكد على الحد من حاالت الحرمان من المشاركة السياسية في فرنسا في حال  
صدور مرسوم دعوة الناخبين، أن الناخب الذي تم تسجيله في السنة المقرر إجراء انتخابات فيها 

                                                                                                                                               

يوليو  8الصادر  تااريخ  75-605( رن ال،ئوة الانفييية لةانو  اتناباب الفرنةي رقم R-5( راجع الياد  ) 1

 لباأ األشباص تنصها عل  تن يم العي  تيةار قاعاأ تة ي  الناخبين داخ  األقاليم رع وجوب اسا،   1975

 ما  ملو   خر يو  عي  رن شهر ديةيبر.

 وي ر  النص الفرنةي عل  النوو الاالي:
Règlement d'exécution de la loi électorale française No. (605-75) 8 juillet 1975, Article 

R- 5: 

Partie réglementaire: Livre Ier : Élection des députés, des conseillers généraux et des 

conseillers municipaux des départements: (Pour chaque révision annuelle des listes 

électorales, les demandes d'inscription des électeurs doivent parvenir dans les 

mairies jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, le samedi étant considéré 

comme un jour ouvrable….). 

 .( رن ال،ئوة الانفييية لةانو  اتناباب الفرنةيR-8الياد  )(  2

 .1974يوليو  5الصادر في  631رقم ( من قانون االنتخاب الفرنسي L-25المادة) (3
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بريده االلكتروني بحد اقصى ثالثة أيام قبل يوم االقتراع، فإذا لم يتسلم بطاقته االنتخابية عن طريق 
يكن من المقرر إجراء انتخابات في ذات السنة التي تم تسجيله فيها، فإن بطاقته االنتخابية تصله 

 .(1)في أي وقت خالل السنة التي تم تسجيله فيها

ناخب الفرنسي وبيانته وقبل أن نغادر هذه النقطة يجب التنويه أن الربط بين تسجيل ال
إدارة المعلومات القانونية واإلدارية"، وهي ال تقابل المسجلة يتم الكترونيا عن طريق إدارة عامة هي "

الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالكويت، لكنها إدارة تابعة لمجلس الوزراء من أجل جمع البيانات 
وهي تساعد مجلس الوزراء في اتخاذ القرار،  والمعلومات المتعلقة بالسكان واألقاليم الفرنسية

 وتخضع إلشراف وزير الداخلية.
 

 المطلب الثاني
 القيد في الجدول االنتخابي في النظام االنتخابي المصري  

يعتبر النظام االنتخابي المصري من اقدم النظم االنتخابية في البالد العربية، حيث 
مصر إلى دساتير ما قبل العهد الجمهوري تستند قوانين مباشرة الحياة السياسية في 

 1956، كما صدر أول قانون لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية عام 1923كدستور عام 

(2). 

وعلى الرغم من ذلك، ال يتمتع النظام االنتخابي والقوانين التي تنظم العمليات 
إال أن القوانين االنتخابية بالثبات واالستقرار كما هو الحال بالنسبة للكويت وفرنسا، 

االنتخابية الحديثة في البلدين تفادت مرحلة عدم االستقرار، لتساير النظم االنتخابية 
الحديثة، وتضيف مستجدات في مجال تحرير وتعديل الجدول االنتخابي على نحو ما 

 نتطرق له في نقطتين:
                                                 

الباصة تإصدار البطاقة ( رن ال،ئوة الانفييية لةانو  اتناباب الفرنةي R-25( قل  )R-22( راجع: اليواد ) 1

 .اتناباتية

  تايكين الناخبين  2018نوفيبر  16في صدر قرار ر لا الو راء الفرنةي الةاضي  2019يونيو  13وفي

 و عد  اسا،رها وذلك عن  ريق قترا  تطاقة الهوية  تالاصويت يو  اتقاراع في ما  ضياع البطاقة اتناباتية

تكو     رن هيه  اد  رطاتةة ل،ساعيا  في اتتواد األورتيا شريطة   الو نية  و جوا  الةفر  و رخصة قي

 ا راجع:الوثائق سارية اليفعو 

-Arrêté du 16 novembre 2018 pris en application des articles R. 5, R. 6 et R. 60 du code 

électoral  

د. عبيد  ناصيفا ن يم  سيعاد ال يرقاو ا( لليزيد مو  الين م اتناباتيية فيي اليب،د العرتيية راجيع: د.  2

  ورا تعدها. 27ا ص 1984الةاهر ا دار النهضة العرتيةا  اتناباب في العالم وفي رصرا 
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 لقد مر القانون االنتخابي المصري بعدة تطورات متالحقة في ضوء التطورات
إلى أن  2014، 2012، 1971السياسية والدستورية السيما الفترة بين دساتير أعوام 

بشان تنظيم مباشرة الحقوق السياسية استنادا ألحكام  2014لسنة  45صدر القانون رقم 
 .2014دستور عام 

من مجموع من لهم حُق مباشرِة الحقوق السياسية وتتكون هيئة الناخبين في مصر 
من المواطنين البالغين ثمانية عشر سنة ميالدية، وكل من اكتسب  ناثمن الذكور واإل

الجنسية المصرية بطريق التجنس وبلغ الثمانية عشر سنة ميالدية شريطة أن يمضي على 
 .(1)تجنسه خمس سنوات من تاري  اكتسابه للجنسية المصرية

ى "قاعدة والجدول االنتخابي في مصر هو عبارة عن قاعدة بيانات الكترونية تسم
بيانات الناخبين" يتم التسجيل فيها بطريقة تلقائية حتمية)إجبارية( تربط بين الناخب وبين 

وتخضع  (2)بياناته الشخصية الموجودة في بطاقة الرقم القومي)بطاقة الهوية المدنية(
 للرقابة اإلدارية والشعبية والقضائية.

االنتخابي المصري خطوة إبداعية ويعتبر نظام "قاعدة بيانات الناخبين" في النظام 
تغلبت على مشكالت الجداول االنتخابية التي كانت تشهد تدخل الجهة اإلدارية الستبعاد 

 .(3)المعارضين وعدم تنقية الجدول لفترات طويلة

على مدار العام وتعني التلقائية في قاعدة بيانات الناخبين أن التسجيل فيها يكون 
بينما ، (4)رية ثماني عشر سنة من واقع بيانات الرقم القومي  متى ما بلغ كل مصري أو مص

تعني حتمية القيد عدم توقف التسجيل على طلب من الناخب بل يقع على  عاتق الجهة 

                                                 

 .2014لةنة  45( رن قانو  رباشر  الوةو  الةياسية اليصر  رقم 13( الياد  ) 1

رصيلوة األميوا  اليدنيية تيو ار   ( تعابُر تياناِأ الرقم الةيوري للييوا ن اليصير  ثاتاية تةاعيد  تيانياأ 2

 .الداخلية تيا يضين ومد  الةيد في ال دو  اتناباتي وعد  تكراره
( د. خير  عيرا اتناباتاأ والبار ة اتناباتية في رصر في ررملية ريا تعيد الثيور ا ر لية دراسياأ  3

(ا رييايو 25(ا العييدد )15شيير   وسييطيةا تصييدر عيين رردييز دراسيياأ ال يير  األوسيي ا األرد ا الةيينة )

 .34ا ص 2011
نييوفيبر  17قضييائيةا جلةيية  59لةيينة  25478(ا الطعيين رقييم 11(اليوكييية اإلدارييية العلييياا الييدائر  )4

2012. 
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المختصة االلتزام بإدراس اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى 
 .(1)توافرت فيه شروط الناخب

الوطنيدددة والجهدددة المختصدددة بقيدددد الناخدددب فدددي قاعددددة بياندددات النددداخبين هدددي "اللجندددة 
، 2014مددن دسددتور  210إلددى  208اسددتجابة ألحكددام المددواد مددن لالنتخابددات" التددي أنشددئت 

وهددي ليسددت لجنددة إداريدددة كمددا هددو الحدددال فددي الكويددت أو لجندددة مددن  تشددكيل إداري قضدددائي 
نما لجنة تتمتع  . ( 2)بالتشكيل القضائي الكامل مختلط كما في فرنسا، وا 

ذا كان القيد في الجدول االنتخدابي المصدري تلقدائي وحتمدي، فدإن الدرابط بينده وبدين  وا 
مصددلحة األحددوال المدنيددة" التابعددة لددوزير الحصددول علددى بيانددات الندداخبين يكددون عددن طريددق "

الكويدددت،  الداخليدددة، وهدددي تقابدددل فدددي االختصاصدددات "الهيئدددة العامدددة للمعلومدددات المدنيدددة" فدددي
بحيددث تمتلددك "مصددلحة األحددوال المدنيددة" فددي مصددر قاعدددة قوميددة لبيانددات المددواطنين تشددمل 
سددجال خاصددا لكددل مددواطن تسددجل فيدده جميددع البيانددات والمعلومددات المدنيددة التددي تطددرأ عليدده 

 .( 3)منذ ميالده حتي وفاته بمقتضي القيد الذاتي

الندداخبين قددد أصدداب التوفيددق ونددرى بددأن المشددرع المصددري باسددتحداثه لقاعدددة بيانددات 
فددي الفصددل بددين جهددة تسددجيل الجددداول االنتخابيددة وجهددات اسددتخدامها، ممددا يضدديف النزاهددة 
والشددددفافية علددددى دقددددة الجدددددداول االنتخابيددددة وسددددالمتها، والتعبيددددر بصدددددورة سددددليمة عددددن هيئدددددة 

  الناخبين.

وعلدى النقديض مدن النظددام االنتخدابي الكدويتي والفرنسددي، ال يدرتبط اختصداص الهيئددة 
الوطنيددة لالنتخابددات فددي مصددر بالنطدداق الزمنددي للقيددد فددي الجدددول االنتخددابي، كمددا ال تعتمددد 
أسدددلوب البطاقدددة االنتخابيدددة، فدددال ينبغدددي علدددى الناخدددب سدددوى معرفدددة مكدددان لجنتددده االنتخابيدددة 

                                                 

 يياردة اليييوا ن فيي  الويييا  العاريية واجيي  ر عليي    :   2014( ريين دسيياور رصيير 87( تيينص الييياد ) 1

فيي  اتسييافااءا وييين م الةييانو  رباشيير  هيييه  اليير  ا ولكيي  رييوا ن مييق اتنابيياب والارشيي  وقتييداء و نييي

الوةو ا وي و  اإلعفاء رن  داء هيا الواج  ف  ماتأ رودد  يبينها الةيانو . وتلايز  الدولية تيإدرام اسيم 

د  روا ن تةاعد  تياناأ الناخبين دو   ل  رن ا را  توافرأ في  شرو  الناخي ا دييا تلايز  تانةيية هييه 

  . للةانو الةاعد  تصور  دورية وفةا 
 ةتا ييكي  ر لييا قدار  الهيئيي 2017لةيينة  503قييرار رئيييا جيهورييية رصيير العرتييية رقييم  -راجييع:  ( 2)

 الو نية ل،ناباتاأ.

 .2014رن دساور رصر  210ا 209نصوص اليواد  -

 ت    الهيئة الو نية ل،ناباتاأ. 2017لةنة  198الةانو  اليصر   رقم  -
 http://www.cra.gov.ye/indexen راجع: ( 3)

http://www.cra.gov.ye/indexen
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القتددراع ورقمدده فددي الجدددول االنتخددابي ، وذلددك عددن طريددق اسددتخدام الرئيسددية والفرعيددة يددوم ا
 رقمه القومي بالموقع االلكتروني للهيئة.

وفددي حددال عدددم حصددول الناخددب علددى مددا يسددمح لدده بالمشدداركة السياسددية، مثددل عدددم 
وجددددود اسددددمه ورقمدددده بالجدددددول االنتخددددابي، تتدددديح الهيئددددة علددددى موقعهددددا االلكترونددددي أن يتقدددددم 

عليدده ان يختددار بددين ثالثددة أنددواع مددن الشددكاوى: شددكوى بخصددوص بيانددات الناخددب بشددكوى، و 
ناخددب غيددر صددحيحة، أو شددكوى بخصددوص مددواطن غيددر مسددتحق لمباشددرة حقوقدده السياسددية 
مدددرس كناخددب، وشددكوى بخصددوص ناخددب ممنددوع مددن مباشددرة حقوقدده السياسددية لسددبب غيددر 

 لصاحب الشكوى.صحيح، ويتم الرد خالل ثالثة أيام عمل على البريد االلكتروني 

وفدددي حدددال سدددكوت الهيئدددة عدددن الدددرد علدددى الشدددكوى، أو فدددي حدددال لدددم يقتندددع صددداحب 
الشكوى برد الهيئة، فإن له إعادة شكواه في صدورة تظلدم أو اعتدراض، تنظدره الهيئدة، فدإذا لدم 
تددرد الهيئددة علددى اعتراضدده، أو ردت بمددا ال يقتنددع بدده صدداحب االعتددراض ورفضددت تسددجيله، 

ء أمدددام محكمدددة القضددداء اإلداري علدددى القدددرار السدددلبي للهيئدددة فدددي حدددال فعليددده الطعدددن باإللغدددا
 ..( 1)سكوتها، أو قراراها الصريح برفض تسجيله

وعلدى الدرغم مدن قضدائية تشدكيل هدذه الهيئدة إال ان مدا يصددر عنهدا مدن قدرارات هددي 
 ذات طبيعة إدارية فيجوز الطعن على قراراتها باإللغاء أمام  القضاء اإلداري.

ال تمنددع الثقددَة فددي مصدددِر قاعدددِة بياندداِت الندداخبيَن  تطبيقددا علددى ذلددك قضددي بددأن: " 
مددن وجددود خطددأ فيهددا وال يحددول ذلددك دون الحددق فددي الطعددِن علددى قاعدددِة البياندداِت حدداَل وجددوِد 

 (.    2مثالٍب تهدر مقوماتها األساسية" )

 

 

  

 
  

                                                 

 http://www.cra.gov.ye/indexen راجع: ( 1)

 .2016 قتري  23قضائيةا جلةة  73لةنة  2022( الطعن رقم 11( اليوكية اإلدارية العلياا الدائر  )2
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 خالصة البحث

اهتمت النظم االنتخابية المقارنة بتحرير وتعديل الجدول االنتخابي وأخضعته لضوابط قانونية 
حصائية و كخطوًة ضرورية الكتساب المركز القانوني للناخب و لممارسة  لما له من أهمية قانونية وا 

 الحق في المشاركة السياسية.  
رق نطاقا زمنيا يتيح  للجهة المختصة والجدول االنتخابي في النظم االنتخابية المقارنة يستغ

بتحرير وتعديل الجدول لضمان شفافية ونزاهة القيد و الحد من حاالت الطعون االنتخابية المتصلة 
 بمرحلة القيد في الجدول.

وعلى الرغم من دقة التنظيم القانوني للقيد في الجدول االنتخابي في الكويت والنظم 
ة كما في فرنسا ومصر، إلى أن ثمة مالحظات يمكن الوقوف عليها االنتخابية المقارنة محل الدراس

تمكينا للوصول إلى آلية تسمح بالتوفيق بين النطاق الزمني لتحرير وتعديل الجدول االنتخابي 
وتوقف القيد فيه نتيجة لصدور الدعوة إلى االنتخاب، بما يسمح بالحد من حاالت الحرمان من 

ابات تالية، وهنا يمكن الوقوف على بعض المالحظات نجملها في المشاركة السياسية في أي انتخ
 النقاط التالية:

تميز المشرع المصري عن نظيره الفرنسدي والكدويتي بإسدناد عمليدة القيدد إلدى لجندة قضدائية بمدا  – 1
 يضمن شفافية ونزاهة القيد واستقالل وحيدة القائمين عليه.

ل اإللكتروني لإلدارة العامة االنتخابية بما يسمح بالحد استفاد المشرع الفرنسي والمصري بالتعام– 2
 من حاالت الحرمان من المشاركة السياسية عند توقف القيد بالجدول بقوة القانون.

اعتمددد تحريددر وتعددديل الجددددول االنتخددابي فددي مصددر بدددالربط االلكترونددي بددين الجهددة المختصدددة – 3
 ا القانون حصر وتنظيم المعلومات المدنية للسكان.بالقيد واإلدارة أو الهيئة العامة التي أوكل له

وسددع المشدددرع الفرنسدددي ونظيدددره المصددري بالنطددداق الزمندددي للقيدددد بالجدددول بينمدددا ضددديق المشدددرع  – 4
 الكويتي من هذا النطاق.

تعدددد قاعددددة بياندددات النددداخبين فدددي النظدددام االنتخدددابي المصدددري خطدددوة موفقدددة فدددي طريدددق نزاهدددة  – 5
 االنتخابي. وشفافية القيد بالجدول

بشأن انتخاب أعضاء مجلس األمة حالة  1962لسنة  35( من القانون رقم 8أضافت المادة ) – 6
جديدة لحاالت اإلعفاء من واجب المشاركة السياسدية بنصدها علدى الوقدف المؤقدت للقيدد فدي الجددول 

 بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين.
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 اتـــــالتوصي

 الجدول في الكويت إلى جهة قضائية. إسناد عملية تحرير وتعديل – 1
الحددد مددن حدداالت الحرمددان مددن المشدداركة السياسددية فددي الكويددت عنددد توقددف القيددد بالجدددول بقددوة  – 2

 القانون.
تيسددددير التعامددددل االلكترونددددي للقيددددد فددددي الجدددددول االنتخددددابي فددددي الكددددويتي بمددددا يسددددمح بالتعددددديل – 3

 يد.واالعتراضات على القرارات التي تصدرها لجنة الق
التوسددع فددي النطدداق الزمنددي للقيددد فددي الجدددول االنتخددابي الكددويتي ليكددون علددى مدددار العددام بمددا  – 4

 يسمح بالحد من حاالت الحرمان من المشاركة السياسية عند توقف القيد بالجدول بقوة القانون.
تميدددة االسدددتفادة مدددن فكدددرة  قاعددددة بياندددات النددداخبين فدددي النظدددام االنتخدددابي المصدددري لضدددمان ح – 5

 وتلقائية القيد.
بشدأن انتخداب أعضداء مجلدس األمدة علدى  1962لسنة  35( من القانون رقم 8تعديل المادة ) – 6

أن يتضددمن التعددديل ضددرورة مراجعددة لجنددة القيددد لكددل مددن توقددف تعددديل قيددده بسددبب صدددور مرسددوم 
افدق مدع فكدرة القيدد الدعوة، وذلك خالل مدة زمنية محددة تالية إلعدالن نتيجدة االنتخداب، وهدو مدا يتو 

 على مدار العام.
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 عــــــــالمراج
 المراجع العربية

خالد عبد الرحمن عبداا، قوائم الناخبين والمركز القدانوني للعضدوية النيابيدة، القداهرة، الددار  -1
 .2018األكاديمية للنشر والتوزيع، 

الثددورة، مجلددة  خيددري عمددر، االنتخابددات والخارطددة االنتخابيددة فددي مصددر فددي مرحلددة مددا بعددد -2
(، العدددد 15دراسددات شددرق أوسددطية، تصدددر عددن مركددز دراسددات الشددرق األوسددط، األردن، السددنة )

 .2011(، مايو 25)
داود عبددد الددرزاق البدداز، القيددد فددي جددداول االنتخابددات ومنازعاتدده أمددام القضدداء، اإلسددكندرية،  -3

 .2010دار الجامعة الجديدة، 
االنتخددداب فدددي العدددالم وفدددي مصدددر، القددداهرة، دار سدددعاد الشدددرقاوي، و عبدددداا ناصدددف، نظدددم  -4

  .1984النهضة العربية، 
سددليمان محمددد الطمدداوي، ومحمددود عدداطف البنددا،  النظريددة العامددة للقددرارات اإلداريددة: دراسددة  -5

 .2006مقارنة،  طبعة مزيدة منقحة، القاهرة، دار الفكر العربي، 
ية للمتغيدرات المتصدلة بالعمليدة صالح السدعيدي، قدراءة فدي السدجل االنتخدابي، دراسدة تفصديل -6

 .2018ديسمبر،  22االنتخابية، مركز معلومات القبس، عدد 
طالل سعود غيث السويط، الحقوق والحريات العامة، حقوق اإلنسان، دراسة مقارنة،  -7

 .2016الكويت، مؤسسة دار الكتب، 
 .1968 عبد الفتاح حسن، مبادئ النظام الدستوري في الكويت، دار النهضة العربية، -8
عثمدددان عبدددد الملدددك الصدددالح، النظدددام الدسدددتوري والمؤسسدددات السياسدددية فدددي الكويدددت، دراسدددة  -9

تحليلية نقدية للنظام في إطداره التداريخي وفدي إطداره النظدري وفدي واقعده العملدي ووسدائل إصدالحه، 
 .2003بدون دار نشر، 

 .1982حقوق، عدنان حمودي الجليل، النظم السياسية، مطبوعات جامعه الكويت، كليه ال -10
عزيزة حامد الشريف، االختصاص بالطعون في العملية االنتخابية، مجله الحقوق، العدد  -11
3 ،2004. 

عيد قرني سنوسي هالل، االنتخابات كأحد مظاهر الديمقراطية مع دراسة المجالس النيابية،  -22
 .2011دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق، جامعة بني سويف، 

لحلدددددو، الوسددددديط فدددددي القدددددانون اإلداري، اإلسدددددكندرية، دار الجامعدددددة الجديددددددة، ماجدددددد راغدددددب ا -13
 .281، ص 2009
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محمددد الددذهبي، الفصددل فددي صددحة عضددوية المجددالس النيابيددة، دراسددة مقارنددة، القدداهرة، دار  -14
 .2006العربية،  النهضة

محمدددد حسدددين الفيلدددي، اتجاهدددات القضددداء الكدددويتي فدددي الطعدددون المتعلقدددة بانتخابدددات مجلدددس  -15
، العددددد الثالدددث، السدددنة تصددددر عدددن مجلدددس النشدددر العلمدددي بجامعدددة الكويدددتاألمدددة، مجلدددة الحقدددوق، 

 .1997(، مارس 21)
محمد عبد المحسن المقاطع، دور الدساتير في تحديد هوية األفراد، مجلة الحقوق، تصدر  -16

 .1999، مارس 19جلس النشر العلمي بجامعة الكويت، العدد األول، السنة عن م
 الدساتير واالتفاقيات الدولية والقوانين والقرارات:

  2008وتعديالته في  1958الدستور الفرنسي. 
  1962الدستور الكويتي. 
  2014الدستور المصري. 
  1948الصادِر في عام اإلعالِن العالمّي لحقوِق اإلنساِن وحرياِتِه األساسيِة. 
  1966العهِد الدولّي للحقوِق المدنيِة والسياسيِة الصادر في عام. 
  في شأن انتخاب أعضاء مجلس األمة. 1962لسنة  35القانون الكويتي رقم 
  1974يوليو  5الصادر في  631رقم قانون االنتخاب الفرنسي. 
  1975يوليو  8الصادرة بتاري   75-605الالئحة التنفيذية لقانون االنتخاب الفرنسي رقم. 
  بددعوة الندداخبين النتخابددات مجلدس األمددة جداء فددي مادتدده  2011لسددنة  447المرسدوم بالقددانون رقدم

 .2012فبراير  2األولى دعوة الناخبين في يوم الخميس 
  2014لسنة  45قانون مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم. 
  ن المعامالت اإللكترونية.في شأ 2014لسنة  20القانون الكويتي رقم 
  بإنشدداء هيئددة تنظدديم االتصدداالت وتقنيددة المعلومددات المعدددل  2014لسددنة  37القددانون الكددويتي رقددم

 .2015لسنة  98بالقانون رقم 
  في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. 2015لسنة  63القانون الكويتي رقم 
  بتنظيم اإلعالم اإللكتروني 2016لسنة  8القانون رقم . 
  بشأن الهيئة الوطنية لالنتخابات. 2017لسنة  198القانون المصري  رقم 
  بتشددكيل مجلددس إدارة الهيئددة الوطنيددة  2017لسددنة  503قددرار رئدديس جمهوريددة مصددر العربيددة رقددم

 لالنتخابات.
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  بتمكدددين النددداخبين بالتصدددويت يدددوم  2018ندددوفمبر  16قدددرار مجلدددس الدددوزراء الفرنسدددي القاضدددي فدددي
 حال ضياع البطاقة االنتخابية.االقتراع في 

 ( الصدادر بتداري  94قرار وزير الداخلية الكدويتي رقدم )بفدتح بداب الترشدح لالنتخابدات  5/2/2019
التكميليدددة ألعضددداء مجلدددس األمدددة فدددي الددددائرتين االنتخدددابيتين )الثانيدددة والثالثدددة( حتدددى نهايدددة الددددوام 

 .16/2/2019الرسمي ليوم السبت الموافق 
 ية:األحكام القضائ

  12/11/2018طعن مباشر في  2018لسنة  6المحكمة الدستورية الكويتية رقم. 
  6/12/2003إداري جلسة  9/2003محكمة التمييز الكويتية، الطعن رقم. 
  2012مارس  13أداري، جلسة  2012لسنة  133محكمة التمييز الكويتية، الطعن رقم. 
 (الطعددن رقددم 11المحكمددة اإلداريددة العليددا، الدددائرة)نددوفمبر  17قضددائية، جلسددة  59لسددنة  25478

2012. 
 ( الطعدددن رقدددم 11المحكمدددة اإلداريدددة العليدددا، الددددائرة)إبريدددل  23قضدددائية، جلسدددة  73لسدددنة  2022

2016. 
  2019مدددارس  17إداري مسدددتعجل بتددداري   2019لسدددنة  208حكدددم أول درجدددة فدددي القضدددية رقدددم 

 في الدائرة الخامسة.بإلغاء قرار وزير الداخلية السلبي بوقف قيد الناخبين 
 

 المراجع األجنبية
 David Mongoin, Variations politico-juridiques sur l'abstention électorale, 

Jus Politicum, n° 3, 2018. 

 JEAN, GICQUEL, Droit constitutionnel et institution politiques, ÉRIC 

GICQUEL,  21 édition, paris, (LGDJ),2017 

 L’Institut national de la statistique et des études économiques(INSEE), 46 

millions des électeurs, 2017 en France, Paris, INSEE, ,2018. 

 مواقع االنترنت
 http://www.cra.gov.ye/indexen 

 http://www.interieur.gouv.fr. 

 

 

http://juspoliticum.com/auteur/david-mongoin-143.html
http://www.cra.gov.ye/indexen


 

 

                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 حبث بعنوان

 

 التعسف فى إستعمال احلق فى تسوية املنازعات 
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 ملخص البحث
الشعوب  تسوية المنازاعات الدولية بما دون الحرب من ضغوط تمثل أهمية بالغة فى حياة

اليوم والقانون الدولى بصفة عامة ، لما له من فداحة وخطورة على الدول المستهدفة وشعوبها إن لم 
يطبق بقواعد العدالة وطبق بالظلم وبقصد إبادة الشعوب ، فقد كان لزامًا علينا أن نتعرض لهذه 

ل المفاوضات أو المنازعات الدولية ذات الطابع السلمى ، وكذلك طرق تسويتها سلميًا من خال
المساعى الحميدة أو الوساطة أو وسائل مختلطة كالتحقيق والتوفيق أو وسائل قضائية كالقضاء 
الدولى والتحكيم ، وعندما ال يجدى ما سبق نفعًا فى حل النزاع سلميًا ، فإن األصل أن صاحب 

صياع للحل السلمى الحق قد يلجأ إلى القيام بضغوط يمارسها على الطرف اآلخر إلجباره على اإلن
 ، وذلك من خالل ما يسمى بما دون الحرب من ضغوط .

وأن تلك الدراسة تخضع ألكثر من أسلوب ، ولن تنحصر فى أسلوب بذاته ، فالبد بداية من 
استخدام المنهج الوصفى للوقوف على المشكلة محل الدراسة وهى مشاكل التعسف فى استعمال 

لبيانات الضرورية األولية بتلك المشكلة وتطورها والنظريات الحقوق ، بما يستتبع ضرورة جمع ا
القانونية بشأنها . ثم يأتى من بعده دور المنهج التحليلى التطبيقى ، وذلك لتحليل النصوص 
القانونية والقواعد والمبادئ المنظمة لمسألة التعسف فى استعمال الحق فى تسوية المنازاعات 

، ثم محاولة إيجاد حلول مناسبة لتلك المشكلة . ومن خالل  الدولية بما دون الحرب من ضغوط
ن كان ينطلق عن أرضية القانون الخاص ،  ذلك تبين أن مبدأ عدم التعسف فى إستعمال الحق وا 
إال أن له صدى كبيرًا فى إطار القانون الدولى العام . باإلضافة إلي أن وسائل ما دون الحرب من 

ن كانت إحدى الوسائل ا لسلمية لحل المنازعات الدولية إال أن ضررها قد يفوق الحروب ضغوط وا 
المسلحة . وبالرغم من ذلك فأن بعض الدول الكبرى تستعرض قوتها على الدول الضعيفة بطريقة 

 تتجاوز الهدف المنشود من ضغوط مادون الحرب. 
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 ةــــــمقدم

الدولية بما دون الحرب من ضغوط إن موضوع التعسف فى إستعمال الحق فى تسوية المنازعات 
هو موضوع الساعة ، لما يالحظ من ظواهر على الساحة الدولية ، يتداخل فيها المالئمات 
والمواءمات السياسية ، أو تفرغها من مضمونها فتنحرف بالحق فى تسوية المنازعات الدولية بما 

هداف مصالح فردية ال دون الحرب من ضغوط إلى تغيى اإلضرار بغيرها من الدول ، أو إست
تتناسب البتة مع ما يترتب لغيرها من الدول من أضرار فادحة يعانى ويالته شعوب هذه الدول ، 
وأخطر هذه الضغوط على اإلطالق هى العقوبات اإلقتصادية التى تطبق على الدول لما لها من 

بسبب حظر السفر تأثير خطير على هذه الدول والتى قد تتسبب فى اإلبادة الجماعية للشعوب 
 بأنواعه وحظر الصادرات وندرة الحاجيات الغذائية والعالجية .

) إن العقوبات اإلقتصادية ليست أقل ضررًا من الصواريخ الباليستية ، وأن التجربة أثبتت أن 
نما هى أسلحة قذرة فوق العادة ،  العقوبات اإلقتصادية ليست ضربات جراحية أو عالجية ، وا 

 1إلقتصادى للقصف الشامل ( .إنها المعادل ا
 

 أهمية الدراسة :
نما يحمل هذا الموضوع فى طياته  يتأتى إختيار هذا الموضوع ليس من باب الصدفة البحتة ، وا 
أهمية خاصة بالنسبة للعالم أجمع والدول العربية خاصة وحقوق اإلنسان فى الدول المستهدفة ، 

التى تحكمه ، حتى يتثنى لكل دولة الدفاع عن حقوقها  لذلك كان من واجبنا معرفة القواعد والقوانين
 وفقًا لقواعد ومبادئ القانون الدولى فى هذا الشأن .

 الهدف من الدراسة :
 يمكن بيان أهداف الدراسة فيما يلى :

بيان أهمية تحريم التعسف فى إستعمال الحق فى القانون الدولى وخاصة فى مجال وسائل  – 1
 دون الحرب من ضغوط .تسوية المنازعات بما 

بيان المبالغات الكبيرة التى تحدث من أحدى الدول عند إستعمالها لحقها ومدى تعسفها وكيفية  – 2
 الرد على ذلك التعسف .

بيان حقوق اإلنسان عند التعسف فى إستعمال الحق فى مجال تسوية المنازعات الدولية بما  – 3
 ى تدفع فاتورة هذه الضغوط والجزاءات .دون الحرب من ضغوط وأثرها على الشعوب الت

                                                 
الطبعة  –م  1998الكوارث العالمية سنة  –م  1999التقرير السنوى لعام  –اإلتحاد الدولى للصليب األحمر  - 1

 . 92ص  –العربية 
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 مشكالت البحث :
تمس مشكلة التعسف فى استعمال الحق فى القانون الدولى فى مجال تسوية المنازعات الدولية بما 
دون الحرب من ضغوط أمن الشعوب وحقوقهم خاصة وأن الغالب للفئة الحاكمة تستأثر بالثروة 

ءات وليس الحكام ، وبالتالى فهى مشكلة دقيقة جدًا تحتاج والشعوب هى من تدفع فاتورة هذه الجزا
إلى تحديد وحلول جذرية تحمى حقوق اإلنسان فى الدول المستهدفة ، وتوفر لهم الحماية لعدم 

 حدوث إبادة جماعية لتلك الشعوب ، وضمان أن هذه العقوبات تقع على حكامهم .
 منهج البحث :

ر من أسلوب ، ولن تنحصر فى أسلوب بذاته ، فالبد من الواضح أن تلك الدراسة تخضع ألكث
بداية من استخدام المنهج الوصفى للوقوف على المشكلة محل الدراسة وهى مشاكل التعسف فى 
استعمال الحقوق ، بما يستتبع ضرورة جمع البيانات الضرورية األولية بتلك المشكلة وتطورها 

 والنظريات القانونية بشأنها .
ه دور المنهج التحليلى التطبيقى ، وذلك لتحليل النصوص القانونية والقواعد ثم يأتى من بعد

والمبادئ المنظمة لمسألة التعسف فى استعمال الحق فى تسوية المنازاعات الدولية بما دون الحرب 
 من ضغوط ، ثم محاولة إيجاد حلول مناسبة لتلك المشكلة .
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 الفصل التمهيدى
وسوف نتعرض فى ذلك الفصل كنمهيد لدراسة التعسف فى إستعمال الحق فى تسوية المنازعات 
الدولية بما دون الحرب من ضغوط ، وبمناسبة ذلك نتعرض لتعريف المنازعات الدولية ، وأهم 

 كما يلى :المبادئ التى تحكم تلك المنازعات ، وكذا  أنواعها ، وأهم أسبابها ، 
 

 المبحث األول
 ف المنازعات الدولية .تعري

 
 ويمكن تعريف المنازعات الدولية بأنها :

) خالفات حول مسألة قانونية أو واقعية تتمثل فى تناقض أو تعارض أو تضاد أو تضارب االراء 
القانونية لشخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولى ( ، ومن ثم فإن هذا النزاع يتجسد فى عدم 

 1ل مسألة قانونية أو  واقعية . إتفاق شخصين أو أكثر حو 
ومن ثم تنشأ هذه المنازعات من خالل العالقات التى تكتنفها أزمات متعلقة بمنازعات الحدود ، أو 
حقوق اإلنسان ، أو أزمات ذات طبيعة إقتصادية ، وأزمات األقليات ، ومنازعات إختالف الرؤى 

ازعات دولية ، ومن هذا يتضح أن واأليدلوجيات ، ومن مثل هذه األمثلة يمكن أن تنشأ من
 2المنازعات الدولية مرتبط وجودها وعدمها بوجود العالقات الدولية وعدمها . 

ولعل ما يزيد من فرص وجود هذه المنازعات على المستوى الدولى هو أنه لم يظهر مع وجود 
ولية تضمن تطبيق المنظمات الدولية أو قواعد القانون الدولى الشارعة والعرفية وجود المنظمات د

هذا القانون الدولى تطبيقًا ملزمًا على أشخاصه والمخاطبين بأحكامه لعدم وجود تطور يالحق هذه 
 المنازعات .

 المبحث الثانى
 المبادئ التى تحكم المنازعات الدولية

                                                 
 –دار النهضة العربية  – 2016 –الطبعة السادسة  –الوسيط فى القانون الدولى العام  –د / أحمد أبو الوفا  - 1

 . 624ص        –القاهرة 
 2005طبعة  –اإلسكندرية  –منشأة المعارف  –القانون الدولى العام فى السلم والحرب  –محمد بشير د / الشافعى 

 . 684ص  –
 وما بعدها . 369ص  – 1994طبعة  –دار النهضة العربية  –القانون الدولى العام  –د / عبدالواحد محمد الفار 

 وما بعدها . 143ص  – 2008طبعة  –العربية  دار النهضة –قانون العالقات الدولية  –د / ماجد راغب على 
2 – 

Hague Acadmy of international law : The peaceful settlement of international 

disputes in Euorpe . ed . D. Bardonnet , Nijhoff , Drodresht , 1991 , 678 pp . 
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 تحكم المنازعات الدولية مبادئ متعددة منها ما يلى :

وجوب تحديد النزاع بطريقة موضوعية إلمكانية الفصل فيه بوضوح من قبل محكمة تحكيم  – 1
دولية ، أو محكمة عدل دولية ، أو غيرهما ، وفى ذلك قررت محكمة العدل الدولية منذ سنة 

أن مجرد التأكيد من األطراف ال يكفى لوجود نزاع  ما ، وعلى جهة الحكم التأكد من وجود  1962
 1واًل . نزاع أ

وجوب سعى جميع أشخاص القانون الدولى بإخالص نحو حل منازعاتهم الدولية بالطرق  – 2
 السلمية ، وذلك المبدأ يرتبط بمبدأ أصولى وجوهرى هو مبدأ حسن النية وحسن الجوار .

وجوب توافر مبدأ التراضى بين اشخاص القانون الدولى العام عند حل منازعاتهم ، حيث ال  – 3
أحدهم حلوله على اآلخر ، ومن ثم فإن توافق األطراف هو أساس الحل السلمى ، وهو ما يفرض 

يخالف ما جرى عليه القانون الداخلى لوجود سلطة عليا تحكم الجميع وتقهرهم على تنفيذ القانون ، 
ويمكن للقاضى أن يفصل فى منازعات بمجرد التقاضى إليه من أى طرف دون حاجه إلى قبول 

 يه أو الخصم اآلخر .المدعى عل
ال إمتنع نظر هذا النزاع  – 4 كينونة النزاع قائمًا ، سواء هو ذاته أو أثره فى الواقع والمستقبل ، وا 

بإعتبار أنه غير قائم وال أثر له ، وفى ذلك قررت محكمة العدل الدولية أنه إذا تعلق النزاع بمسألة 
 2ك . أو معاهدة قد إنتهت فعاًل ، فإن المحكمة ترفض ذل

كينونة النزاع نزاعًا دوليًا بجوهره وبطبيعته ، وال يكفى إلضفاء هذه الصفة الدولية عرضه على  – 5
 3جهة دولية ألن هذا ال يفقده من حيث المبدأ جوهره وطبيعته الذاتية . 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 625ص  –المرجع السابق  –د / أحمد أبو الوفا  - 1
 محكمة العدل الدولية . – 37ص  – 1963المجموعة  - 2
 . 35ص  – 4رقم  –السلسة ب  –المحكمة الدائمة للعدل الدولى  - 3
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 المبحث الثالث
 أنواع المنازعات الدولية

قانونية عندما تنشأ بسبب مسألة قانونية وواقعية ،  الخالفات التى تتسبب فى النزاعات الدولية تكون
، ولقد جرى الفقه الدولى على التمييز بين المنازعات القانونية  1مثل مسألة ترسيم الحدود 

 . 2والسياسية ، وأضاف البعض نوع آخر وهو النزاع اإلقتصادى 
 3و اآلتى : وهناك تقسيم صاغه األستاذ الدكتور / أحمد أبو الوفا ، وذلك على النح

تقسيم المنازعات الدولية من حيث موضوعها : ومن أهمها تفسير المعاهدات الدولية  أواًل :
واألعمال القانونية عن واقعة تثبت مخالفة إتفاق دولى والتعويض المترتب على مخالفة اإللتزامات 

 الدولية ، ومطابقة السلوك ما للقانون الدولى ، وغير ذلك الكثير والكثير .
تقسيم النزاعات الدولية من حيث طبيعتها : وفى هذا التقسيم قد قسمت المنازعات الدولية  ثانيًا :

إلى أربعة أنواع هم المنازعات القانونية ، والمنازعات السياسية والمنازعات اإلقتصادية والمنازعات 
 المختلطة .

ن منازعات فردية ، ومنازعات بين تقسيم المنازعات الدولية من حيث أطرافها : وهى قد تكو  ثالثًا :
 فردين ، أو منازعات بين فرد ودولة .

تقسيم المنازعات الدولية من حيث خطورتها : وفى هذا النوع من التقسيم تقسم المنازعات  رابعًا :
 الدولية إلى منازعات خطيرة أو المنازعات المتوسطة الخطورة والمنازعات األقل خطرًا .

ذا النوع من حيث نطاقها الجغرافى ، فقد تكون منازعات عالمية ، ومنازعات وتقسم فى ه خامسًا :
 أخرى إقليمية .

وهو تقسيم المنازعات من حيث الوسائل المستخدمة فيها ، وذلك عن طريق اإلدعاء أو  سادسًا :
 التهديد أو تنفيذ التهديد أو إستخدام القوة .

  

                                                 
 . 684ص  –المرجع السابق  –د / الشافعى محمد بشير  - 1
 548ص  –جامعة المنيا  –مكتبة كلية الحقوق  – 2018طبعة  –القانون الدولى العام  –أ . د / حسن سند  - 2

 ومابعدها .
 626ص  – 2016طبعة  –دار النهضة العربية  –الوسيط فى القانون الدولى العام  –أ . د / أحمد أبو الوفا  - 3

 ومابعدها .
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 المبحث الرابع
 الدوليةأهم أسباب المنازعات 

قد تنطلق من الواقع فى جانب إحدى الدول أو المنظمات الدولية عندما تجد أنها معتدى عليها أو 
على أحد رعاياها أو منتسبيها ، ومن ثم فإن ذلك الفعل الذى يتمثل فى اإلعتداء على حق يكون 

داًء من وجهة نظر سببًا للنزاعات الدولية ، كما أن اإلعتداء هو ذاته مسألة نسبية ، فما يعد إعت
دول أخرى أو منظمات أخرى ، كما أن اإلعتداء على الحق يبين أن ) الحق ( فى ذاته هو أمر 
نسبى ، فقد ترى دولة أنها صاحبة حق وهى ليست كذلك ، وقد ترى منظمة أنها على حق وهى 

أسباب ليست كذلك ألنه ال توجد ثوابت فى إطار نسبية هذه الحقوق ، ومن هنا فإن أحد أهم 
 المنازعات الدولية هو عدم التحديد الواضح لما يعد إعتداء دفاعًا وما يعد حقًا وما يعد باطاًل .

وقد دارت معظم المنازعات الدولية عبر التاريخ الحديث والمعاصر فى إطار إختالف وجهة النظر 
ازعات الدولية ، كما على الحقوق ، وذلك فى إطار األسباب التى تراها هذه الدول حقيقية لقيام المن

أن هناك نسبة أخرى من النزاعات الدولية تقوم على التعسف واإلختالق والوهم ، رغم العلم اليقينى 
من أحد طرفى النزاع أنه ليس صاحب حق وأنه فى حالة إعتداء ، كما فى حاالت اإلحتالل الكلى 

وية بتعمد دون ظروف قهرية أو أو الجزئى      وفى حالة تخطى الحدود البرية أو البحرية أو الج
حداث تلوث متعمد على اآلخرين ، أو تعمد اإلضرار بالمصالح  التعدى العمدى على البيئة وا 
المشروعة للطرف اآلخر من الدول أو المنظمات الدولية أو الجماعات الدولية أو الكيانات الدولية ، 

نظرية العدوان فى الواقع ، وهى  ففى هذه الحالة تكون كل هذه األسباب فى النزاع قائمة على
أسباب مختلفة وشكلية أو وهمية ، ال تستند إلى حق أو واقع ، وذلك ما يحدث كثيرًا فى العالم ، 
وهو أقرب إلى استعراض القوة العسكرية أو اإلقتصادية ضد الدولة األضعف ، مما يفقد األمل فى 

عمد الدول الكبرى أحداث هذه المنازعات وهى نظرة تفاؤلية حول حل هذه النزاعات الدولية طالما تت
مدركة تمامًا أنها ليست على حق ، وتكون الحلول فى مثل هذه الحاالت حلواًل صعبة ألنك ال 
نما تدرك ألول وهلة أن قوة غاشمة تتحدى  تستطيع أن تضع يدك على أسباب منطقية للنزاع ، وا 

المتمدينة ، خاصة ميثاق األمم المتحدة إلنتهاك  القانون الدولى والمبادئ التى تعارفت عليها الدول
واضح وصريح لحقوق اآلخرين  مما يلقى عبًئ ثقياًل على األجهزة الدولية التى تبدو تارة موصوفة 

 بالعجز وتارة أخرى موصومة بالميل والرضوخ لقانون قوة الغابة من جانب الدول .
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 الفصل األول
 وليةالوسائل السلمية لحل المنازعات الد

 المبحث األول
 إستخدام الوسائل السلمية من أطراف النزاع

 
وتكون هذه الوسائل مقتصرة على أطراف النزاع أنفسهم ، مثل المفاوضات والمعاملة بالمثل ، 

 وتطبيق بعض الجزاءات اإلقتصادية ، وسوف نقتصر فى هذا المبحث على المفاوضات فقط .
 أواًل : تعريف المفاوضات :

ويقصد بها تبادل الرأى بين دولتين أو بين منظمتين أو كيانين دوليين متنازعين أو أكثر ، وذلك 
 1بهدف تسوية النزاع القائم بينهما عن طريق مبعوثون دبلوماسيين من الطرفين . 

 ثانيًا : مدى اإللتزام بالتفاوض :
هو ليس إجراء شكلى ، بما يتطلب ليس للتفاوض أو إلجرائه معنى إذا لم تتجه نية األطراف إليه ، ف

مرونة من األطراف ، ومراعاة حقوق بعضهم حتى ولو لم يصلوا إلتفاق عندما يرى كل طرف أن 
ذلك ال يعطيه حقه ، والتفاوض له أهمية فى ظل عدم قبول عدد من الدول التحكيم والمحاكم 

 الدولية .
 ثالثًا : كيفية إجراء المفاوضات الدولية :

اشرة إذا كان هناك عالقات دبلوماسية بين أطراف النزاع ، أما وأنها غير مباشرة إذا وهى تكون مب
لم يكن هناك عالقات دولية بين طرفى النزاع ، وباللجوء إلى التفاوض عن طريق طرف ثالث أو 
بعثة دبلوماسية فوق إقليم دولة ثالثة ، كما أنه قد يصاحب تلك المفاوضات ضغوط نفسية أو 

 2سياسية . 
 

 رابعًا : المفاوضات الدولية بمثابة مرحلة من مراحل حل النزاع :
الواقع أن أطراف النزاع ليسا ملزمين بإجراء التفاوض ، ولكن من المنطقى أن النزاع يحتاج إلى 
تحديده قبل حله ، ولكن األطراف المتنازعة هى التى تملك ذلك القرار ، وأقرت محكمة العدل 

                                                 
المفاوضات الدولية ) دراسة لبعض جوانبها القانونية فى القانون الدولى والشريعة     –د / أحمد أبو الوفا  - 1

 وما بعدها . 33وما بعدها ، ص  15ص  – 2005طبعة  –لعربية دار النهضة ا –اإلسالمية ( 
ص  –دار النهضة العربية  – 2016طبعة  –الوسيط فى القانون الدولى العام  -أ . د / أحمد أبو الوفا  - 2

643 . 



 

 

                                                 

 

 

مصطفي خليل  /الباحث                  ال احلقــــالتعسف فى إستعم    ...فى تسوية املنازعات 

  كامل خليل

 

237 

يتم فى منظمة دولية ، وذلك أفضل ألنها أرض ثالثة للمتنازعين ، وأنها الدولية التفاوض الذى 
 تصدر قرارات تحس على الحل بالتفاوض .

 خامسًا : أهم المبادئ التى تحكم المفاوضات الدولية :
تحكم المفاوضات الدولية عدة قواعد أهمها قاعدة المرونة والبدء بطلب         األكثر ، وقاعدة 

قتراح بديل عند رفض  طرح المطلوب مع بديل أسوء ، وجعل التنازع مقرونًا         بتنازل ، وا 
األول ، وقاعدة حل المشكالت الجوهرية أواًل أو الدوران حولها ثم التصدى لها ، وقاعدة عدم طرح 
العرض األخير إال فى الوقت األخير ، وقاعدة تقسيم األدوار بين أعضاء الوفد المفاوض ، 

ستراتيجية اإلقناع ، وكذلك إستخدام الوعد والوعيد .وممارسة بعض   الضغوط النفسية ، وا 
 سادسًا : نتيجة المفاوضات :

قد ينتج عن تلك المفاوضات نتيجة إيجابية وبها قد إنتهى النزاع بحله ، وقد تكون النتيجة سلبية 
 حكيم الدولى .وعلى األطراف حينها إلتماس الحل بوسيلة أخرى ، كاللجوء إلى القضاء أو الت

 
 المبحث الثانى

 الوسائل الودية والسلمية والتى تأتى من غير أطراف النزاع
 

ويكون تميز هذه الوسائل بوجود طرف ثالث يسعى لحل المشكلة ويتدخل بين الطرفين المتنازعين 
 وأهم هذه الوسائل هى ما يلى :للمساعدة ، 

 أواًل : المساعى الحميدة :
بين أطراف النزاع عارضًا مقترحاته لحل            النزاع ، وعرض وتعنى تدخل طرف ثالث 

 مبادئ للحل وأسس مشتركة .
 ثانيًا : الوساطة :

ومن خاللها يمكن للغير المتدخل تقديم حلول لإلتفاق بين الطرفين معتمدًا على سلطته األدبية 
 والسياسية واإلقتصادية .

 ثالثًا : التحقيق :
النزاعات الدولية ، ويتسم بحسمه لوسائل واقعية واللجوء إليه إختياريًا ،  وهو وسيلة سياسية لحل

ولجان التحقيق مؤقتة ، وتقارير لجان التحقيق غير إلزامية ، ويتم تشكيل تلك اللجان عن طريق 
إتفاق خاص يوضح فيه الوقائع المطلوب تحقيقها وكيفية تشكيل تلك اللجان باإلتفاق أو باإلنتخاب 

 مل اللجنة سرى وقرارتها باألغلبية ثم يحرر تقريرًا برأيها .، ويكون ع
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 رابعًا : التوفيق :
وهو إحالة موضوع نزاع بين دولتين إلى لجنة تمهد لحل النزاع بصورة         نهائية ، وتشكل 
اللجان على أساس الجماعية واإلستمرار ، وتكون من ثالث أو خمس أعضاء وتنشأ بمقتضى 

جراءاتها نفس معاهدة ، ودور ا للجنة هو التوفيق حول المصالح دون التعرض للحقوق والحسم ، وا 
 1إجراءات لجان التحقيق . 

 
 

 خامسًا : عرض النزاع على المنظمات الدولية واإلقليمية :
( من ميثاق األمم المتحدة ، وفى الفصل الثانى من  33وهو طريق حيث وفقًا لنص المادة ) 

المنظمات فى تهيئة الحل السلمى ، كمنظمة الوحدة اإلفريقية واإلتحاد  الميثاق قد وضح دور هذه
 اإلفريقى وجامعة الدول العربية وغيرهم .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ص  – 2006طبعة  –دار النهضة العربية  –القانون الدولى العام فى السلم والحرب  –د / طارق عزت رخا  - 1

 وما بعدها . 496
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 المبحث الثالث
 الوسائل السلمية الحاسمة من خالل الغير

 المطلب األول
 تسوية المنازعات سلميًا عن طريق التحكيم الدولى

 
ثالث فردًا كان هيئة أو محكمة بغرض بحث النزاع وفقًا لقواعد  ويعنى عرض النزاع على طرف

 التحكيم :
 أواًل : تطور التحكيم تاريخيًا والصور التى إتخذتها :

وقد ظهرت ثالث طرق مهمة للتحكيم ، وهى التحكيم الملكى ، والتحكيم بواسطة لجنة مختلطة ، 
 1طور الزمنى للتحكيم . والتحكيم بواسطة المحكمة ، وهى محكمة التحكيم وفق الت
 ثانيًا : الموضوعات التى يختص بها التحكيم الدولى :

الموضوعات التى يختص بها التحكيم ال تحصر ، ومن أهمها المنازعات الخاصة بالحدود ، 
وتفسير المعاهدات ، ومخالفة القانون الدولى العام ، وتأمين أموال الدول ورعاياها بالخارج ، كما 

 عات ال تصلح ألن تكون مجااًل للتحكيم .أن هناك موضو 
وهناك ثالثة أشكال لعرض النزاع على التحكيم أولهم إتفاق التحكيم ، وشرط التحكيم ، ومعاهدات 

 2التحكيم الدائمة . 
كما أن القانون الواجب التطبيق يتم إختياره سلفًا من أطراف النزاع ، أو بمبادئ العدل واإلنصاف ، 

يم وآثاره ، بحيث يتضمن الحكم ديباجة وحيثيات ومنطوق ، وال يعنى صدور ثم يكون حكم التحك
الحكم حرمان أى دولة طرف من اإلعتراض عليه ، وذلك بسبب بطالن اإلتفاق على التحكيم أو 
عدم مشروعية تشكيل المحكمة أو تجاوز تلك المحكمة لسلطاتها أو إرتكاب المحكمة الغلط فى 

 3ى تطبيق قواعد اإلجراءات . القانون والخطأ الجوهرى ف
 
 
 

                                                 
 . 577ص  –المرجع السابق  –أ . د / حسن سند  - 1
 2001طبعة  –دار النهضة العربية  –دور القانون فى حسم منزعات الثروة البترولية  –د / طارق عزت رخا  -  2
 . 220ص  –
 وما بعدها . 682ص  –المرجع السابق  –د / أحمد أبو الوفا  - 3
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 المطلب الثانى

 تسوية النزاع سلميًا عن طريق القضاء الدولى
 

تضمن المطلب السابق التحكيم الدولى كوسيلة لحل المنازعات بالطرق السلمية ، أما القضاء 
الدولى فإن يختلف عن التحكيم ، فى أن األخير يتم بواسطة أشخاص أو هيئات يتم إختيارهم 
بمعرفة أطراف النزاع ، على عكس القضاء الدولى الذى يتم فيه الفصل عن طريق محاكم دولية 
تضم قضاة معينين سلفًا ، مثل محكمة العدل الدولية فى الهاى كفرع من فروع األمم المتحدة ، 
ومحكمة العدل للمنظمات اإلقتصادية فى لوكسنبرج ، وهى تختص بالفصل فى المنازعات المتعلقة 

ا كان يسمى بالسوق األوربية المشتركة ، وكذلك المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان ، وهى التى بم
،  1950تختص بالنظر فى المنازعات المتعلقة بتطبيق اإلتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان سنة 

وكذلك المحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان وهى على نسق المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان ، 
 ذلك فى النظام فى اإلتحاد اإلفريقى ولدى جامعة الدول العربية .وك

رادة األطراف المتنازعة وفق ما  ويتفق القضاء الدولى مع التحكيم الدولى فى خضوعهما لرغبة وا 
فى قضية  1948/  3/  25أوضحته محكمة العدل الدولية فى قرارها الصادر فى          

ن إختصاصاتها منبثقة من موافقة األطراف المتنازعة ، أما مضيق كورفو ، إذ قضت المحكمة بأ
نما هى فرع من فروع األمم المتحدة ، أعضائها  تشكيل المحكمة ال يخضع إلرادة أطراف النزاع وا 
خمسة عشر قاضيًا يتم تعيينهم من قبل مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة ، طبقًا 

إختصاصات محكمة العدل الدولية هو اإلختيار وليس  لالئحته الخاصة بذلك ، واألصل فى
 الجبر .

وال غرو فى أن قيام نظام قضائى دولى دائم يعتبر دعامة مهمة من دعائم وجود نظام دولى مستقر 
وثابت ، وقائم على أساس القانون والعدل ، ويكون إلزام الدول بالقضاء الدولى إما عن طريق إبرام 

إدارج نص فى معاهدة دولية خاصة أو إدارج نص فى معاهدة دولية أو معاهدة دولية خاصة أو 
من النظام األساسى لمحكمة العدل الدولية ، وقد  36إعالن إنفرادى من الدولة وفقًا لنص المادة 

يكون ذلك أيضًا بمجرد اإلنصياع إلى معاهدة قائمة ، ولكل دولة حق التدخل إذا كانت لها مصلحة 
 حكم المحكمة .يمكن التضرر منها ب
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 الفصل الثانى
 مدى فاعلية وسائل ما دون الحرب من ضغوط فى تسوية المنازعات الدولية سلمياً 

 المبحث األول
 العقوبات التى تفرض بواسطة األمم المتحدة

 المطلب األول
 تطور نظرية الجزاء فى القانون الدولى

 
ضاء ، فيقال جزى جزاء الرجل بكذا ، ويقال الجزاء فى اللغة له معانى عدة ، كالثواب والعقاب والق

 1جزاء فالن حق ، وجزى الشيئ كافأه . 
 وقد ورد الجزاء فى القرآن بمعنى الثواب والعقاب والقضاء والمكافأه ، كاآلتى :
  2) جنات عدن تجرى من تحتها األنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ( 

تقوا يومًا ال يجزى نفس عن نفس شيئ  3ًا ( ) وا 
 4) هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان ( 

 أما الجزاء فى اإلصطالح فهو يعنى العقاب على مخالفة القاعدة القانونية .
أما الجزاءات الدولية فهى إعتراف الدول المكونة للمجتمع الدولى باإلمكانية المخولة لهيئة تسمو 

 5عليها فى تطبيق الجزاءات المنصوص عليها فى مواثيقها . 
 6كما يعرف بأنه إجراء محدد يطبق من أجل تأمين وضمان الطاعة واإلمتثال   للقانون . 

، إلى  7كما عرفه األستاذ / جورج سيل بأنه ، كل غجراء يتخذ لتحقيق إحترام القانون ومنع إنتهاكه 
 غير ذلك الكثير من التعريفات .

                                                 
 . 622:  619ص  –دار المعارف بالقاهرة  –الجزء األول  –لسان العرب  –ابن منظور  - 1
 . 76اآلية رقم  –سورة طه  - 2
 . 123اآلية رقم  –سورة البقرة  - 3
 . 60اآلية رقم  –سورة الرحمن  - 4
بحث لنيل درجة الماجستير فى القانون والعالقات  –الجزاء فى القانون الدولى العام  –ابن الناصر أحمد  - 5

 . 51ص  – 1986 –جامعة الجزائر  –معهد العلوم القانونية واإلدارية  –الدولية 
3 – International sanctions , AReport by AGroup of mamabers of the Royal Instite 

international affairs , Oxford University press , 1938 , P21 . 
القاهرة  –دار النهضة العربية  –األجراءات المضادة فى القانون الدولى العام  –د / عبدالمعز عبدالغفار نجم  -  7
– 1988 . 
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محددة ، بعكس الثانية التى تطورت  وتختلف الجزاءات الداخلية عن الدولية ، ألن األولى واضحة
كثيرًا بمرور الوقت من العصر التقليدى الذى كانت جزاءاته الحرب مباشرة ، كما أن عهد عصبة 
األمم مأخوذ عليه أنه وضع للحرب قيود ولم يحرمها تحريمًا بتًا ، أما ميثاق األمم المتحدة لم 

 سعًا .يتضمن كلمة الجزاء فى نصوصه ، وبهذا أثير جداًل وا
هذا فضاًل عن أن معظم القواعد الدولية أخالقية ، وأن البادى فى العالقات الدولية أن القوة هى 
التى تفصل فى الواقع بين الدول ، ومن هنا بدت دوافعهم فى إنكار وجود الجزاء فى القانون الدولى 

لدولى والقانون الداخلى ، مبنية على أسباب نظرية ، أهمها مقارنتهم بين طبيعة الجزاء فى القانون ا
كما أنهم ذهبوا إلى أن الدولة ال يتصور أن تكون مجرمًا ، ألنه ال يمكن توافر القصد الجنائى فيها 
، هذا باإلضافى إلى أن سيادة الدولة تتأبى على خضوعها لجهة أعلى ، وأن اإلجراءات التى تتخذ 

إنكار فكرة الجزاء هو الذى أظهر من  فى القانون الدولى هى سياسية فى معظمها ، ومن ثم فإن
 وجهة النظر هذه ضعف القانون الدولى فى مواجهة المخالفين وفى حماية حقوق اإلنسان .

إال أن هذا الرأى ووجه بإتجاه آخر وهو اإلتجاه المؤيد لوجود الجزاء فى القانون الدولى ، والذى 
هو إرادة الدولة إلتجاهها إلضفاء الصفة  ذهب إلى أن أساس القوة الملزمة لقواعد القانون الدولى

الملزمة على قواعد القانون الدولى أو اإلرادة المشتركة للدول والتى طبعت القواعد القانونية الدولية 
 بطابع اإللزام .

 المطلب الثانى
 الجزاءات الدولية التى ال تتطلب إستخدام القوة العسكرية

 
 ويمكن تصنيفا على النحو اآلتى :

 : الجزاءات األدبية أو المعنوية : أوالً 
وهى أكثر الجزاءات شيوعًا فى العالقات الدولية ، سواء قام بتوقيعها الطرف المضرور أو عدد من 
الدول أو منظمة دولية ، وتنصب العقوبة فى هذه الجزاءات على الجانب المعنوى للمخالف ، 

لة وفقدان الثقة وتشويه السمعة الدولية بحيث يكون عرضة إلستهجان الجماعة الدولية ويعرضه للعز 
، ومن صورها            اإلدانة ، واإلستنكار ، واإلستهجان  واإلحتجاج ، وتوجيه اللوم ، ولفت 

 النظر .
 ثانيًا : الجزاءات السياسية :

وهى متداخلة مع الجزاءات المعنوية فيما بتعلق بأنها أكثر الجزاءات ممارسة فى المجتمع الدولى ، 
ألن تقدير توقيعها يخضع إلرادة الدولة المتضررة فى مواجهة الدولة المنتهكة ، وقد يقتصر أثرها 
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على النواحى السياسية ، كما قد يمتد إلى نواحى أخرى فى العالقات الدولية كالنواحى اإلقتصادية . 
1 

 ثالثًا : الجزاءات الدولية القانونية :
لية ، أو إبطالها لعدم صحة إجراءاتها عند عقدها ، أو ومن اهم صورها بطالن المعادهات الدو 

تعارضها مع أخرى تعلوها ، أو عدم تسجيلها فى األمم المتحدة ، أو إلغائها فى حالة عدم قيام 
من ميثاق  103الطرف اآلخر بالتعهد بتنفيذ إلتزاماته ، ومن أمثلة ذلك ماجاء فى نص المادة 

حالة تعرض اإللتزامات التى ترتبط بها الدول أعضاء األمم األمم المتحدة والتى تقضى بأنه فى 
المتحدة مع أى إلتزام دولى آخر يرتبطون به ، فتكون العبرة بإلتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق ، 
ويمكن تصور ذلك الجزاء فى صورة تحلل الدول من إلتزاماتها الثابتة ، كذلك من صورها عدم 

 2نية غير المشروعة والتى تخالف أحكام القانون     الدولى . اإلعتراف باألوضاع القانو 
 رابعًا : الجزاءات الدولية اإلدارية :

وتأخذ صورتى جزاءات تأديبية وجزاءات تنظيمية ، والتأديبية هى تلك التى توقع من منظمة دولية 
الجزاءات  ضد موظفيها لجبر أولئك الموظفين على إحترام قواعد وواجبات العمل العام ، أما

التنظيمية وهى مجموعة اإلجراءات التى تقررها منظمة دولية قبل الدول األعضاء ، ومن صورها 
 الوقف والطرد عدم تسجيل المعاهدات .

 خامسًا : الجزاءات اإلقتصادية :
وهى أخطر أنواع الجزاءات التى توقع على الدول وأثرها من أخطر اآلثار مثل الحصار 

البحرى أو الجوى ، ويتم ذلك من خالل منظمة دولية أو من خالل دولة ضد  اإلقتصادى أو الحظر
 أخرى .

 
 
 
 
 

                                                 
دار النهضة  –عضو فيها قطع العالقات الدبلوماسية وقطع العالقة بين منظمة ودولة  –د / أحمد أبو الوفا  - 1

 وما بعدها . 26ص  – 2014 –العربية 
منشأة المعارف باإلسكندرية  –عدم اإلعتراف باألوضاع اإلقليمية غير المشروعة  –د / محمد السعيد الدقاق  - 2
 وما بعدها . 103ص  – 2000طبعة  –
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 المطلب الثالث

 تطبيق جزاءات األمم المتحدة من خالل الدول
 

 أواًل : إلتزام الدول األعضاء بتنفيذ جزاءات األمم المتحدة :
كفرعين من األمم المتحدة ، وتكون أهم مصادر هذه الجزاءات هى الجمعية العامة أو مجلس األمن 

من  4كما ينطوى على الدولة المنضمة لألمم المتحدة قبولها الوفاء بكل أحكام الميثاق وفقًا للمادة 
الميثاق ، ومن أهمها عدم إعاقة قرارات وتوصيات المنظمة المتعلقة بالجزاءات سواء إلتزام الدولة 

من الميثاق ، أو تنفيذها لتلك  25ادة بقبول القرارات الصادرة من مجلس األمن بموجب الم
من الميثاق ، وكذلك إلتزام الدول بمساندة جهود المنظمة الدولية ، وهى  48الجزاءات وفقًا للمادة 

، أو إلتزام كل الدول األعضاء  1من الميثاق  2/5بسبيل تنفيذ أحكام هذه الجزاءات وفقًا للمادة 
ذ هذه الجزاءات ، كما أن الجزاءات غير العسكرية يكون بتقديم كل العون المتبادل وهى بصدد تنفي

 تكليف مجلس األمن ملزمًا لجميع الدول األعضاء .
 

 ثانيًا : إلتزام الدول غير األعضاء بتنفيذ قرارات األمم المتحدة :
وهنا قد ألزم ميثاق األمم المتحدة الدول غير األعضاء فيها بالسير على مقتضى مبادئ الميثاق 
بالضرورة التى يقتضيها حفظ السلم واألمن الدوليين ، وأال تكون تلك الدولة عقبة فى سبيل تنفيذ 
القرارات ، وقد كان األساس القانونى لحمل الدول غير األعضاء على تنفيذ قرارات األمم المتحدة 

نى الدولى ، هو أساس تشريعى ، بإعتبار أن األمم المتحدة هى المعبر الرئيسى عن المجتمع القانو 
وهى بهذه الصفة لها حق العمل لكى تضمن التعاون الفعال للدول غير األعضاء معها بقصد ما 
تتطلبه ضرورة حفظ السلم واألمن الدوليين ، كما ال يجوز التعلل بأن الميثاق معاهدة ال يلتزم بها 

األعضاء هو إلتزام  إال أطرافها ألن السالم فى العام ال يتجزأ ، ومن ثم فإن أساس إلتزام غير
تشريعى أصيل فى حدود ما يهدد السلم واألمن الدوليين ، كما ال يمكن لغير األعضاء أن يتخذوا 
مواقف الحياد ، ومن األدلة على إلتزام الدول غير األعضاء فى هذا السياق هو ما دعت إليه 

تنفيذ التوصيات الواردة فى الجمعية العامة لألمم المتحدة الدول غير األعضاء بأن يكثفوا جهودهم ل
 قرار اإلتحاد من أجل السلم .

                                                 
 –دار النهضة العربية  –دراسة مقارنة ( الجزاءات الدولية فى القانون الدولى العام )  –د / إبراهيم سعود  - 1

 ومابعدها . 61ص  – 2016طبعة 
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 المطلب الرابع

 تطبيق جزاءات األمم المتحدة من خالل الوكاالت المتخصصة
 

 أواًل : دور الوكاالت الغير متخصصة فى تطبيق جزاءات األمم المتحدة :
ها تتمتع بحرية أوسع الوكاالت الدولية معنية بحسب األصل بالشئون غير السياسية ، ومن ثم فإن

فى مارسة نشاطها ، إال أن التطور الكبير على مستوى اإلقتصاد الدولى الذى يفوق قدرات الدولة 
أوجب ضرورة التعاون على المستوى الدولى لبث روح التضامن الدولى فى إطار تحول العالم إلى 

ءات الدولية خاصة قرية صغيرة ، ومن ثم أصبح للوكاالت المتخصصة دورًا مهمًا فى الجزا
المؤسسات      المالية مثل مقترحات تحصيل البنك الدولى لإلنشاء والتعمير للتعويضات المالية 
التى تقررها محكمة العدل الدولية ، كما أن إسهام تلك المنظمات فى التنفيذ يحقق عالمية التنفيذ ، 

 كما أن الوكاالت المتخصصة قد أدخلت نظامًا للتسوية السلمية .
 ثانيًا : الوكاالت المتخصصة غير المالية وجزاءات األمم المتحدة :

عندما بدأت األمم المتحدة حملة تصفية اإلستعمار ، مقررة  1960وسارت هذه المسألة منذ عام 
جزاءات ضد الطرف المحتل أو المستعمر مثل الحومة العنصرية فى روديسيا والحومة العنصرية 

األمم المتحدة من تلك الوكاالت أن تتخذ اإلجراءات كل فى حدود فى جنوب إفريقيا ، وطلبت 
 إختصاصه وسلطاته لتقرير الجزاءات دعمًا لقرارات األمم المتحدة .

 ثالثًا : الوكاالت المتخصصة المالية ودورها فى تطبيق جزاءات األمم المتحدة :
ات الوصل مع الوكاالت بأن تتضمن إتفاقي 1945أوصت اللجنة التحضيرية لألمم المتحدة سنة 

من الميثاق ، غير  48/2المتخصصة نصًا يضمن تنفيذها لقرارات األمم المتحدة وفقًا لنص المادة 
أن البنك الدولى وصندوق النقد الدولى قد تخوفا من ذلك لئال يصبغهما بصبغة سياسية ، ومن ثم 

الوصل بين األمم المتحدة وكل إستقال عن باقى الوكاالت فى هذا  الشأن ، ومن ثم تنص إتفاقيات 
 من البنك الدولى والصندوق على أحكام ، وتتمثل هذه األحكام فيما يلى :

 عدم تقديم األمم المتحدة أى توصيات إلى البنك أو الصندوق بغير مشورات مسبقة . – 1
 من الميثاق . 48/2يلتزم البنك والصندوق بالمادة  – 2
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 األمم المتحدة من خالل المنظمات اإلقليميةتطبيق جزاءات 
لما كانت هيئة األمم المتحدة قد قبلت بل وشجعت مبدأ اإلقليمية ، وأشركت المنظمات اإلقليمية فى 
حترام أحكام  حفظ السلم واألمن الدولى فى إطار اإلنسجام بين المنظمات الدولية واألمم المتحدة وا 

عتبار هذه الوكاالت ذر  اعًا قويًا من أذرع األمم المتحدة والتى كانت فى بعضها سابقة الميثاق ، وا 
من الميثاق على إنشاء بعض المنظمات  51على وجود األمم        المتحدة ، وقد نصت المادة 

اإلقليمية التى تستقل عن األمم المتحدة وال تخضع ألحكام الفصل الثامن وتكون اعمالها حال وقوع 
دون إستئذان مجلس األمن ، وعلى هذا األساس قامت األحالف العسكرية العدوان فورية وتلقائية 

سالفة الذكر كحلف وارثو وحلف       الناتو ، كما عدلت منظمة الدول  51وفقًا لنص المادة 
لتطبيق المادة الثانية من معاهدة الدفاع  51األمريكية والجامعة العربية مواثيقها لإلستناد إلى المادة 

، والمادة الثالثة من معاهدة المعونة المتبادلة بين  1950أبريل  13ترك الموقعة فى العربى المش
 1.  1947الدول األمريكية فى سبتمبر 

أما فيما يتعلق باألحالف العسكرية فقد كانت إستجابة لظروف الحرب الباردة ومظهرًا لضعف نظام 
طغيان التحالفات األيدلوجية والتكتالت األمن الجماعى فى منظمة األمم المتحدة ، وتعبيرًا عن 

السياسية بغير خضوع للسلطة المركزية ، وقد أشار ميثاق األمم المتحدة فى أكثر من نص إلى 
من الميثاق ،  31/1دور المنظمات اإلقليمية فى التسوية السلمية للمنازعات وفق ما ورد فى المادة 

مم المتحدة فى مجال الحل السلمى للمنازعات ، فإن أما فيما يتعلق بعالقة المنظمات اإلقليمية باأل
منه وهو مجال الحل السلمى للمنازعات الدولية  52ذلك هو ما بينه ميثاق األمم المتحدة فى المادة 

من الميثاق إعتبرت المنظمات اإلقليمية من جملة الوسائل التى تلجأ إليها  33، كما أن المادة 
تعلقة بتهديد السلم واألمن الدوليين دون وضع ترتيب ألولوية الدول األعضاء لحل المشاكل الم

وأفضلية هذه الوسائل ، كما أن بعض المنظمات اإلقليمية تنص مواثيقها على إلزام الدول األعضاء 
بها بعرض منازعاتها عليها قبل عرضها على األمم المتحدة ، مثل منظمة الدول األمريكية فى 

 من  الميثاق . 23المادة 
 
 

                                                 
وما بعدها ، د / إبراهيم  16ص  –المرجع السابق  –مبادئ القانون الدولى العام  –د / محمد حافظ غانم  - 1

 وما بعدها . 202ص  –المرجع السابق  –الجزاءات الدولية فى القانون الدولى العام  –سعود 
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 الفصل الثالث
 العقوبات اإلقتصادية كوسيلة من وسائل تسوية المنازعات الدولية بما دون الحرب من ضغوط

 المبحث األول
 التعريف بالعقوبات اإلقتصادية وأهدافها

 المطلب األول
 تعريف العقوبات اإلقتصادية

 
 ذهب جانب كبير من الفقهاء إلى تعريفها على أنها :

) أى تصرف سياسى يحمل أذى أو إكراه تقوم به الدولة أو المنظمة السياسية الإلقتصادية 
، وهذا التعريف خال من أى ضوابط تحكم هذه اإلجراءات بما يحول العقوبة إلى  1الخارجية ( 
 فوضى  .

ومن ثم ذهب تعريف آخر إلى أن العقوبات اإلقتصادية هى إجراء إقتصادى يهدف إلى الثأثير 
، كما عرفها جانب من 2لى إرادة دولة فى ممارسة حقوقها لحملها على إحترام إلتزاماتها   الدولية ع

الفقه على أنها اإلجراءات ذات الطابع اإلقتصادى التى تطبق على دولة معتدية إما لمنعها من 
 إرتكاب عمل عدوانى أو إيقاف عمل عدوانى كانت قد بدأته .

عريف أن العقوبات اإلقتصادية ال تستهدف حفظ وحماية القانون وقد أضاف كلسن إلى هذا الت
، وبهذا تكون أهم مالمح العقوبات  3ولكنها تستهدف حماية السالم الذى قد ال يتفق مع القانون 

اإلقتصادية أنها إجراء دولى إقتصادى ، كما أنها إجراء قسرى أو إجراء عقابى ، والهدف منه هو 
 ظ السلم واألمن الدوليين .ردع الدول المستهدفى لحف

 
 
 
 

                                                 

1 – M.Doxy ( International Sanctions In contemporary prespectif ) Macmillien press 

1987 – page 3 . 
 –كلية الحقوق جامعة القاهرة  –النظرية العامة لعدم التدخل فى شئون الدول  –د / محمد مصطفى يونس  - 2

 . 64ص  – 1985طبعة 
 24ص  – 2000طبعة  –دار النهضة العربية  –إلقتصادية العقوبات الدولية ا –د / فاتنة عبدالعال أحمد  - 3

 وما بعدها .
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 المطلب الثانى

 طبيعة وأهداف العقوبات اإلقتصادية
 

لما كانت مهمة القانون الدولى يختلف عن مهمة القانون الداخلى ، وكذلك األشخاص المخاطبين 
بأحكام كاًل منهما ، وطريقة إجبار هؤالء األشخاص المخاطبين بأحكام كاًل منهما باإلنضواء لهما 

حترام اإللتزامات لكل منهما ، ومن ثم فإن إختالف طبيعة المجتمع المخاطب بأحكام القانونين وا  
ختالف نظام العالقات فى المجتمع الدولى ألن األسس والمبادئ  ختالف طبيعة األشخاص ، وا  وا 
ة التى تحكم كاًل منهما مغايرة لتلك المبادئ فى اآلخر ، وكذلك إختالف طبيعة المخالفات الدولي

التى تستدعى توقيع الجزاء ، مما يؤدى إلى إختالف طبيعة رد الفعل الدولى عن رد الفعل  الداخلى 
، وقد إنتهينا سلفًا فى الفصل األول من هذه الدراسة إلى أن قواعد القانون الدولى العام فى مفهومها 

ر المختلف على الوضعى الدقيق هى قواعد ملزمة تتجلى بالجزاء المادى المحسوس والملموس غي
ن إختلف فى مظهره عن الصور المتعددة التى يألفها القانون الداخلى أو الجماعات  طبيعته ، وا 

 1الداخلية . 
أما ما يتعلق بأهداف العقوبات اإلقتصادية فإنه ينبغى أن يكون الردع والعقاب وتحقيق العدالة 

عطاء مثل للدول األخرى حتى ال تنهج نفس السلوك أو تحذو  حذو الدولة المخالفة ، وهو أيضًا وا 
يتضمن إصالح األضرار الناشئة عن العفل المخالف وتعويض الدولة المضرورة ، وفى ذلك إختلف 
ن كانت مجتمعة تمثل أهدافًا متكاملة ، بحيث أن  الفقه فى تحديد أهم هذه        األهدف ، وا 

ضرر والحصول على تعويض الدولة المضرورة من الفعل المخالف تحرص على إصالح هذا ال
ن كان مستهدفًا من المجتمع الدولى فربما يأتى فى مرتبة ثانية  مناسب أما العقاب والردع فهو وا 
بالنسبة للدولة المضرورة ، أما إذا كانت هذه العقوبات سياسية لتدعيم نفوذ دولة كبرى فى منطقة 

ال يدخل فى معنى العقوبات  معينة ، سواء كانت واضحة أو مستترة فى أهداف أخرى فإن ذلك
 الدولية ، بل يدخل فى معنى العدوان غير المبرر .

 
 

                                                 
اإلسكندرية  –أحكام القانون الدولى المتعلقة بكافة الجرائم ذات الطبيعة الدولية  –د / محمد منصور الصاوى  - 1

ة اإلقتصاد كلي –الجزاءات غير العسكرية فى األمم المتحدة  –وما بعدها ، د / عبداهلل األشعل  88ص  – 1984
 وما بعدها . 7ص  – 1976 –القاهرة  –والعلوم السياسية 
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 التمييز بين العقوبات اإلقتصادية وما يشتبه بها
ذلك فى إطار القانون ، لم تكن السلطة قادرة على  عادة يلجأ األفراد إلى حماية أنفسهم وأموالهم إذا

األحوال فى المجتمع الدولى ، حيث توجد مظاهر كثيرة لردود األفعال تجاه وهذا ما يبدو فى بعض 
مخالفة أحكام القانون الدولى ، حيث تقوم الدولة المعتدى عليها بإتخاذ الوسائل الكافية لصد 
العدوان بما تستطيعه من وسائل كالرد بالمثل أو القصاص أو اإلنتقام أو التدخل أو غير ذلك ، 

نظمات الدولية فى تسوية النزاع كلما لجأت الدول إلى توقيع عقوبات فردية ، وكلما فشلت الم
 ويرجع الشبه بين إجراءات المساعدة الذاتية والعقوبات اإلقتصادية الدولية إلى عدة أسباب هى :

إن الطبيعة اإلقتصادية التى تنطوى عليها تلك اإلجراءات تحدث كثيرًا من اللبس والتداخل  – 1
 بينهما .

 إن تنفيذ العقوبات اإلقتصادية يكون بمناسبة الرد على عدو معادى مستهدف الدولة . – 2
 أن الهدف هو دفع الدولة المعتدية إلى وقف العدوان وتعويض الدولة المضرورة . – 3

ومن ثم يكون الشبه واضحًا فى هذه األسباب الثالثة إال أنهما يختلفان إختالفات جوهرية فى 
 اآلتى :

ن العقوبات اإلقتصادية تصدر بقرار عن جهة مؤهلة لذلك ، مثل مجلس األمن أو الجمعية أ – 1
 العامة أو المنظمات الدولية المتخصصة أو اإلقليمية .

العقوبات اإلقتصادية تصدر بقرار تنفيذًا ألحكام دولية خالفتها الدولة المستهدفة فيما يتعلق  – 2
 بهذه األحكام .

 ادية تتخذ بقصد إرساء اإلحترام بقواعد القانون الدولى .العقوبات اإلقتص – 3
 العقوبات اإلقتصادية فى أغلب األحيان توقع بشكل جماعى ضد الدولة المخالفة – 4
العقوبات اإلقتصادية تتخذ وتتم فى إطار الشرعية الدولية ألنها تصدر من جهة صاحبة سلطة  – 5

 مستقرة ، وال تتجاوز فيها العقوبة غاياتها . فى ذلك من الناحية القانونية وفقًا لمبادئ
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 المبحث الثانى

 العقوبات اإلقتصادية التى تفرض من جانب المنظمات الدولية
 المطلب األول

أساس سلطة مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة فى فرض العقوبات الدولية 
 اإلقتصادية

 

لعالمية الثانية ، وما ذاقه العالم من ويالت الحروب ، جاءت منظمة األمم المتحدة عقب الحرب  ا
فجاءت منظمة األمم المتحدة حريصة على تسوية المنازعات بالطرق السلمية وتحديد العقوبة على 
الدول المخالفة ، ومن ثم كان اإلتجاه األقوى إلعطاء مجلس األمن سلطة إصدار قرارات حاسمة 

لجمعية العامة سلطة فرض عقوبات دولية إقتصادية ، وملزمة ذات طابع قسرى ، كما أعطت ا
 وسوف نتعرض لها كما يلى :

 أوأل : سلطة مجلس األمن فى فرض عقوبات دولية إقتصادية :
 ( من ميثاق األمم المتحدة على أن : 39نصت المادة ) 

) لمجلس األمن إتخاذ ما يراه من تدابير فى حالة وقوع تهديد للسلم أو وقوع عمل من أعمال 
، وتعتبر هذه المادة من أخطر مواد الميثاق لما تتضمنه  1( (  42،  41العدوان طبقًا للمادتين ) 

ته من صالحيات خطيرة للمجلس ، ووفقًا لنص هذه المادة سالفة الذكر يمارس مجلس األمن سلطا
 فى توقيع التدابير المؤقتة أو العقابية ضد الدول فى الحاالت اآلتية :

تهديد السلم ، وهو إعالن دولة من الدول بنيتها التدخل فى شئون دولة أخرى أو القيام بعمل  – 1
 من أعمال العنف .

 اإلخالل بالسلم ، ويكون قد وقع فعاًل عمل عنيف أو نزاع مسلح داخل إقليم دولة . – 2
أعمال العدوان ، وهو إستخدام القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو  – 3

 2وحدتها أو إستقاللها السياسى . 
 أساس سلطة مجلس األمن فى توقيع العقوبات اإلقتصادية : -

( من ميثاق األمم المتحدة العقوبات التى ال تصل إلى حد إستخدام القوة  41توضح المادة ) 
( ويالحظ على المادة سالفة الذكر ما  39عسكرية ، ويوقعها على الحاالت الواردة فى المادة ) ال

 يلى :
                                                 

 وما بعدها . 65ص  – 1994 –دار النهضة العربية  –حدود سلطات مجلس األمن  –د / حسام هنداوى  - 1
 . 736ص  –المرجه السابق  –هانز كيلسن  - 2
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 أعطت الحق لمجلس األمن فى توقيع هذه التدابير وفقًا لسلطته التقديرية . – 1
 العقوبات الواردة فى تلك المادة وردت على سبيل المثال وليس الحصر . – 2 
 ات من المسائل الموضوعية أى التصويت فيه باألغلبية .تطبيق هذه العقوب – 3
واألخيرة خاصة بإستخدام القوة  42،  39تقف فى مكان وسط بين المادتين  41المادة  – 4

 1العسكرية المباشرة . 
رقابة الجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية على مجلس األمن لدى ممارسته لسلطاته  -

 العقابية :
األمن له السلطة التقديرية فى تقدير المخالفة وتوقيع الجزاء ، فهذا ال يعنى أنه حر إذا كان مجلس 

بدون رقابة ، بل إن الجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية تمارس الرقابة واإلشراف عليه ، 
فالجمعية العامة تمثل جميع الدول األعضاء فى المنظمة ومن ثم فإنها تمارس الرقابة غير المباشرة 

 12على مجلس األمن بصفة عامة وعلى قراراته العقابية بصفة خاصة بالتحايل على نص المادة 
من الميثاق ، أما محكمة العدل الدولية فتعمل رقابتها على مجلس األمن لضمان إلتزام المجلس 

 بأهداف وأحكام الميثاق .
 لية   اإلقتصادية :ثانيًا : سلطة الجمعية العامة لألمم المتحدة فى فرض العقوبات الدو 

صدار توصيات بشأنها ال تتسم بطابع اإللزام ،  للجمعية العامة سلطة مناقشة القضايا المختلفة وا 
وهو ما أضعف سلطتها فى دعم السلم واألمن الدوليين ، إال أن أنظار العالم إتجهت نحوها بسبب 

عتراضها غير المبرر على الق رارات خاصة عقب إندالع إسهاب الدول التى لها حق اإلعتراض وا 
 الحرب الباردة ، ونوضح ذلك على النحو التالى :

 
 أساس سلطة الجمعية العامة فى توقيع العقوبات اإلقتصادية : – 1

( من ميثاق األمم المتحدة على حق الجمعية العامة فى مناقشة أى مسألة أو  10نصت المادة ) 
ار توصيات لألعضاء أو لمجلس األمن أو أمر يدخل فى نطاق هذا الميثاق ، ومن حقها إصد

، ومن ثم يكون هذا النص أعطى الجمعية العامة سلطة مناقشة أى مسألة تدخل فى  2لكليهما 

                                                 
 1985 –رسالة دكتوراه  –امعة عين شمس ج –كلية الحقوق  –األمن الجماعى الدولى  –د / نشأت الهاللى  - 1
 . 426ص  –
 –المجلة المصرية للقانون الدولى  –االثار القانونية لقرارات الجمعية العامة ألمم المتحدة  –د / نبيل العربى  - 2

 . 285ص  – 1975سنة  – 31عدد 
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إختصاصات األمم المتحدة ، فتقوم الجمعية العامة خاصة فى األمور التى يفشل فيها مجلس األمن 
 عضاء للقيام بالتدابير الجماعية .بسبب إعتراض أحد أعضائه بإصدار توصيات مناسبة إلى األ

 القيمة القانونية لقرارات وتوصيات الجمعية العامة بخصوص العقوبات الدولية اإلقتصادية : – 2
الجمعية العامة تشارك جميع دول العالم فى التصويت على قدم المساواة بينهم ولديهم القدرة على 

ن كانت  خلق لجان فرعية ، فإنها وبذلك تعتبر أكثر تعبيراً  عن آراء الجماعة الدولية ، حتى وا 
قراراتها ذات قيمة أدبية ، إال أنها ال تنتفى عنها صفة اإللزامية ، وذلك حسب اإلجماع الذى 
صدرت به التوصية وطريقة صياغتها والهدف منها ، كما أنه يكفى عدم وجود آلية لتعطيل 

 توصياتها كما هو الحال فى مجلس األمن .
 

 انىالمطلب الث
 العقوبات التى تفرضها المنظمات الدولية اإلقتصادية

 
 أواًل : التعريف بالمنظمات الدولية اإلقتصادية :

وهى هيئات تنشأ بين الدول بإتفاق على نحو دائم بهدف تحقيق مصالح وأهداف مشتركة من خالل 
فى العالقات التعان المشترك بين أعضائها ، وينحصر دورها فى التعاون بين الدول األعضاء 

اإلقتصادية ، وتخضع إختصاصتها وسلطاتها وعضويتها للقواعد العامة ، ونص ميثاق األمم 
( منه على إنشاء هذه المنظمات تحت عنوان الوكاالت المتخصصة ،  57المتحدة فى المادة ) 

 1ومن ثم يكون لها نفس الشروط . 
 ثانيًا : سلطات المنظمات اإلقتصادية الدولية :

شرافية وسلطات تتعدد  سلطات المنظمات اإلقتصادية ما بين سلطات إدارية وسلطات رقابية وا 
 عقابية وأيضًا سلطات متنوعة .

ثالثًا : عالقة األمم المتحدة بالمنظمات اإلقتصادية الدولية فى مجال حفظ السلم واألمن 
 الدوليين :

يتضح دور المنظمات اإلقتصادية فى حفظ  2/  48من خالل النص فى ميثاق األمم المتحدة رقم 
لتزام هذه المنظمات طبقًا إلتفاقات الوصل التى تعقد بين هذه المنظمات  السلم واألمن الدوليين ، وا 

ومن ثم وبين األمم المتحدة فى مد مجلس األمن بما يلزمه من معلومات ومعاونته متى طلب ذلك ، 

                                                 
 1997 –دار النهضة العربية  – منظمة األمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية المتخصصة –د / أحمد أبو الوفا  - 1
 . 141ص  –
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يجوز لمجلس األمن طلب معاونة المنظمات الدولية اإلقتصادية فى تطبيق العقوبات اإلقتصادية . 
1 

 رابعًا : األساس القانونى للعقوبات فى المنظمات الدولية اإلقتصادية :
المنظمات الدولية اإلقتصادية وكاالت متخصصة صاحبة حق فى تطبيق عقوبة ضد الدول التى 

لقانون الدولى وفقًا للمواثيق المنشئة لها ، ولكن يجب عند توقيعها تلك العقوبات أن تخالف أحكام ا
تلتزم بالتدرج ، بداية من حوار وطرق دبلوماسية ثم عقوبات تلتزم فيها بأن توقع هذه العقوبات كرد 

تكون هذه فعل إلنتهاك إلتزام دولى ، أو أن ترفض الدولة المتهمة اإللتزام بالقواعد الدولية ، وأن 
 اإلجراءات جزء أصيل من إختصاص المنظمة ، وأن يكون العقاب مناسبًا للفعل المخالف .

 تأصيل العقوبات التى يصدرها البنك الدولى لإلنشاء والتعمير : – 1
البنك الدولى لإلنشاء والتعمير هو مؤسسة إقراضية للدول بهدف التمية اإلقتصادية وتنمية 

له إذا أخلت الدولة المقترضة بالشروط المتفق عليها ، أو فى حالة  اإلستثمارات ، ولكن يحق
إخاللها بإلتزاماتها القانونية تجاه باقى الدول األعضاء جاز للبنك توقيع عقوبات إقتصادية عليها ، 
وتتنوع تلك العقوبات ما بين إيقاف العضوية وفصل الدولة من عضوية البنك ، وفى ذلك البنك 

 2نقد الدولى . مرتبط بصندوق ال
 صندوق النقد الدولى : – 2

أنشأ صندوق النقد الدولى بهدف تنمية التجارة الدولية وتسهيل عملية التنمية والحفاظ على مستويات 
الدخل العليا واإلستقرار النقدى ، وبهذا يصبح صندوق النقد الدولى مؤسسة دولية تمويلية مؤثرة 

لنقد الدولى التى يمكن أن يتخذها فله توقيع عقوبة مباشرة وفعالة ، أما فى إطار عقوبات صندوق ا
عن طريق إلغاء تصرف الدولة المخالفة ، وهناك عقوبات توقع بناء على قرار مسبق من أجهزة 

 الصندوق .
 تأصيل العقوبات فى ظل منظمة التجارة العالمية : – 3

عاون فيما بينهما ، ومن أهمها التعاون إحتاجت دول العالم بعد الحرب العالمية الثانية إلى تدعيم الت
اإلقتصادى وأنشأ على غرار ذلك صندوق النقد الدولى والبنك الدولى لإلنشاء والتعمير بمقتضى 
مؤتمر بريتون وعملت الدول على إنجاحها ، حتى تم التوصل إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية فى 

المنازعات الخاص بها بخصائص متميزة عن ، ولكن تميز نظام تسوية  1995دورة أرجواى عام 

                                                 
 . 336ص  – 1990 –دار النهضة العربية  –المنظمات المتخصصة  –د / حافظ غانم  - 1
الهيئة المصرية  –الجوانب القانونية لنشاط البنك الدولى لإلنشاء والتعمير  –د / عبدالمعز عبدالغفار نجم  - 2

 . 83ص  – 1976 –العامة للكتاب 
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سابقيها من إعطاء الدول المتنازعة فرصة المشاورات ، وكذا إنشاء لجنة تسوية المنازعات إلى غير 
ذلك ، ولكن عند فشك كل ذلك تلجأ إلى التدابير القسرية المشترط فيها أن تكون متناسبة مع الفعل 

أو طرد الدولة من عضوية المنظمة ، أو  الضار ، وتخلص أهمها فى وقف حق التصويت ،
اإلنسحاب اإلختيارى ، أو إيقاف العضوية ، أو إيقاف حقوق ومزايا العضوية ، وأخرها السماح 

 لدولة عضو التوقف عن الوفاء بإلتزاماتها تجاه دولة عضو أخرى .
 

 المطلب الثالث
 فةمدى فاعلية العقوبات الدولية اإلقتصادية فى ردع الدول المستهد

 
يتضمن بحث مدى فاعلية العقوبات الدولية اإلقتصادية التطرق إلى عوامل النجاح وعوامل الفشل 

 فى هذه العقوبات ، ويمكن التعرض لعوامل نجاح العقوبات الدولية اإلقتصادية ، وأهمها اآلتى : 
اقها وقراراتها عالمية تنفيذها : ذلك أن أهم مزايا األمم المتحدة عالميتها وسريان أحكام ميث – 1

على جميع الدول حتى على غير األعضاء فيها خاصة فى مجال حفظ السلم واألمن الدوليين ، 
وهو بدوره ينصرف إلى توقيع العقوبات الدولية اإلقتصادية وتلتزم به جميع دول العام بشكل مباشر 

 أو غير مباشر.
وبات الدولية اإلقتصادية على الوضع اإلقتصادى للدول المعنية : فتتوقف مدى نجاح العق – 2

الوضع اإلقتصادى للدولة المستهدفة ومدى إستقالل هذه الدولة فى نشاطها أو إعتمادها على 
 العالقات الدولية اإلقتصادية .

الموقع الجغرافى للدولة المستهدفة : الشك أن من أهم العوامل التى تؤثر على نجاح العقوبات  – 3
ا كانت دولة مطلة على بحار أو محيطات أم دولة حبيسة ، وعما إذا الدولية اإلقتصادية عما إذ

 كانت يمكن تطويقها والسيطرة على موانيها .
العوامل القانونية : وهو أهم العوامل التى يتوقف عليها نجاح العقوبات الدولية اإلقتصادية أو  – 4

لتوافق بين النظام القانونى للدولة إخفاقها ، حيث تعتمد قوة العقوبات الدولية اإلقتصادية على مدى ا
  1والنظام القانونى للمنظمة الدولية . 

 أما المعوقات التى تعرقل تحقيق وفاعلية العقوبات اإلقتصادية ، فمن أهمها األتى :
العقبات السياسية : حيث تقف العقبات السياسية عقبة فى طريق نجاح العقوبات اإلقتصادية  – 1

 نبع من داخل المنظمة أو من العالقات البينية للدولة المستهدفة .وفاعليتها ، وهى قد ت

                                                 

1 – James Moyall ( The sanctions problem in International Economic Relations ) In 

International Affairs  vol 36 , 1984 , p 631 . 
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العقبات اإلقتصادية : العالقات الدولية اإلقتصادية تقوم على التعاون والتبادل بين الدول  – 2
المبنى على الثقة ، ومن ثم فإن توقيع تدابير عقابية على دولة يؤدى عقبات أهمها زعزعة 

 مستوى الدولى .اإلستقرار والثقة على ال
 المبحث الثالث

 العقوبات الدولية اإلقتصادية التى تفرض أو تنفذ من جانب الدول ضد غيرها من الدول
 المطلب األول

 إلتزام الدول بتطبيق جزاءات المنظمات الدولية
 

 أواًل : إلتزام الدول األعضاء بتنفيذ قرارات مجلس األمن الدولى :
المتحدة يحظى بأهمية بالغة ، خاصة ما يتعلق منه بحفظ السلم نظام الجزاءات فى نظام األمم 

واألمن الدوليين ، ولمجلس األمن إلزام الدول األعضاء بتنفيذ هذه العقوبات القسرية على الدول 
 من الميثاق . 44،  25المخالفة ، ألنه هو المنوط به فرض هذه العقوبات حسب نص المادتين 

 ألعضاء بتنفيذ قرارت مجلس األمن الدولى :ثانيًا : إلتزام الدول غير ا
( من ميثاق األمم المتحدة على أن المنظمة تضمن أن تعمل الدول غير  2نصت المادة ) 

األعضاء فيها وفقًا لمبادئ الميثاق بما يكون ضروريًا لحفظ السلم واألمن الدوليين ، ومن ثم فإن 
أحكام الميثاق وقرارات أجهزة األمم المتحدة . هذا النص قد ألزم جميع الدول غير األعضاء بإتباع 

1 
 ثالثًا : إلتزام الدول بتنفيذ القرارات الجزائية للجمعية العامة لألمم المتحدة :

من ميثاق األمم المتحدة على إختصاصات الجمعية  14،  13،  12،  11،  10نصت المواد 
ز لها أن تصدر توصيات فى هذه العامة فى مجاالت حفظ السلم واألمن الدوليين ، وبذلك يجو 

رشادية ، ولكنها ال تتمتع  اإلختصاصات إلى الدول األعضاء فى صورة سلطات تشريعية ورقابية وا 
 بالقوة اإللزامية .

 رابعًا : إلتزام الدول بالقرارات العقابية التى تصدر من المنظمات اإلقتصادية :
لعقابى ، وأن الدول تلتزم بتنفيذ هذه وقد سبق التعرض لسلطات تلك المنظمات ذات الطابع ا

العقوبات ، وفى هذا اإلطار فإن إلتزامات الدول فى سبيل تنفيذ هذه العقوبات أسمى من أى إلتزام 
 آخر .

                                                 
، د / إبراهيم  409ص  –المرجع السابق  –النظرية العامة للجزاءات فى القانون الدولى  –د / عبداهلل األشعل  - 1

 وما بعدها . 172ص  –المرجع السابق  –سعود 
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 خامسًا : مراقبة تنفيذ الدول للعقوبات غير العسكرية :
ات غير العسكرية وينهج مجلس األمن طرق متعددة يبسط من خاللها رقابته على تنفيذ الدول للعقوب

، مثل تكليف األمين العام أو إنشاء لجنة خاصة لمتابعة سير العقوبات ، وبذلك أصبح لهذه اللجان 
 1عالقة قوية مع فروع األمم المتحدة كما أصبح لها صالحيات من أجل تنفيذ هذه العقوبات . 

 
 المطلب الثانى

 فرض الدول عقوبات ضد غيرها من الدول
 

لتسعينات من القرن الماضى أهمية األداة اإلقتصادية فى السياسة الخارجية حيث برزت خالل ا
للدول ، وتراجع العامل العسكرى لصالح العامل اإلقتصادى ، وبذلك إرتبط مفهوم العقوبات 
العسكرية بالثواب والعقاب للتأثير على الدول األخرى والمتمثل فى تقديم المساعدات أو فرض 

ب ، إال أن ذلك قد أصبح من أهم أدوات الدول الكبرى ، وهو فرض عقوبات إقتصادية كعقا
 2عقوبات ضد غيرها من      الدول . 

 أواًل : السياسة الخارجية للدول :
وهى مجموعة من األجراءات والمواقف التى تتخذها الدولة فى عالقاتها مع الدول وردود الفعل نحو 

ها بأنها منهج سياسى تتبعه الدولة فى عالقاتها مع ، كما تم تعريف 3القضايا واألحداث الدولية 
غيرها من الدول بحيث تعمل السياسة الخارجية على إيجاد توازن بين إلتزام دولتها الخارجى وبين 

، ولكل سياسة خارجية أهداف تعكس مصالح الدولة ،  4القوة التى يحتاج إليها لتنفيذ هذا اإللتزام 
وجود الذاتى للدولة ، وزيادة مستوى الثراء والرفاهية ، والدفاع عن ومن أهم تلك األهداف حماية ال

، ومن أهم  5أيدولوجيات الدول ، ودعم ترسيخ هيبة الدولة ، والمحافظة على السام واألمن الدوليين 

                                                 
 . 156ص  –المرجع السابق  –الجزاءات غير العسكرية فى األمم المتحدة  –د / عبداهلل األشعل  - 1
رسالة ماجستير فى  –العقوبات اإلقتصادية كأداه فى السياسية الخارجية األمريكية  –د / محمد إبراهيم أحمد  - 2

 . 6ص  – 2002سنة  –ردنية الجامعة األ –كلية الدراسات العليا  –العلوم الساسية 
 –القاهرة  –مكتبة النهضة المصرية  –الطبعة الثانية  –تحديد السياية الخارجية  –د / محمد السيد سليم  - 3

 . 7ص  0- 1998
 –القاهرة  –مكتبة األنجلو المصرية  –الطبعة السابعة  –المدخل للعلوم السياسية  –د / بطرس بطرس غالى  - 4

 . 307ص  – 1979
 –الطبعة الثانية  –دراسة فى األصول والنظريات  –العالقات السياسية الدولية  –د / إسماعيل حمدى مقلد  - 5

 . 31ص  – 1979 –جامعة الكويت 
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، أما أدوات السياسة  1محددات السياسة الخارجية المحدد الجغرافى واإلقتصادى والعسكرى 
بين أدوات دبلوماسية وأدوات دعائية وأدوات عسكرية وأدوات إستخباراتية  الخارجية فتتعدد ما
 وأدوات إقتصادية .

 ثانيًا : فلسفة فرض الدول عقوبات إقتصادية على غيرها من الدول :
 تعريف العقوبات اإلقتصادية التى تفرضها الدول ضد غيرها : – 1

ية والتجارية مع الدولة المستهدفة ، وذلك ردًا وهى قيام دولة بقطع أو التهديد بقطع عالقاتها المال
، كما عرفها البعض بأنها إجراءات تعمد  2على فعل غير مقبول فى السياسة الخارجية أو الداخلية 

على األدوات اإلقتصادية والتى تأخذ بها الحكومات بشكل منفرد أو ثنائى أو جماعى أو من خالل 
ضد دولة أو مجموعة من الدول ذات السيادة بسبب إنتهاك إحدى المنظمات الدولية أو اإلقليمية 

 القانون الدولى أو إنتهاك معاهدة دولية .
 أهم صور العقوبات اإلقتصادية من دولة ضد أخرى : – 2
المقاطعة اإلقتصادية : وهى القيام بعمل مشترك ضد أشخاص أو شركات أو    دول ، من  -

لعنيف كتعبير عن الرفض لتصرفات المستهدف من خالل خطط متناغمة للعزل المتعمد غير ا
 3المقاطعة . 

وفيه تقوم الدولة بفرض حظر على التجارة مع دولة أخرى على واحد أو  الحظر اإلقتصادى : -
أكثر من جوانب هذه التجارة كنوع من العقاب ، وهو يتم بشكل حكومى ، وبذلك فهو متضمن قوة 

 4القانون . 
وهو قطع اإلتصاالت عن دولة معينة ، وذلك لضمان دقة وفاعلية الحظر الحصار اإلقتصادى :  -

 ، فهو أوسع وأدق من الحظر .
القسر اإلقتصادى : وهو إيجاد مزيد من التكبيل والتقييد لدولة معينة على مناهج العمل الدولية ،  -

 والتى يمكن أن تكون متاحة أمام هذه الدولة المستهدفة .
 
 

                                                 
 . 20ص  – 1963 –القاهرة  –مطبعة النهضة الحديثة  –العالقات الدولية العربية  –د / محمد حافظ غانم  - 1
 –الطبعة األولى  –ترجمة حسين حيدر  –راع اإلقتصادى فى العالقات الدولية الص –مارى هيلين البيه  - 2

 . 11ص  – 1996 –بيروت  –منشورات عويدات 
 . 5ص  –المرجع السابق  –العقوبات الدولية اإلقتصادية والعالم العربى  –د / محمود حسن حسنى  - 3
 –سلسلة كتاب الرياض  –مؤسسة اليمامة الصحفية  –اللغة اإلقتصادية المعاصرة  –زين بن محمد السرحانى  - 4

 . 122ص  – 1999 –الرياض  – 67العدد 
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 اإلقتصادية التى تفرضها الدول : أشكال العقوبات – 3
عقوبات مالية : وهو تخفيض أو إلغاء المنح والمساعدات التنموية والتسهيالت المالية ، وتجميد  -

ومصادرة الودائع للدول المستهدفة ، وتجميد ومصادرة األصول غير المالية للدول المستهدفة ، 
ون ، أو أى شكل آخر من أشكال وتجميد التحويالت المالية ، ورفض إعادة جدولة الدي

 المساعدات .
أهمها التضييق على الصادرات والواردات للدولة المستهدفة ،  عقوبات تجارية وتكنولوجية : -

لغاء المزايا التجارية التفضيلية التى كانت تحظى  وفرض تراخيص إلزامية للتصدير واإلستيراد ، وا 
 1الية إلى غير ذلك من أنواع العقوبات . بها الدولة المستهدفة ، وفرض رسوم جمركية ع

وأهمها تقييد ووقف اإلتصاالت الهاتفية وغيرها من اإلتصاالت  عقوبات متعلقة باإلتصاالت : -
وتقييد أو وقف اإلتصاالت البريدية ، ووقف أو إلغاء مزايا الطيران ووقف رحالت الطيران بواسطة 

الرسو للسفن ، ووقف السفر البرى أو السكك الدول األخرى ، والحرمان من مزايا اإليجار و 
 الحديدية .

 العقوبات اإلقتصادية فى الماضى : – 4
فى الحقب الماضية كان إستخدام العقوبات اإلقتصادية أمرًا عاديًا فى الحروب وقبل الحروب 

ستخدمت ضد المسلمين األو  2وتفاديًا للقوة العسكرية  ائل فى ، ثم إستخدمت فى اليونان القديمة ، وا 
ستخدمها نابليون بونابرت ، كما إستخدمها الرئيس األمريكى إبراهيم لينكولين سنة  بداية الدعوى ، وا 

 ، إلى غير ذلك الكثير من األمثلة . 1861
 العقوبات اإلقتصادية التى توقعها الدول فى العصر الحديث : – 5

لحرب العالمية األولى حتى مطلع حالة فعلية للعقوبات المعنية منذ ا 116أحصى الباحثون حوالى 
( على أن أى دولة عضو فى العصبة يلجأ  6، وقد نصت عصبة األمم فى المادة )  3التسعينات 

إلى الحرب مستخفًا بها فيعتبر أنه إرتكب عماًل حربيًا ضد أعضاء العصبة اآلخرين ، ويفرضوا 
لعقوبات ضد إيطاليا ، وبعد إنشاء عليه فورًا قطع العالقات التجارية وقد تم ذلك فعاًل وفرضت ا

منظمة األمم المتحدة لم يدون ميثاق األمم المتحدة نصًا مثل النص السابق ، حيث ترك ذلك إلى 
 ( . 39تقدير مجلس األمن وفقًا لنص المادة ) 

                                                 
القاهرة  –كراسات إستراتيجية  –مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية  –الحصار والتنمية  –د / إبراهيم نوار  - 1
 . 7ص  – 1997عام  – 7السنة  – 60العدد  –
دراسة فى  –حليل اإلقتصادى آللية العقوبات اإلقتصادية فى األزمات المالية الت –د / منى محمد الطاعى  - 2

 . 101ص  – 1989 –العدد الثانى  –مجلة النفظ والتنمية  –النظرية والتطبيق 
 . 6ص  –المرجع السابق  –الحصار عبر التاريخ  –د / عبداهلل جندل  - 3
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 فلسفة العقوبات اإلقتصادية وأهدافها : – 6
صبحت إبادة جماعية بطيئة للشعوب ، العقوبات الإلقتصادية إذا تمت بال عقل أو عدل أو منطق أ

حيث تقوم سياسة هذه العقوبات على جعل األشياء أسوء قبل أن تتحسن ، وذلك بربط القدرة 
اإلقتصادية بالسلوك السيئ كحافذ سلبى من خالل دور النتائج اإلقتصادية السلبية الناجمة عن 

 ح الدولة المستهدفة .العقوبات فى التخفيف بشكل مباشر من حدة المشكلة عن طريق كب
 أهداف العقوبات اإلقتصادية : – 7

أهداف العقوبات اإلقتصادية أهدافًا عقابية ، وتختلف فى قوتها ومداها الزمنى حسب الفعل 
المرتكب ، وأهم أهدافها إحداث تغيير معتدل نسبيًا فى سياسة الدولة المستهدفة بالعقوبات ، كما أن 

نهاك القدرات العسكرية للدولة هدفها إثناء بعض الدول عن ال لجوء إلى الحلول العسكرية وا 
 1المستهدفة . 

 فاعلية العقوبات اإلقتصادية التى توقعها الدول على غيرها : – 8
ترتبط مسألة نجاح العقوبات اإلقتصادية وفاعليتها على قوة الجهد التى تطبقها وضعف الدولة 
لتفاف عدد من الدول حول الجهة التى تمارس هذه العقوبات ، ومن ثم فإن محددات  المستهدفة وا 
ذه النجاح تتبلور فى المحددات السياسية والمحددات اإلقتصادية والزمن وماله من دور فى تأثير ه

 2العقوبات ، وأيضًا الموقع الجغرافى للدولة المستهدفة . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
، د /  74ص  – 1999 –القاهرة  –مكتبة الطيب  –لى الطبعة األو  –عولمة أم أمركة  –د / حسن قطامش  - 1

مجلة  -مركز دراسات الشرق األوسط   –التقرير اإلرهابى السنوى أداة للسياسة الخارجية األمريكية  –محمد معالى 
 . 73ص  – 2001 –عمان  – 16العدد  –دراسات شرق أوسطية 

مركز القاهرة لدراسات  –العقوبات الدولية المدى والفاعلية األمم المتحدة ونظام  –د / خالد عبدالعزيز الجوهرى  - 2
 . 73ص  – 2001 –القاهرة  –السنة السادسة  – 21العدد  –مجلة رواق عربى  –حقوق اإلنسان 
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 المبحث الرابع
 أهم وسائل تسوية المنازعات الدولية بما دون الحرب من ضغوط

 
 أوأل : اإلقتصاص أو المعاملة بالمثل :

اإلقتصاص : هو حق دولة معينة فى أن تتخذ إجراءًا قانونيًا ردًا على دولة أخرى إتخذت سلوكًا  -
 1أو موقفًا أو إجراءات أضرت بمصالح هذه الدولة أو رعاياها . 

المعاملة بالمثل : تعنى أن هناك دولة خالفت إلتزامًا دوليًا تجاه دولة أخرى فترد عليها األخيرة  -
 بالمثل .

 ًا : حجز السفن :ثاني
وهو مصادرة مؤقتة لسفينة تابعة لدولة معينة من قبل دولة أخرى تدعى أن لها حقوقًا لدى دولة 

 2السفينة أو دولة العلم ، ويكون هذا التأقيت مرهون بوفاء الدولة األخرى بإلتزاماتها . 
 ثالثًا : الحظر البحرى على السفن :

لة دخلت طرفًا فى نزاع مع دولة أخرى حيث يتم منع سفن وهو منع دخول أو خروج سفن تابعة لدو 
هذه الدولة من دخول شواطئ الدولة أو الخروج منها بقصد حرمانها من اإلتصال بغيرها من الدول 
عن طريق البحر ، وهى وسيلة ذات خطورة كبيرة على مصالح الدول ، وهناك نوعان للحظر 

ده تقضى بعدم التعرض للسفن المحتجزة وما تحمله ، البحرى ، أولهم الحظر البحرى السلمى وقواع
أما الحظر البحرى الحربى هو ذلك الذى يطبق على السفن األجنبية ذات الصلة بالنزاع أو غير 

 ذات صلة بالنزاع ، وفيه تخضع هذه السفن لوسائل قسرية تختلف عن الحظر البحرى السلمى .
 رابعًا : تجميد األموال :

الدولة بتجميد األموال المودعة فى بنوكها لدولة أخرى سواء كانت نقودًا أو  وهو إجراء تقوم به
أموااًل أخرى ذات قيمة ، وذلك من أجل إجبار تلك الدولة على سلوك سلبى أو إيجابى معين ، 

 وسواء كانت تلك األموال تخضع للحكومة أو لألفراد .
 :خامسًا : وقف المساعدات الفنية واإلقتصادية والمالية 

ويتم إستخدام سالح وقف المعونات والمساعدات الفنية واإلقتصادية وغيرها بشتى أنواعها ، كما 
انها وسيلة قوية من وسائل الضغط على دولة ما أو مجموعة من الدول ، لحملهم على نهج معين 

                                                 
 . 592ص  – 2018طبعة  –دار النهضة العربية  –القانون الدولى العام  –أ د / حسن سند  - 1
يثة فى الحجز التحفظى على السفينة وفقًا لإلتفاقيات الدولية والقانونين التطورات الحد –د / هشام فضلى  - 2

 وما بعدها . 12ص  –دار النهضة العربية  – 2018 –الطبعة الثانية  –المصرى والفرنسى 
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ة ضد ، وأحيانًا يكون سالح منطقى نتيجة إلنتهاكات تلك الدولة ، أو غير منطقى من الدول الغني
 الفقيرة .

 سادسًا : المقاطعة :
وتكون بمقتضى قرار يصدر من منظمة دولية أو أحد أجهزتها كمجلس األمن فى األمم المتحدة ، 
كما قد يكون قرار المقاطعة قرارًا فرديًا من جانب دولة ضد دولة أخرى كوسيلة ضغط لحل النزاع 

رائيل لفلسطين ، ومصر اآلن ضد قطر بينهما ، مثل المقاطعة من الدول العربية إلحتالل إس
 لحملها على التكاتف مع الدول العربية وعدم التغريد خارج السرب العربى .

 سابعًا : قطع العالقات الدبلوماسية :
قطع العالقات الدبلوماسية بين أشخاص القانون الدولى هى مسألة خطيرة تمثل إنعكاس لألزمة 

ة هى أداة التعاون ، فتكون فى األزمات موضع نزاعات أو الواقعة بينهم ، فكما أن الدبلوماسي
خالفات بين الدول ، ومن ثم فإنه ال يلجأ لذلك إال فى الظروف اإلستثنائية ، مثل إستدعاء السفير 

 1، ووقف العالقات الدبلوماسية أو   قطعها . 
 

 المبحث الخامس
 تهدفةأثر ما دون الحرب من ضغوط على حقوق اإلنسان فى الدول المس

 المطلب األول
أثر العقوبات الموقعة من جانب المنظمات الدولية ضد الدول وتداعياتها على حقوق اإلنسان 

 فيها
 

 أواًل : األثر اإليجابى لعقوبات ما دون الحرب فى حماية حقوق اإلنسان :
سان ، أصبحت حقوق اإلنسان ليست شأنًا داخليًا ، وذلك منذ صدور اإلعالن العالمى لحقوق اإلن

تفاقية تحريم إبادة الجنس البشرى  تفاقيات جنيف األربعة ، ومن هنا إعتبرت األمم  1949وا  وا 
المتحدة أن إنتهاك حقوق اإلنسان تشكل تهديدًا للسلم واألمن الدوليين ، ومن هنا أعطت مجلس 

 وهما :األمن التدخل فى تلك األزمات الداخلية ، وأوجبت شرطان لذلك ، 
 إنتهاك الدولة لحقوق شعبها .جسامة  -
 إستمرارية نهج إنتهاك حقوق اإلنسان . -

                                                 
 228ص  – 1973 –دمشق  –بيروت  –دار اليقظة العربية  –الدبلوماسية الحديثة  –سموحى فوق العادة  - 1

 وما بعدها .
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ولما كانت عقوبات مادون الحرب بمثابة أداة فعالة فى يد المنظمات الدولية ، ولذلك لحماية حقوق 
 اإلنسان يجب توافر ثالثة شروط لمشروعية إستخدام هذه الجزاءات وهى :

 العقوبات .مشروعية الهدف من وراء توقيع هذه  –
 مشروعية الوسائل المستخدمة فى سبيل تحقيق هذا الهدف . -
 1مشروعية اآلثار اإلنسانية الناجمة عن توقيع هذه العقوبات .  -

 ثانيًا : األثر السلبى لعقوبات ما دون الحرب على حالة حقوق اإلنسان فى الدول المستهدفة :
ميز بين الشعب والسلطة ، ومن ثم تعانى الشعوب العقوبات اإلقتصادية تأتى شاملة بطبيعتها ال ت

من جراء هذه العقوبات ، بل إن رجال السلطة فى معظم األحوال ال يتأثرون بها إلستئثارهم بالثروة 
وتأمين أنفسهم ، كما أن وسيلة تجويع الشعوب للضغط على السلطة الحاكمة هى أمر غير مقبول 

اإلقتصادية عقوبات جزئية تؤثر على السلطة الحاكمة ، ومن هنا كان السعى نحو جعل العقوبات 
 دون الشعب .

ثالثًا : أمثلة لبعض الدول التى تم فيها توقيع عقوبات مادون الحرب من جانب المنظمات 
 الدولية :

والتى قامت ضدها العقوبات بسبب التمييز العنصرى ضد شعبها بسبب  دولة جنوب إفريقيا : – 1
% من السكان ، 70شعب فى الجنس والدين والثقافة ، بحيث يبلغ السود نحو اإلختالف بين أفراد ال

% من السكان ، واآلسيويين حوالى 10% من السكان ، والملونيين حوالى 17والبيض حوالى 
3. % 
أغسطس  2والتى قامت ضدها العقوبات بسبب غزو العراق للكويت فى     دولة العراق : – 2

إلى األمم المتحدة ، وطلبت من مجلس األمن إتخاذ قراره وفقًا ، فلجأت دولة الكويت  1990
 للفصل السابع من الميثاق .

والتى لم تحظى باإلستقرار السياسى منذ إستقاللها ، حيث تنامت داخل  دولة السودان : – 3
السودان الحركات الراغبة فى اإلستقالل بخاصة فى الجنوب ودخول السودان فى دوامة الحرب 

اإلنفصال وتكوين كيانات مستقلة ، وهناك أيضًا البعد الخارجى لتلك القالقل من الدول  رغبة فى
 الكبرى ، والتحرك اإلسرائيلى داخل القارة واألطماع فى نهر النيل .

، بمحافظى أعضاء الوكالة للطاقة الذرية إمتنع خمسة أعضاء  2006: فى يناير عام  إيران – 4
/  5/  31ن إلى مجلس األمن الدولى ، وطلب مجلس األمن فى عن التصويت بهدف إحالة إيرا

                                                 

1 – Hans Kochler ( The United Nations sanctions policy and International law ) In 

Turkish year book of International law 1992 XXII . 
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 2006/  12/  26من إيران وقف جميع األنشطة الخاصة بتخصيب اليورانيوم ، ثم فى  2006
 بدأ مجلس األمن فى فرض سلسلة من العقوبات ضد إيران لعدم إمتثالها لقراره السابق .

ر طائرة ) بان أمريكان ( فوق لوكيربى بإسكتلندا : والتى قام ضدها اإلتهام بسبب تفجي ليبيا – 5
 ( V . T . A )، كما تم إتهامها بإسقاط طائرة تابعة لشركة النقل الجوى  1988/  2/  21فى 

 الفرنسية فوق صحراء النيجر .
 المطلب الثانى

أثر العقوبات الموقعة من جانب الدول ضد غيرها من الدول وتداعياتها على حقوق اإلنسان 
 خل هذه الدولةدا

 
: منذ نصف قرن ال تزال كوبا تخضع لعقوبات متعاقبة ومتتابعة  العقوبات األمريكية ضد كوبا – 1

من الواليات المتحدة األمريكية منذ خمسينات القرن الماضى ونحن فى العقد الثانى من األلفية 
إلقتصادية بعد إستقاللها عن ، وقد فرضت الواليات المتحدة على كوبا الحماية السياسية وا 1الثالثة 

بذريعة حماية اإلستقالل ، ثم تم اإلتفاق على  1902أسبانيا ، ثم إحتلتها الواليات المتحدة سنة 
تأجير ميناء جوانتانامو لمدة غير محدودة مقابل ألفين دوالر سنويًا ، كردًا لصنيع الواليات المتحدة 

 2.  األمريكية فى حماية هذه الجزيرة بعد إستقاللها
عقب قيام الثورة اإلسالمية فى إيران  1979: وتعود إلى سنة  العقوبات األمريكية ضد إيران – 2

 444، ووقعت حادثة إحتجاز الرهائن األمريكيين والغربيين فى السفارة األمريكية فى طهران مدة 
يوم ، وما تالها من فشل مساعى إطالق سراحهم ، ومن ثم فرضت الواليات المتحدة على إيران 

 مجموعة من القوانين واألوامر .عقوبات أحادية الجانب بمقتضى 
أصدرت الواليات المتحدة  1980: عام  عقوبات مادون الحرب ضد العراق من جانب الدول -3

األمريكية قائمتها للدول الراعية لإلرهاب ، والتى تضمنت دولة العراق ، وكانت تلك هى بداية 
خدام السالح الكيميائى ضد فرض العقوبات الدولية على العراق على خلفية إتهام العراق بإست

تجسدت فى  1999األكراد ، وبعد إحتالل العراق الكويت إتخذت العقوبات أشكااًل جديدة سنة 
 حظر تجارى كامل ومحكم وعقوبات تجدد تلقائيًا .

                                                 
 –مؤسسة األهرام  – 172العدد  –مجلة السياسة الدولية  –كوبا ) ماذا يعد سترو (  –د / وهيب المنياوى  - 1

 . 2008أبريل 
 –المؤسسة المصرية العامة  –القاهرة  –الطبعة األولى  –أقنعة اإلستعمار األمريكى  –ى منصور د / سام - 2

 . 68ص  – 1968 –دار الكتب 
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 1989: واجه السودان عقوبات أمريكية بحجة أنه من الدول الداعمة لإلرهاب سنة  السودان – 4
 ارجية فى قائمة الدول الداعمة لإلرهاب والمنتهكة لحقوق اإلنسان .، ووضعته وزارة الخ

 
بسبب إتهام ليبيا  1978: إستهلت الواليات المتحدة األمريكية عقوباتها ضد ليبيا سنة  ليبيا – 5

بدعم اإلرهاب ، بحيث بدأت الواليات المتحدة بفرض رقابتها على تصدير الطائرات الحربية 
عمودية وقطع الغيار إلى         ليبيا ، كما قامت بإغالق مقر البعثة الصغيرة والطائرات ال

إلى غير ذلك مما قامت به الواليات المتحدة ضد ليبيا  1981الدبلوماسية الليبية فى واشنطن عام 
 من غلق الشركات وغير ذلك .

 
 الفصل الرابع

 رب من ضغوطالتعسف فى إستعمال الحق فى تسوية المنازعات الدولية بما دون الح
 المبحث األول

 التعسف فى إستخدام الحق فى إطار القانون الدولى العام
 المطلب األول

 التعريف بالتعسف فى إستخدام الحق
 

 أواًل : معنى الحق :
 معنى الحق فى ظل الفقة اإلسالمى : –أ 
 الحق فى اللغة : – 1

والحق لغة هو الثابت الواضح الذى ال ينكر ، وقد إتفقت معاجم اللغة العربية على أن الحق 
، وقد وردت كلمة الحق فى القرآن الكريم مائة وأربعة وتسعون  1ومرادفاته ال يخرج عن هذا المعنى 

مقام  مرة ، وكلمة حق ثالثة وثالثون مرة ، وكلمة حقه ثالث مرات ، وقد إختلف معنى اللفظ حسب
 2وروده فى اآليات القرآنية . 

 
 

                                                 
، لسان العرب إلبن منظور  146ص  – 1926طبعة  –المطبعة األميرية  –الفخر الرازى  –مختار الصحاح  - 1
 –المطبعة األميرية  –نير ألحمد بن على المقرى الفيومى ، المصباح الم 332ص  –مطبعة دار الكتاب العربى  –

 . 1926 –الطبعة السادسة 
 . 100ص  –الهيئة العامة للكتاب  –محمد فؤاد عبدالباقى  –المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم  - 2
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 الحق فى إصطالح األصوليين : – 2
ختلف األصوليين فى تعريف الحق إلى ثالثة إتجاهات ، فالحق إما حكم ، أو متعلق بحكم  ،  1وا 

 . 2أو هو أمر معنوى 
 الحق لدى فقهاء المسلمين : – 3

ورد الحق فى الفقه اإلسالمى فى مواضع مختلفة وبمعان متعددة ، ونظرًا لوضوح داللته فلم 
يتعرض له أكثر الفقهاء القدامى تعريفًا نظرًا لوفاءه بجميع إستداللته فى اللغة ، وكافة علوم 

 3ومخاطبات الناس . 
 مفهوم الحق فى النظم القانونية القديمة ) القانون الرومانى ( : –ب 

نظر الرومان إلى الحق نظرة مادية ، ولم ينظر إليه كفكرة قانونية مستقلة تحتاج إلى دراسة فلسفية 
تعلل مضمونها ، ومن ثم فقد نظروا إليه بطريقة تنظيمية ممثلة فى الدعوى ، فالدعوى عنوانًا ورمزًا 

 4لوجود الحق . 
 مفهوم الحق فى النظم القانونية المعاصرة : –ج 

(  droitمين الالتينى واألنجلو أمريكى ، حيث فى اللغة الفرنسية هناك كلمة       ) ومنهم النظا
التى تعنى حق فى اللغة العربية ، وهى تعنى أيضًا كلمة القانون ، وقد أصبح هذا المصطلح يعنى 
فكرة الحق لدى معظم دول العالم بإستثناء الدول ذات النظام األنجلو أمريكى ، والتى تعرف الحق 

 5( ، وهى كلمة تشير إلى ذات الفكرة القانونية .  rightبإسم ) 
 مفهوم الحق فى النظم الرأسمالية واإلشتراكية : –د 

إذا كان النظام القاونى تسيطر عليه النزعة الفردية يسمى نظامًا رأسماليًا ، أما إذا كان النظام ينظر 
ية المجتمع فهو يسمى بالنظام إلى الفرد من خالل المجتمع وذابت شخصية الفرد فى شخص

اإلشتراكى ، وينظر األول إلى الحقوق بإعتبارها ميزات يتمتع بها صاحب الحق فى مواجهة الغير 

                                                 
 . 151،  150ص  –مطبعة الحلبى بيروت  –التلويح على التوضيح لمتن التنقيح  –سعد الدين التفتزانى  - 1
 . 221ص  –الجزء الثانى  –المطبعة السلفية  –الموافقات  –الشاطبى  - 2
مصادر الحق فى  –، عبدالرازق السنهورى  121ص  –مطبعة الحلبى  –األشباه والنظائر إلبن نجيم الحنفى  - 3

 . 14ص  –الجزء األول  –طبعة معهد الدراسات العربية  –الفقه اإلسالمى 
القاهرة  –مكتبة عبداهلل وهبه  –الطبعة الثانية  –محاضرات فى النظرية العامة للحق  –إسماعيل غانم ا . د /  - 4
 . 1974القاهرة  –دار النهضة العربية  –محاضرات فى النظرية العامة للحق  –، أ . د / أحمد سالمة  1985 –
القاهرة  –دار الفكر العربى  –ولى العام التعسف فى إستعمال الحق فى القانون الد –د / سعيد سالم جويلى  - 5

 وما بعدها . 86ص  – 1985
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على اإلطالق ، أما المذاهب اإلشتراكية تراعى مصلحة المجتمع والحق عندهم ليس ميزة مقررة 
 1لصاحبه ولكنه وظيفة إجتماعية . 

 قانون المختلفة :مفهوم الحق فى فروع ال –ه 
إذا كانت نظرية الحق تدرس فى القانون الداخلى فى إطار القانون الخاص بإعتبار أن القانون 
الخاص يطبق على العالقات القانونية التى تتم بين األفراد أو التى تتم بين الدولة والفرد أو إحدى 

وجود فكرة الحق ومفهومها هيئاتها دون أن يكون لها وصف السيادة ، ومن ثم يبرز التساؤل عن 
فى القانون العام ، السيما وأن الدولة الحديثة هى أيضًا تخضع للقانون حتى يكون لتصرفاتها حدود 

 ومسئولية .
 مفهوم الحق واإلختصاص فى النظام القانونى الدولى العام : –و 

ك فكرة اإلختصاص ، تعرضت فكرة الحق فى إطار القانون الدولى لإلنتقاد وأحيانًا لإلنكار ، وكذل
والتزال الكلمتان موجودتان باقيتان حتى اليوم ، فقد ذهب الفقيه هانز كيلسن والفقيه ليون دى جى 
متزعمان الدعوى إلى إنكار فكرة الحق فى العالقات الدولية على أساس أن القانون الدولى به قاعدة 

دى جى على رفضه لفكرة اإلرادة وفكرة  أساسية هى قاعدة ) الملتزم عند إلتزامه ( ، كما أكد العميد
الشخصية القانونية وفكرة السيادة ، إذ قرر أنه ال يوجد سوى األفراد فقط ، وعلى خالف ما سبق 
ظل فريق آخر من فقهاء القانون الدولى العام مؤيدين لفكرة الحق وليس تعبير اإلختصاص ، وقد 

جود فكرة الحق فى إطار القانون الدولى على و  1949أكدت محكمة العدل الدولية بالهاى سنة 
العام ، كما أن أقدم الوثائق الدولية التى تتحدث عن الحقوق فى القانون الدولى العام هو إعالن 

 . 1926/  1/  6حقوق وواجبات الدول الذى أقره المجمع األمريكى للقانون الدولى فى 
 

 ثانيًا : معنى التعسف :
 التعسف فى اللغة : –أ 

يعسف ( وهو السير بغير هدى ، واألخذ على غير الطريق ،  –التعسف مأخوذ من فعله ) عسف 
 2اإلعتساف ( .  –وكذلك ) التعسف 

 التعسف إصطالحًا : –ب 

                                                 
 1963عدد مارس  –مجلة القانون واإلقتصاد  –ماهية الحق فى القانون الخاص  –د / عبد الوهاب العطافى  - 1
 وما بعدها . 44ص  –
ص  – 2005 –لبنان  –دار صادر للنشر  –الطبعة الرابعة  –المجلد السابع  –لسان العرب  –إبن منظور  - 2

245 . 
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تم تعريفه فى الفقه اإلسالمى المعاصر بأن التعسف فى إستخدام الحق هو ) أن يستعمل اإلنسان 
 1حقه على نحو غير مشروع ( . 

 يز التعسف عن غيره من المصطلحات :تمي –ج 
وهنا يجب التمييز بين التعسف والتجاوز ، وكذلك التعسف واإلساءة ، فالتجاوز هو الخروج عن 
حدود الحق التى رسمها الشارع أو القانون ، أما اإلساءة فيستخدم الفقهاء اللفظين كمترادفين ، ولكن 

 إساءة إستخدام الحق فى التقاضى .يكثر إستخدام اإلساءة فى المجاالت اإلجرائية ك
 التعسف فى إطار القانون الرومانى : –د 

ال يمكن إستخالص نظرية عامة للتعسف فى إطار القانون الرومانى الذى كان يقوم على الحق 
 المطلق ، ولكن أمكن العثور على بعض التطبيقات التى يتقيد فيها الحق بمنع اإلضرار .

 فرنسى :التعسف فى القانون ال –ه 
حيث سادت فى القانون الفرنسى النزعة الفردية بوجه عام إال أن قواعد العدالة إقتضت التأثر 

 بالقانون الرومانى سالف الذكر ، بحيث أصبح ممنوعًا إستخدام الحق بقصد اإلضرار .
 التعسف فى القانون األلمانى : –و 

ه ال يباح إستعمال الحق إذا لم يكن له ( من القانون المدنى األلمانى على أن 226نصت المادة ) 
 من غرض سوى اإلضرار بالغير .

 التعسف فى القانون المدنى السويسرى : –ز 
على أنه يجب على  1907حيث نصت المادة الثانية من القانون المدنى السويسرى الصادر عام 

ها حسن النية ، أما كل شخص يستعمل حقوقه وأن يقوم بتنفيذ إلتزاماته طبقًا للقواعد التى يرسم
 التعسف الظاهر فى إستعمال الحق فال يقره القانون .

 التعسف فى القانون السوفيتى : –ح 
نصت المادة الثانية من القانون المدنى السوفيتى على أن القانون يكفل الحقوق المدنية ، إال أن 

 له .يكون إستعمالها مخالفًا للغرض اإلقتصادى واإلجتماعى الذى وجدت من أج
 التعسف فى إستخدام الحق فى التشريعات العربية : –ى 

من القانون المدنى اللبنانى على أنه يلتزم بالتعويض من يضر بالغير بتجاوزه  124نصت المادة 
 أثناء إستعمال حقه حدود حسن النية أو الغرض الذى من أجله منح هذا الحق .

                                                 
مجلة الشريعة  –التعسف فى إستعمال الحقوق فى الشريعة اإلسالمية والقانون  –د / محمد رأفت عثمان  - 1

 . 4ص  –دون سنة نشر  –والقانون 
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سة منه على مسئولية مستعمل الحق فى الحالت كما نص القانون المدنى المصرى فى المادة الخام
 اآلتية :

 إذا لم يقصد به سوى اإلضرار بالغير . -
إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة األهمية حيث ال تتناسب مع ما يصيب الغير  -

 من ضرر بسببها .
 إذا كانت المصالح التى يرمى لتحقيقها مصالح غير مشروعة . -
 ف فى إستخدام الحق فى إطار الفقه اإلسالمى :التعس –ط 

ستدل الفقهاء  أصل الفقه اإلسالمى التعسف فى إطار الشريعة اإلسالمية بطريقة دقيقة وواضحة وا 
 على تحريم التعسف من القرآن الكريم والسنة النبوية واإلجماع .

حل اهلل لكم وال تعتدوا إن اهلل ال فمن القرآن قوله تعالى : ) يا أيها الذين آمنوا ال تحرموا طيبات ما أ
 1يحب المعتدين ( . 

ومن السنة النبوية قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيما رواه أبو سعيد الخدرى أن الرسول قال 
 2) ال ضرر وال ضرار ( . 

كما أنه فى عهد عمر بن الخطاب رضى اهلل عنه ، صار نزاع بين الضحاك بن خليفة و محمد 
إبن مسلمة ، إذ أراد األول أن يمر بأرض بخليج يسقى به أرضه وقد منعه الثانى مالك األرض ، 

 3فأمره عمر بن الخطاب أن يتركه يمر فرفض ، فقال له عمر واهلل لو يمرن على بطنك . 
 

 الثانىالمطلب 
 التعسف فى إطار القانون الدولى العام

 

 أواًل : تحريم التعسف فى إطار الفقه الدولى :
كان هاجس الفقه القانونى الدولى هو تقييد حريات الدول وتقييد فكرة السيادة    المطلقة ، خاصة 

ختلف بعد الحربين العالميتين ، فكان من بين هذه الوسائل حظر التعسف فى إستعمال الحق ،  وا 
 الفقه بين مؤيد ومعارض على ذلك كاآلتى :

                                                 
 . 87اآلية رقم  –سورة المائدة  - 1
ص  –الجزء الخامس  –هجرى  1357 –المطبعة المصرية  –الطبعة األولى  –نيل األوتار للشوكانى  - 2

261 . 
مجلة العلوم القانونية  –نظرية التعسف فى إستعمال الحق فى الفقه اإلسالمى  –عيسوى أحمد عيسوى  - 3

 . 57ص  –دد األول الع –السنة الخامسة  –واإلقتصادية 
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 تأييد وجود فكرة تحريم التعسف فى إستعمال الحق فى إطار القانون الدولى : – 1
تجه هذا الفقه إلى أن مبدأ تحريم التعسف فى إستعمال الحق هو مبدأ من المبادئ العامة للقانون  وا 

تجه نفر منهم إلى أن أساس تحريم الت تجه فريق ثالث إلى الدولى ، وا  عسف هو العرف الدولى ، وا 
 1إعتبار تحريم التعسف بمثابة أحد المبادئ األساسية فى القانون الدولى . 

 الفقه المعارض لتحريم التعسف فى إستعمال الحق فى القانون الدولى : – 2
الدولية ، فمن إنتقد عدد كبير من الفقه نظرية تحريم التعسف فى إستعمال الحق فى إطار العالقات 

الناحية الشكلية فقد إنتهوا إلى عدم قبول جميع النظم القانونية المعاصرة لهذه الفكرة ، وعدم إمكان 
إنتقالها إلى مجال القانون الدولى ما لم توجد قاعدة إتفاقية أو عرفية تقضى بتحريم التعسف فى 

د فكرة التعسف فى إستعمال الحق إستعمال الحق ، أما من الناحية الموضوعية فقد ذهبوا إلى تجدي
 من أى قيمة لها من الناحية العملية .

 ثانيًا : تحريم التعسف فى إطار القضاء الدولى :
قد تطور موقف القضاء الدولى منذ بدايات القرن الماضى وبعد إنشاء عصبة األمم حيث كان 

يرت فيها ومع بدايات النصف للمحكمة الدائمة للعدل الدولية العديد من األحكام واآلراء التى أث
 الثانى من القرن الماضى فقد أثير أمامها فكرة التعسف فى إستعمال الحق فى عدة قضايا منها :

 .         1949قضية مضيق كورفو  -
 . 1951قضية المصايد النرويجية  -
 .  1953قضية إمباتيلوس سنة  -
 . 1948قضية قبول دولة بصفتها عضو فى األمم المتحدة سنة  -
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ص  –المرجع السابق  –مبدأ التعسف فى إستعمال الحق فى القانون الدولى العام  –د / سعيد سالم جويلى  - 1

 وما بعدها . 58
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 المطلب الثالث

 تحريم التعسف فى إستعمال الحق فى إطار القانون الدولى العام
 

 أواًل : تأصيل تحريم التعسف فى إستعمال الحق فى إطار القانون الدولى :
مبدأ تحريم التعسف فى إستعمال الحق فى إطار القانون الدولى والعالقات الدولية يجد أساسه فى 
المبادئ العامة للقانون التى أقرتها األمم المتمدينة ، والذى ذهب أغلب الفقه فيه إلى إعتبارها 

والحقيقة  ، 1مصدرًا مستقاًل بذاته عن العرف الدولى ، كما سار خالف حول ماهية هذه المبادئ 
أن هناك دراسات قالت بأن المبادئ العامة للقانون فى النظام القانونى الدولى هى مسألة قديمة لجأ 
إليها المحكمون والقضاة منذ زمن طويل لتأسيس أحكامهم عليها بداًل من العرف والمعاهدات 

ذات طابع قانونى ، وخالصة القول أن المبادئ العامة للقانون مفاهيم مجردة للعدالة غير مكتوبة 
 2وهى عامة وغير شخصية ومخالفتها تقتضى الجزاء . 

 ثانيًا : عالقة تحريم التعسف فى إستعمال الحق بمبدأ حسن النية :
فى إطار دراسات القانون الدولى العام ، تجئ نظرية تحريم التعسف فى إستعمال الحق مرتبطة 

أنهما وجهان لعملة واحدة ، إال أن مفهوم حسن بدراسة مبدأ حسن النية للحد الذى صور للبعض 
النية مستقل تمامًا عن معنى التعسف ، حيث أن مفهوم حسن النية يقصد به اإلخالص والشرف 

 واألمانة .
 ثالثًا : معيار التعسف فى إستعمال الحق وصوره :

ة من القانون لم يتفق فقهاء القانون الدولى العام على معيار واحد للتعسف ، وهى ذاتها مأخوذ
 الخاص ومن الفقه اإلسالمى ، وهذه الصور هى :

 ممارسة الحق بقصد اإلضرار بالغير . – 1
 عدم توازن المصالح المتنازعة . – 2
 اإلنحراف بالسلطة أو بغاية الحق . – 3

                                                 
د / مفيد  –انظر مفهوم المبادئ العامة للقانون وماهيتها وطبيعتها والخالف الفكرى الذى ثار بشأنها بالتفصيل  - 1

 1967لسنة  23المجلد رقم  –مقال بالمجلة المصرية للقانون الدولى  –امة للقانون الدولى المبادئ الع –شهاب 
 وما بعدها . 10ص  –

ص  – 1982طبعة  –منشأة المعارف باإلسكندرية  –الوسيط فى قانون السالم  –د / محمد طلعت الغنيمى  - 2
259 . 
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 1الممارسة التحكمية للحق .  – 4
 لحق :رابعًا : مفهوم اإلنحراف بالسلطة وعالقته بالتعسف فى إستعمال ا

يتضح معنى اإلنحراف بالسلطة من خالل الرأى اإلستشارى لمحكمة العدل الدولية الذى صدر فى 
بناء على طلب منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ) اليونسكو ( ،  1956أبريل  23

وذلك بخصوص بعض أحكام قد أصدرتها محكمة العمل الدولية ضد ) اليونسكو ( ، وقد أكدت 
محكمة العدل الدولية فى هذا الرأى جواز الطعن أمام المحكمة اإلدارية لتلك المنظمة بناء على 

 فكرة اإلنحراف    بالسلطة .
 خامسًا : تأسيس المسئولية الدولية على أساس التعسف فى إستعمال الحق :

ية ، فذهب إختلف الفقهاء حول طبيعة التعسف فى إستعمال الحق كأساس للمسئولية       الدول
تجه فريق آخر إلى إعتباره نوع من الفعل الدولى غير المشروع  بعضهم إلى أنه نوع من الخطأ ، وا 
، وفى مقام الموازنة بين هذه الرؤى تبرز منطقية إعتبار العمل التعسفى صورة من صور العمل 

 لقانون الدولى .الدولى غير المشروع ، إنطالقًا من فكرة مفهومها أن هناك إخالاًل بقاعدة فى ا
 

 المبحث الثانى
 التعسف من جانب المنظمات الدولية عند تسوية المنازعات بما دون الحرب من ضغوط

 
وفقًا لما سبق عرضه لمبدأ تحريم التعسف فى إستعمال الحق على صعيد المنظمات الدولية ، 

إلدارية الدولية أو ومواجهة اإلنحراف بالسلطة داخل هذه المنظمات ، سواء على صعيد المحاكم ا
غيرها ، بما يؤدى إلى إلغاء أى قرار إدارى يصدر من أحد أجهزة هذه المنظمات ما دام مشوبًا 
باإلنحراف بالسلطة أو متعسفًا فى إستعمال الحق فى إتخاذ القرار أو الفعل المادى ، بحيث يتنكب 

كأشخاص من أشخاص القانون الغاية المثلى إلى         غيرها ، ولما كانت المنظمات الدولية 
الدولى العام قد نشأت من أجل تحقيق المصالح المشتركة للدول األعضاء فيها ، فإنه يجب على 
هذه المنظمات الدولية أال تتصرف خارج هذه الحدود والتى يحكمها ميثاقها المنشئ لها ، ولعل 

الدولية ، وفى هذه الحالة يبرز األمر يدق عند الحديث عن السلطات التقديرية لهذه المنظمات      
، ومن ثم يقترب مفهوم التعسف  2دور مبدأ تحريم التعسف فى إستعمال الحق لتفعيل هذه الرقابة 

                                                 
 . 308ص  –المرجع السابق  –العالقات الدولية  –أ . د / إبراهيم العنانى  –انظر تفصيالت هذه الصور  - 1
منشأة المعارف  –األحكام العامة فى قانون األمم المتحدة ) التنظيم الدولى (  –أ . د / محمد طلعت الغنيمى  - 2

الطبعة  –دار النهضة العربية  –المنظمات الدولية  –، د / مفيد شهاب  - 703ص  – 1971سنة  –باإلسكندرية 
 . 104ص  – 1978 –الرابعة 
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فى إستعمال السلطة على صعيد المنظمات الدولية من مفهوم التعسف فى إستعمال الحق فى 
نحرفت فى حالتين أو فى العالقات الدولية ، ومن ثم تكون المنظمة الدولية قد تعسفت أو إ

 إحداهما :
إذا كانت المنظمة الدولية وهى بصدد ممارسة سلطة تقديرية قد فرضت على الدول  األولى :

 األعضاء شروطًا غير ضرورية أو غير مالئمة مع السلطة التقديرية المخولة لهذه المنظمة .
يرية ، وعلى الرغم من أن فإذا كان تصرف المنظمة وهى بصدد ممارسة السلطة التقد الثانية :

تصرفها ال يشكل أى مخالفة بموجب الميثاق المنشئ لها ، ولكنه متعارض أو خارج عن أهداف 
 هذه المنظمة ، ومن ثم يكون التعسف فى إستعمال السلطة متوافرًا فى حق هذه المنظمة الدولية .

راف بالسلطة كل منهما مبدأ وبالتالى يكون مبدأ تحريم التعسف فى إستعمال الحق أو تحريف اإلنح
من أهم المبادئ العامة للقانون يمكن اللجوء إليه لمواجهة القرارات غير المشروعة للمنظمات 

 الدولية .
 المبحث الثالث

التعسف من جانب الدول ضد بعضها البعض عند تسوية المنازعات الدولية بما دون الحرب من 
 ضغوط
 

ن كانت مرحلة  باتت وسيلة الضغط بما دون الحرب من ضغوط من أهم أدوات السياسة الخارجية وا 
وسطى بين اإلحتجاجات الدبلوماسية والحرب ، وذلك بهدف التأثير على مواقف وسياسات الدول 
 المستهدفة ، ومن ثم تم إستخدامها فى حقب تاريخية مختلفة نظرًا لمرونتها بالرغم من أنه فى بعض
جبار  األحوال تعتبر العقوبات اإلقتصادية أقرب إلى كونها وسيلة إبادة جماعية بطيئة للشعوب ، وا 
الدول المستهدفة على اإلستسالم من خالل سالح سلمى وهادئ ولكنه قاتل فى ذات التوقيت ، 

هذه  وتسعى الدول التى تفرض هذه العقوبات إلى أهداف تأديبية أو الرغبة فى تحقيق عدم إستقرار
الدول ، وهو ما جنحت إليه الواليات المتحدة األمريكية فى معظم العقوبات بما دون الحرب من 

 1ضغوط . 
فإذا ما نظرنا للواليات المتحدة األمريكية كنموذج لإل ستخدام غير المشروع لما دون الحرب من 

رض الحظر على ضغوط كوسيلة ، نجد أنها تكبد الدول المستهدفة ، وتقوم بخنقها عن طريق ف
الصادرات والواردات ، وتجميد األرصدة ، وقطع المعونات ، وسحب اإلستثمارات ، والحصار 

                                                 
 –العدد العاشر  –مجلة السياسى  –معهد الدراسات الدبلوماسية  –العقوبات اإلقتصادية  –إسماعيل وعيسى  - 1

 . 61ص  – 1988 –الرياض 
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المتعدد ، والضغط على الدول والشركات بكل الوسائل التى تتعامل مع الدولة المستهدفة إلحكام 
 1الخنق من خالل شمولية هذه العقوبات . 

رك ثغرة واضحة تتعلق بما دون الحرب من ضغوط وما من شك أن ميثاق األمم المتحدة قد ت
كعقوبات ، بحيث لم يحدد مجلس األمن معايير واضحة إلعتبار الدولة تمثل تهديدًا للسلم واألمن 
الدوليين من عدمه ، وبالتالى لغموض هذه العقوبات وغموض أهدافها يحولها إلى عقوبات جماعية 

متحدة ، وتؤدى إلبادة الشعوب بما يتعارض مع إتفاقية تتعارض مع القانون الدولى وميثاق األمم ال
 2تحريم إبادة الجنس البشرى أو اإلبادة الجماعية . 

وقد بالغت الواليات المتحدة األمريكية فى فرض الضغوط بما دون الحرب وخاصة العقوبات 
خدمت أو اإلقتصادية بشكل خطير منذ العقدين األخيرين من القرن الماضى وحتى اآلن ، وقد إست

لوحت بإستخدام مثل هذه العقوبات ضد كثير من الدول مثل الكونغو والعراق واإلتحاد السوفيتى 
ندونيسيا وليبريا والكاميرون وكمبوديا وأزريبجان والصومال وأنجوال وزامبيا  سابقًا وروسيا اآلن وا 

 وناميبا والهند وباكستان وأفغانستان .
مرتبطة فى أذهان معظم دول العالم بالواليات المتحدة األمريكية وباتت بذلك العقوبات اإلقتصادية 

كأداة ضغط بما دون الحرب تمارسها اإلدارات األمريكية المتعاقبة منذ عهد الرئيس رودرو ويلسون 
 ، والذى قال :

) إن الحظر اإلقتصادى يقدم سالحًا مسالمًا وصامتًا وفتاكًا ، إنه شكل من أشكال الحرب غير 
 ( . المسلحة

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
مركز القاهرة  –األمم المتحدة ونظام العقوبات الدولية ) المدى والفاعلية (  –خالد عبد العزيز الجوهرى  - 1

 . 20ص  – 2001القاهرة  –السنة السادسة  – 21العدد  –مجلة رواق عربى  –إلنسان لدراسات حقوق ا
 –تأثير عقوبات األمم المتحدة فى التنمية اإلقتصادية وحقوق اإلنسان والمجتمع المدنى  –عبد األمير األنبارى  - 2

 . 131ص  – 2000 –بيروت  – 256العدد  –مركز دراسات الوحدة العربية  –مجلة المستقبل العربى 
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 المبحث الرابع
 أثر التعسف فى توقيع هذه الجزاءات على حقوق اإلنسان فى الدول المستهدفة

 
تتحول عقوبات مادون الحرب من التأثير على نظام الحاكم إلى اإلنتقام من الشعوب والعبث 

صحية بمقدراتها ، حيث يكون للحظر التجارى إنعكاساته السلبية على الحالة اإلجتماعية وال
واإلنسانية فى الشعوب المستهدفة ، وخاصة ما يورد من إحتياجات غذائية وعالجية ، وما يزيد 
الشعوب تضررًا شمول الحصار كافة وسائل النقل ، بما يوقع خسارة إنسانية جسيمة ونتائج خطيرة 

حاجات يستحيل تداركها ، وهو ما يؤثر على اإلقتصاد الداخلى ومستوى المعيشة ، أو إنعدام ال
نعدام الخدمات ، وتدهور صحة اإلنسان ، فتتحول هذه العقوبات  األساسية أو اإلنسانية ، وقلة وا 
من أداة للضغط على النظام الذى يحكم دولة معينة إلى وسيلة لتدمير شعب صحيًا ونفسيًا 
قتصاديًا ، وهو ما يتعارض مع القانون الدولى اإلنسانى فى ضمان الحد األدنى من الحي اة وا 

الكريمة التى تحفظ على اإلنسان كرامته ، السيما وأن حقوق اإلنسان هى هدف فى ذاتها 
 للمنظمات الدولية والمواثيق الدولية وصواًل إلى حفظ السلم واألمن الدوليين .

ويتجلى التعسف فى إستخدام أدوات ما دون الحرب من ضغوط بوضوح تجاوزها للغرض التى 
للغير حسن النية ، وهى شعوب هذه الدول التى تتحمل عقوبات ودنما شرعت من أجله ، وتخطيها 

جريرة تقترفها ، بل إن الضغط على هذه الدول يستحيل أن يجئ عن طريق تجويع الشعوب 
 وتصفيتها وحرمانها من عوامل بقائها فى الحياة .

ب إلستخدام فإذا كانت جزاءات وضغوط ما دون الحرب توقع لتفادى النزاعات المسلحة فإنه يج
 هذه اآللية توافر شروط ثالثة ، وهى :

 مشروعية الهدف من وراء توقيع هذه العقوبات . – 1
 مشروعية الوسائل المستهدفة من أجل تحقيق هذا الهدف . – 2
 مشروعية تقبل اآلثار اإلنسانية الناجمة عن توقيع هذه العقوبات . – 3
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                 

 

 

مصطفي خليل  /الباحث                  ال احلقــــالتعسف فى إستعم    ...فى تسوية املنازعات 

  كامل خليل

 

275 

 ةــــــالخاتم
المنازاعات الدولية بما دون الحرب من ضغوط من أهمية بالغة فى حياة  لما يمثله موضوع تسوية

الشعوب اليوم والقانون الدولى بصفة عامة ، لما له من فداحة وخطورة على الدول المستهدفة 
وشعوبها إن لم يطبق بقواعد العدالة وطبق بالظلم وبقصد إبادة الشعوب ، فقد كان لزامًا علينا أن 

زعات الدولية ذات الطابع السلمى ، وكذلك طرق تسويتها سلميًا من خالل نتعرض لهذه المنا
المفاوضات أو المساعى الحميدة أو الوساطة أو وسائل مختلطة كالتحقيق والتوفيق أو وسائل 
قضائية كالقضاء الدولى والتحكيم ، وعندما ال يجدى ما سبق نفعًا فى حل النزاع سلميًا ، فإن 

د يلجأ إلى القيام بضغوط يمارسها على الطرف اآلخر إلجباره على األصل أن صاحب الحق ق
 اإلنصياع للحل السلمى ، وذلك من خالل ما يسمى بما دون الحرب من ضغوط .

وقد قمنا بتعريف النزاعات الدولية وأنواع هذه المنازعات وأسبابها وأهم الوسائل السلمية لحل هذه 
ئل السلمية لحل هذه المنازعات ، ثم إنتقلنا إلى مدى عدالة المنازعات ، والمبادئ التى تحكم الوسا

هذه الوسائل فى حل المنازاعات الدولية بالطرق السلمية من خالل التعرض للعقوبات التى توقعها 
األمم المتحدة والعقوبات التى تفرضها الدول الكبرى مثلما حدث من الواليات المتحدة األمريكية ضد 

يران وروسيا والصين وغيرها من الدول ، وأن أخطر هذه العقوبات  فلسطين وليبيا وسوريا والعراق وا 
هى العقوبات اإلقتصادية التى تفرض من الدول أو من المنظمات الدولية ، وقد وقفنا على تلك 
العقوبات اإلقتصادية التى توقع وتفرض عن طريق األمم المتحدة وتعرضنا لتعريفها وأشكالها 

، سواء سلطة مجلس األمن الدولى أو سلطة الجمعية العامة لألمم المتحدة أو وأساسها القانونى 
سلطة المنظمات اإلقتصادية كصندوق النقد الدولى والبنك الدولى لإلنشاء والتعمير ، ثم تعرضنا 
لتنفيذ هذه العقوبات اإلقتصادية على الطبيعة ، ومدى فاعلية مثل هذه العقوبات وأثرها على شعوب 

ل ، ثم تعرضنا فى الجزء األخير من هذه الدراسة للتعسف فى إستعمال الحق فى تسوية هذه الدو 
المنازعات الدولية بما دون الحرب من ضغوط ، معرفين بالتعسف فى إطار القانون الدولى العام ، 
وكذلك اإلنحراف بالحقوق وأساسه فى المواثيق الدولية واألعراف الدولية والمبادئ العامة للقانون 

 الدولى وما تعارفت عليه األمم المتمدينة .
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 ائجــــأهم النت
ن كان ينطلق عن أرضية القانون الخاص ، إال أن  – 1 أن مبدأ عدم التعسف فى إستعمال الحق وا 

 له صدى كبيرًا فى إطار القانون الدولى العام .
ن كانت إحدى الوسائل السلمية  – 2 لحل المنازعات أن وسائل ما دون الحرب من ضغوط وا 

 الدولية إال أن ضررها قد يفوق الحروب المسلحة .
 أن هناك مبالغة كبيرة فى إستخدام هذه الوسائل كضغوط فى الفترة الحالية . – 3
أن المنظمات الدولية وخاصة األمم المتحدة منتقدة من زاوية اإلنتقائية وعدم الحياد عن تطبيق  – 4

 هذه الجزاءات الدولية .
بعض الدول الكبرى تستعرض قوتها على الدول الضعيفة بطريقة تتجاوز الهدف المنشود أن  – 5

 من ضغوط مادون الحرب .
أن شعوب الدول المستهدفة هى التى تدفع فاتورة هذه الضغوط والجزاءات والعقوبات الدولية  – 6

 أكثر بكثير من الحكومات واألنطمة المستهدفة .
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 اتـــــــــأهم التوصي
 

 وقد إنتهينا إلى بعض التوصيات أهمها يلى :
أن هناك تحريم وتجريم للتعسف فى استعمال الحق فى القانون الدولى      العام ، وفقًا لما  – 1

أقره الفقه والقضاء الدولى ، مؤسسًا على المبادئ العامة للقانون وبعض النصوص واألعراف 
 الدولية .

استعمال الحق يتطلب نشوء وقيام المسئولية الدولية على عاتق المتعسف ألنه أن التعسف فى  – 2
 يصم العم الدولى بعدم المشروعية .

أن العقوبات التى توقع ضد األنظمة أو الحكومات فى بعض الدول التى تؤثر بشكل حاد  – 3
 وخطير على حقوق الشعوب وتتناقض مع أبسط مبادئ حقوق اإلنسان .

ات الدولية التى توقع من المنظمات الدولية لحفظ السلم واألمن الدوليين فى معظمها إن الجزاء – 4
 لم تتوافق مع مبادئ وقواعد الشرعية الدولية نظرًا للتناقض والخلل فى نظام صنع القرار فيها .

إن تعارض مصالح الدول األعضاء فى مجلس األمن الدولى وخاصة الدول دائمة العضوية  – 5
ًا من الشك الكثيف حول موضوعية هذه القرارات التى تصدر لحل المنازعات الدولية يثير غبار 

 بوسائل مادون الحرب من ضغوط .
العديد من هذه الجزاءات ال تتناسب مع اإلثم الدولى وتخلو كثيرًا من اإلنسانية وال تتقيد  – 6

 بمعايير أو ضوابط ثابتة .
بات اإلقتصادية بشكل فردى أو جماعى فإنها توقعها بعض الدول الكبرى التى تستخدم العقو  – 7

نما بما تقتضيه مصالحها الخاصة وفال إطار الهيمنة والرغبة  ليس لما يقتضيه العدل الدولى ، وا 
 والسيطرة على المستوى الدولى .

توقيع عقوبات مادون الحرب من ضغوط بهدف حل النزاعات بعيدًا عن الحروب تأتى أحيانًا  – 8
سى ، حيث تهدم السلم واألمن والعدالة واإلستقرار لتجاوزها الهدف المرجو منها إلى بهدف عك

نهاكها .  تجويع الشعوب وا 
يجب أن تخضع وسائل ما دون الحرب من ضغوط للمراقبة والمراجعة السريعة لضمان  – 9

ه العقوبات تناسبها مع الهدف ، وتفادى فداحة أضرارها اإلنسانية ، حيث تتجاوز ما يمكن أن تحدث
 العسكرية نفسها .
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 ملخص البحث

 

يعد تسبيب القرارات اإلدارية من الموضوعات الهامه في الفقه المعاصرفى الدول المتقدمة والنامية ) 
ودوفىا علىى ملى لة البخى  فىىي علىى دىدا السىواوه و ىاا مىا دفىح الباخوىة للمىىوع فىي موضىو  البخى  

 ون التسبيب وان  ان يمتلف عن سبب القرار الن األمير خاله دانونية ووادعية تولدت لىد  اإلدار  
ودفعتهىىا التمىىاا القىىرار االدار  ل ىىن التسىىبيب  ىىو انع ىىا  وتبيىىان السىىباب  ىىا  الخالىىة ه وبىىال  ال 

ز ان صىد  القىول فىي اال ميىه النىه فىي مجال للملط بينها والنظر على  ونها ف ر  واخد  فهىاا جىا 
الوادىىىح ا ميىىىه التسىىىبيب يسىىىتقيها مىىىن ا ميىىىه السىىىبب ااتىىىه ولىىىال  لىىىا ي ىىىن  نىىىا  مىىىدعا  مىىىن اللىىىار  
المصر  الدامة تفرده غير مبرر  بين  ال منهما من خي  األ مية ه فيقرر البطالن في خاله تملف 

يه مالل فروع البخ  وتطردت في متن السبب دون التسبيب ه و اا ما خاولت الباخوه الودوف عل
البخ  الى أ مية التسىبيب و ونىه ف ىر  مميىز  عىن السىبب و ىال  تطردىت الىى مىا بالىه البىاخوين مىن 
جهد ساب  وتوصيات ونتا ج تدور خول اات الموضو  وتوصلت الباخوه مالل البخ  والدراسه الى 

ر  علىى أ ميىة التسىبيب الوجىوبى عد  نتا ج وتوصيات لعل من أ مها ضىرور  ودىوف اللىار  المصى
للقىرارات اإلداريىة ماصىة ل ونىه متعلىى  بخى  دسىتور   ىو خى  االفىىراد فىي العلىا والمعرفىة و ىاا بىىدور  
مىىدعا  لالعتىىداد بىىه ضىىمن اللىى ليات الجو ريىىه التىىي يترتىىب علىىى تملفهىىا بطىىالن القىىرار االدار  وان 

ب الوجىىوبى لىىةدار   مبىىدا عىىاا يجىىوز الملىى له الخقيقيىىة ليسىىت فىىي وجىىود نىىر تلىىريعى يقىىرر التسىىبي
لىىةدار  المىىروي عليىىة تخىىت وطىىا  الصىىال  العىىاا وخسىىن سىىير النلىىاط االدار  خسىىبما أوضىىخت الىى  
التجربه الفرنسىيه بىل ال بىد مىن تلمى  الملى لة فىي الوادىح العملىى ووجىود تلىريح يلىزا اإلدار  بتسىبيب 

االدل اعتىداد اللىار  ب ىون التسىبيب مىن   ل ما تتما  من درارات في مواجهه المماطب بها او على
 الل ليات الجو رية التي يترتب على تملفها بطالن القرار االدار  .(
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Abstract 

 

The reasoning of administrative decisions is one of the important topics in 

contemporary jurisprudence in both developed and developing countries, 

and this is what prompted the researcher to go into the subject of research 

and find the problem of research in the universe, although it differs from 

the reason for the decision because the latter is a legal and realistic state 

generated by the administration and pushed by it To make the 

administrative decision, but the reasoning is a reflection and a reflection of 

the reasons for this situation, and therefore there is no room to confuse 

them and consider being one idea, this is permissible to believe the saying 

in the importance because in fact the importance of reason derives from the 

importance of the same reason and therefore there was no claim from the 

Egyptian legislator to establish a separation is not Justified between both of 

them in terms of importance, so decides the nullity in case of the 

retardation of the cause without reason, and this is what the researcher tried 

to stand on during the research and touched in the body of research to the 

importance of reason and being a distinctive idea of the reason as well as 

touched on the efforts made by the researchers of previous efforts and 

recommendations and results revolve around the same fashioned The 

researcher reached through the research and study several conclusions and 

recommendations, perhaps the most important of which is the need for the 

Egyptian legislator to stand on the importance of the obligatory reasoning 

of administrative decisions, especially because it relates to the 

constitutional right of individuals to science and knowledge, and this in 

turn is his claim to be considered within the fundamental formalities that 

follow Its failure is null and void of the administrative decision and the real 

problem is not in the existence of a legislative text that determines the 

obligatory reasoning of the administration as a general principle that the 

administration may come out on under the common good and the good 

conduct of administrative activity as explained by the French experience, 

but it is necessary to touch the problem in practical reality and the 

existence of legislation The administration is obliged to cause all the 

decisions it makes in the face of the addressee or at least the support of the 

legislator as one of the fundamental formalities that its backwardness 

entails the nullity of the administrative decision. 
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 محتوى البحث
 الباب االول القراراالدارى وخصائصة وعناصر مشروعيتة

 االدارى والخصائص المميزة لةاْلول: القرار الفصل 
   التعريف بالقرار االدارى وخصائصة:المبحث االول

 المطلب االول:التعريف بالقرار االدار   
 المطلب الوانى: مصا ر القرار االدار  

 المبحث الثانى: عناصر مشروعية القرار االدارى
 مطلب تمهيد  

 المطلب االول: عناصر ملروعية القرار االدار  الداملية  
 المطلب الوانى: عناصر ملروعية القرار االدار  المارجية 

 ية والخارجيةالفصل الثانى السبب والتسبيب كاحدى صور المشروعية الداخل
 للقرارات االدارية 

 المبحث االول: ركن السبب كاحدى صور المشروعية الداخلية للقرارات االدارية 
 المطلب االول:التعريف بر ن السبب فى القرار االدار  

 المطلب الوانى:االل ال التى تظهر بها اسباب القرار االدار  ولروط صخة االسباب  
 السبب بين عيوب القرار االدار  واور تملف  اا الر ن المطلب الوال : م انة عيب

 على القرار االدار   
 المبحث الثانى: المبادئ العامة الضابطة لركن السبب 

 المطلب االول: مجال عمل المبادئ العامة الضابطة لر ن السبب 
 اهم المبادئ العامة التي وضعها القضاء االدارى بصدد ركن السبب المطلب الثانى: 

 الفر  االول: لزوا السبب 
 الفر  الوانى: زمن لزوا السبب 
 الفر  الوال : تعدد االسباب 

 الفر  الرابح: التناسب بين سبب القرار االدار  ومخلة 
 المبحث الثالث: تسبيب القرارات االدارية وتطور فكرة التسبيب 

 المطلب االول:تسبيب القرار االدار  
  



 

 

                                                 

 

 

  نورهان عثمان حممد  /الباحثة      السبب والتسبيب كأحد صور املشروعية                        ... 

 

289 

 
 التسبيب للقرار االدارىالمطلب الثانى: شروط صحة 

 الفر  االول: اللروط المارجية للتسبيب 
 الفر  الوانى: اللروط الداملية للتسبيب 

 واهميتها المطلب الثالث: تطور فكرة التسبيب فى القرار االدارى
 تمهيد

 الفر  االول: التمييز بين التسبيب واالف ار القانونية الملابهة 
 الفر  الوانى: ا مية التسبيب للقرارات االدارية 

 الباب الثانى: العالقة بين السبب والتسبيب ومدى اهمية التسبيب الوجوبى للقرارات
 اإلدارية 

 الفصل االول: العالقة بين السبب والتسبيب فى القرارات االدارية 
 المبخ  االول : اوجة االرتباط بين السبب والتسبيب 

 نى : اوجة االمتالف بين السبب والتسبيب المبخ  الوا
 القرارات االدارية  على سبب القضا ية الردابة في التسبيب دور المبخ  الوال :

 المبحث الرابع: الرقابة القضائية على عيب السبب وعبء اثباتة
 المطلب االول: الحدود التقليدية للرقابة القضائية على عيب السبب

 الفر  االول: الردابة على الوجود الماد  للودا ح 
 الفر  الوانى: الردابة على الت ييف القانونى للودا ح 

 المطلب الثانى: تطور الرقابة القضائية على عيب السبب" الرقابة على تقدير ومالئمة 
  سبب القرار

 المطلب الثالث: اثبات عيب السبب 
 الفر  االول: عبو اوبات السبب 

 ر  الوانى:  يفية اوبات السبب الف
 الفصل الثانى: اهمية التسبيب الوجوبى للقرارات االدارية 

 المبحث االول: االهمية المتزايدة للتسبيب الوجوبى فى الرقابة على مشروعية القرارات االدارية
 المبحث الثانى: مبدا عدم التسبيب الوجوبى فى مصر

 بى للقرارات االدارية فى مصرالمطلب االول:مبدا عدا التسبيب الوجو 
 المطلب الوانى: اسباب عدا التسبيب الوجوبى للقرارات االدارية فى مصر 
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 المبحث الثالث: موقف القاضى االدارى من تسبيب القرارات االدارية

 المطلب االول: مودف داضى االلغاو من تسبيب القرارات االدارية فى خالة االمتصار
 المقيد  

 المطلب الوانى: مودف داضى االلغاو من تسبيب القرارات االدارية فى خالة االمتصار التقدير  
 المبحث الرابع: الحاجة لتدخل تشريعى صوب التسبيب الوجوبى
 المطلب االول: مصادر التسبيب فى النظاا القانونى المصر  

 على  نهج اللار   المطلب الوانى: مد  ام ان اما الملر  المصر  بالتسبيب الوجوبى
 الفرنسى 

  



 

 

                                                 

 

 

  نورهان عثمان حممد  /الباحثة      السبب والتسبيب كأحد صور املشروعية                        ... 

 

291 

 
 : الفصل الثانى: اهمية التسبيب الوجوبى للقرارات االدارية

         المبحث االول: االهمية المتزايدة للتسبيب الوجوبى فى الرقابة على مشروعية القرارات
 االدارية:

بمطابقىىه درارا ىىا االدار  الىىدافح االساسىىى مىىن وراو التسىىبيب يتموىىل فىىى  دنىىا  االدار  للقضىىاو واالفىىراد 
للقىىىانون ومبىىىىادعو اللىىىىرعيهه فالتسىىىبيب يفعىىىىل مهمىىىىه القاضىىىىى االدار  فىىىى مرادبىىىىه ملىىىىروعيه القىىىىرار 
االدار  ومالومته فى اات الودىت ألن االدار  عنىدما تسىبب درارا ىا فىى  طىار السىلطة التقديريىه فهىى 

ه فضىىال عىىن الىى  فالتسىىبيب (90ت ىىون ديىىدت درار ىىا مىىن خيىى  السىىبب وتبقىىى اسىىير   ىىاا التسىىبيب )
يسىىىاعد القاضىىىى االدار  فىىىى معرفىىىة ااا  ىىىان  نىىىا  مالومىىىة أو غلىىىو فىىىى توديىىىح الجىىىزاو التىىىاديبى ه 
ويتض  الغلىو ااا دامىت سىلطة التاديىب بتوديىح أدصىى عقوبىة علىى أدنىى ممالفىة خيى  يىر  القضىاو 

العامىىىة وال يتىىىراو   عىىىدا تناسىىىب صىىىارا فىىىى  ىىىا  الخالىىىه بىىىين الجريمىىىة والعقوبىىىة ال تبىىىرر  المصىىىلخه
للقضىىاو عىىدا التناسىىب الواضىى  بىىين الجريمىىة التاديبيىىة والعقوبىىة اال مىىن مىىالل االسىىباب الىىوارد  فىىى 
صىىلب القىىرار التىىاديبى ه والمالومىىة تعنىىى التناسىىب بىىين سىىبب القىىرار التىىاديبى ومخلىىه ا  بىىين الىىانب 

 (92(ه )91االدار  وبين نو  الجزاو ومقدار  )
 
 
 
 

 .59ر ساب ه مرجح القصرعه ( مخمد90
تسىىبيب القىىرار التىىاديبى  ضىىمانه اساسىىية مىىن ضىىمانات التاديىىب الوظيفىهمجلىىة م تىىه للبخىىو    نعىىانه ( نىىواف91

 .136والدراسات ه المجلد السابح ه العدد الساد  ه االردن هر
المخلية  والجماعات عموميةال  لزاا االدارات بلان  3-1 ردا دانون ضوو على اإلدارية األعريه القرارات ( مخمد92

 .1 ر ساب ه مرجح اإلداريةه دراراتها بتعليل العمومية والم سسات
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وفىىى  ىىاا الصىىدد دضىىت المخ مىىة االداريىىة العليىىا فىىى مصىىر: بىىان التسىىبيب الزا عنىىد  صىىدار القىىرار 

التاديبيىة و ىاا التاديبى النه يعد مىن الضىمانات التىى البىد مىن توافر ىا  خىد أدنىى بصىدد المخا مىات 
(ه ولقىىىىد أصىىىب  تسىىىىبيب 93االلىىىزاا يتسىىى  مىىىىح االصىىىول العادلىىىىة للمخا مىىىات الجنا يىىىىة أو التاديبيىىىة )

القرارات التاديبية ختى فى خاله غياب النر القانونى الا  يىنر علىى وجىوب التسىبيب امىرا مسىلما 
ة االداريىىة العليىىا دىىد (ه وأن  انىىت المخ مىى94بىىة و ىىاا االتجىىا  الىىا  تبنتىىه مخ مىىة القضىىاو االدار  )

مرجىىت عىىن  ىىاا االتجىىا  فىىى اخىىد اخ امهىىا عنىىدما دضىىت بصىىخة دىىرار يتضىىمن توديىىح عقوبىىة علىىى 
اخد  الطالبات على الرغا من عدا تسبيبة متى استملصت لجنه التاديب النتيجة التى انتهىت اليهىا 

نونى المخىدد وانىه استمالصا سا غا ومتىى  انىت العقوبىة التىى أودعتهىا تىدمل فىى  طىار النصىاب القىا
ااا  ان درارا ا غير مسبب فعىدا تسىبيبه ال يعيبىه ل ىون ال خىة النظىاا المدرسىى والتىاديبى لىا تلىترط 
تسبيب  ا  القراراته ودد را  جانب  بير من الفقه ان  اا الخ ىا لىي  سىو  تعبيىرعن خالىة منفىرد  

 (.95ال يجوز االستناد اليها)
االدار  ب تابىىه اسىىىباب دراراتهىىا وي ىىون لىىان الىى  تسىىهيل مهمىىىة  والتسىىبيب ااا  ىىان وجوبيىىا فهىىو يلىىزا

 القضىىاو فىىى الردابىىة علىىى ملىىىروعية القىىرارات اإلداريىىةه خيىى  انىىه يسىىىهل للقضىىاو التا ىىد مىىن صىىىخة
االسباب من الناخية الموضوعية ومن خي  ت ييفها القانونى وا يصدر خ مه سىواو  ىان فىى صىال  

فىىى تعجيىىل صىدور االخ ىىاا فىىى القضىىايا وتمفيىىف العىىبو علىىى االدار  مىن عدمىىه و ىىاا بىىدور  يسىىاعد 
 االدار  واالفراده 

 
 

ه ويراجىح  ىال  : د. علىى مطىار لىطناو  ه دضىاو  141ر ه ليىه فىي : نىواف  نعىان ه مرجىح سىاب  ملىار  (93
 .875ه ر  2003ه سنة 1اإللغاوه الوجيز في القانون االدار  ه دار وا ل للطباعة والنلره عمانه ط

لي  خسن على ه النظاا القانوني للل ل واإلجراوات في القرار االدار ه دراسة مقارنهه رسىاله ماجسىتير مقدمىه  (94
 .204ه 203ه ر 1983ل ليه القانونه جامعه بغداده 

سىاب ه  مرجىح اإلداريةه للقرارات الوجوبي التسبيب على القضا ية الردابة في الخديوة الطوميهاالتجا ات ( سامي95
 .121ر

  



 

 

                                                 

 

 

  نورهان عثمان حممد  /الباحثة      السبب والتسبيب كأحد صور املشروعية                        ... 

 

293 

 
فالتسبيب يسهل مهمة القاضى فى ردابة ملروعية القرار ويساعد فى الودوف على األدلة الضرورية 
للتا ىىد مىىن  ىىا  الملىىروعية دون الخاجىىة للبخىى  فىىى االورا  والملفىىات ه و ىىاا مىىا يىى د  الىىى دضىىاو 

 (ه  ىىاا فضىىال عىىن  ىىون التسىىبيب يسىىهل مهمىىة القاضىىى فىىى مالخقىىه تطىىورات الخيىىا 96ا وىىر عدالىىة)
االداريىىة وتلىىعب الوظىىا ف االداريىىة واتسىىا  نطىىا  تىىدملها فىىى خيىىا  االفىىراد خيىى  ان القاضىىى يجىىد 

 ما ان التسبيب وسىيلة البىراز لالفىراد مىد  اختىراا (، 97)نفسه ملزا فى  ل مر  بان يساير التطور 
 اختراا خقها فىى االدار  للملروعية ومراعا  االجراوات القانونية للوصول لالسباب النها ية لقراراتها 

الىىىدفا  ويتخقىىى  الىىى  متىىىى التزمىىىت االدار  بتبيىىىان اسىىىباب اتمىىىاا دراراتهىىىا وتبيىىىان اسىىىباب الىىىرد علىىىى 
الطلبات واالعتراضات التى يوير ا او  اللان دبل صدور القرار ه فضال عن  ون التسىبيب يوضى  

و تخقيى  دبىل اصىدار التىى نىر عليهىا القىانون  وجىوب  جىرا لةجىراوات األمىر مد  اختراا االدار  
القرار الىا  ينطىو  علىى الجىزاو أو امىا رأ  مبيىر ف ىل الى  يىنع   فىى مواجهىة المماطىب بىالقرار 

(ه وديىاا االدار  باالفصىاع عىن االسىباب القانونيىة 98فيما يتعل  بادتناعه باختراا االدار  للملىروعية)
راراتهىىا مىىن مىىالل  عمىىال ردابىىة والوادعيىىة لقرارا ىىا يسىىاعد ا فىىى الودىىوف علىىى مىىواطن القصىىور فىىى د

ااتية مالل التظلمات التى يقدمها االفراد سواو  انت وال ية أو ر اسية أو مقدمة للجنة ادارية ماصه 
ه ومن مالل  ا  التظلمات يم ىن لمىوظفى االدار  ور سىا ها االدارييىين التخىر  مىن جديىة االسىباب 

 التى توار بصدد  ا  القراراته 
 
 
 

 مرجىح اإلداريىةه للقىرارات الوجىوبي التسىبيب علىى القضىا ية الردابىة فىي الخديوىة االتجا ىات ,ميالطىو  ( سىامي96
 . 201ساب ه ر

ه 1976( طعيمىىة الجىىرفه مبىىدأ الملىىروعية وضىىوابط مضىىو  اإلدار  العامىىة للقىىانونه دار النهضىىة العربيىىةه سىىنة 97
 وما بعد ا.87ر 
 للقىرارات الوجىوبي التسىبيب علىى القضىا ية الردابىة فىي الخديوىة االتجا ىات الطىوميه مرجىح سىاب  ه ( سىامي98

 .198اإلداريةه ر 
  



 

 

                                                 

 

 

  نورهان عثمان حممد  /الباحثة      السبب والتسبيب كأحد صور املشروعية                        ... 

 

294 

 
ومىىن وىىا تسىىبيب القىىرارات االداريىىة يم ىىن صىىانعى القىىرارات مىىن تخديىىد مىىودفها صىىوب القىىرارات فىىى  

مرخلة  عداد ا ودبىل اعتماد ىاه ومىن وىا فالتسىبيب متىى  ىان وافيىا فهىو يع ى  دراسىة وافيىة للقىرارات 
المراجعىىة مىىن دبىىل الر سىىاو ومىىن وىىا تطمىى ن السىىلطة الممتصىىة الىىى ان مىىا يعتمىىد  مىىن دىىرارات اونىىاو 

تتسىى  مىىح االسىىى  القانونيىىة والوادعيىىىة للخالىىة التىىىى صىىدر بصىىدد ا القىىىرارات ممىىا يجعلهىىىا فىىى  طىىىار 
(ه  ىىال  الىىزاا االدار  بالتسىىبيب لقراراتهىىا لىىانة تسىىهيل ردابىىة القاضىىى االدار  علىىى 99الملىىروعية )

يىىة القىىرار االدار  خيىى  يىىر  الىىبعع ان دور القاضىىى بصىىدد اوبىىات عيىىب أسىىاو  السىىلطة يمتلىىف غا
خسىىب مىىا ااا  انىىت االدار   لىىفت عىىن  ىىدفها مىىن اتمىىاا درار ىىا او لىىا ت لىىف النهىىا ااا  لىىفت عىىن 
 ىىدفها مىىن اتمىىاا درارا ىىا االدار   فمىىا ي ىىون علىىى القاضىىى سىىو  مقارنىىه  ىىاا الغىىرع الىىا  ابتغتىىه 

من استعمال سلطتها والا  أفصخت عنه فىى درارا ىا والهىدف الىا  خىدد  اللىار  لهىاا القىرار االدار  
بخي  ااا وجىد ان الهىدفين بينهمىا تطىاب   ىان القىرار صىخيخا وااا  ىان  نىا  امىتالف بىين الهىدفين 

او بخي  استمدمت االدار  سلطتها لتخقي  غاية مغاير   للغايىة المىراد تخقيقهىا ه عند ىا يتىدمل القضى
 (100من اجل الغاوالقرار االدار  ل ونه ملوبا بعيب اساو  استعمال السلطة)

من جميح ما سب  يم ن القول ان عدا الزاا االدار  بتسبيب دراراتها لانه تصعيب مهمة القضاو فى 
الردابة على ملروعية القىرارات االداريىة ماصىة فيمىا يتعلى  بسىلطتها التقديريىة و ىاا دعىا رجىال الفقىة 

لقضىاو للىدعو  لتبنىى القضىاو االدار  إلرسىاو مبىىادئ لمجابهىه تىدمل االدار  فىى المجىاالت الخديوىىة وا
ماصه التى لها صلة باالموال والعقارات ماصه ان  ا  المجاالت تخ مها نصور دانونية وال خية 
ن تفتقىىر للوضىىوع والتخديىىد بمىىا يجعىىل االدار  تخظىىى فىىى مواجهتهىىا بسىىلطة تقديريىىة واسىىعة ماصىىه ا

االدار  ال تلتىىزا خيىىال القىىرارات التىىى تصىىدر فىىى  ىىا  المجىىاالت بتسىىبيب القىىرارات اال ااا  ىىان  نىىا  
 (101نر يقضى بال  )

 
( سىىامى الطىىومى ه االتجا ىىات الخديوىىة فىىى الردابىىة القضىىا ية علىىى التسىىبيب الوجىىوبى للقىىرارات االداريىىة ه مرجىىح 99

 .190ساب هر 
المتطىىور  فىىي دضىىاو مجلىى  الدولىىة الفرنسىىي للخىىد مىىن سىىلطة اإلدار  التقديريىىة االتجا ىىات  بطىىي ه ( رمضىىان100

 .303 هر1994ومودف مجل  الدولة منهاه دار النهضة العربيةه القا ر ه سنة 
 اات الموضح اات المرجح. بطي ه ( رمضان101
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تتجىىه اراد  رجىىل ومىىن  نىىا بىىرزت ا ميىىة تسىىبيب القىىرارات االداريىىة  خصىىنا دويىىا يخمىىى االفىىراد عنىىدما 

االدار  للتعسف والظلا لال  فمهما واجهىت االدار  مىن عراديىل تمنىح ديامهىا بتسىبيب مىا يصىدر عنهىا 
 (102من درارات فال  يجب اال ي ون خا ال دون  لزاا االدار  بالتسبيب )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

102)Jacgues manesse,<< le problem de la motivation des decisions administrative these, 

pour le doctorat del'etat, paris,2,1976,p87. 
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 :المبحث الثانى: مبدا عدم التسبيب الوجوبى فى مصر

 :المطلب االول:مبدا عدم التسبيب الوجوبى للقرارات االدارية فى مصر
 

مبىىىدأ عىىىدا التسىىىبيب الوجىىىوبى للقىىىرارات االداريىىىة لىىىي  سىىىو  ار  تىىىاريمى خ ىىىومى يع ىىى  مىىىا  انىىىت 
تخىىىرر عليىىىه الخ ومىىىات واالدارات الممتلفىىىة مىىىن التىىىرويج بىىىالطر  الممتلفىىىة بىىىان المصىىىلخه العامىىىة 
تتخق  بل ل أفضل عندما ال تمضح  دار  الل ون العامة لقيود اللفافية و اا ما  ان سا دا فى ظل 

خ ىا المل ىىى ونظىا الىىدول البوليسىية دىىديماه اال انىه تراجعىىت عنىه سىىا ر الىدول المتقدمىىة فىى العصىىر ال
 ( 103الخدي  النه له تاوير سلبي على تخقي  التنمية والتقدا )

وان  ان الفقة والقضاو االدار  المقارن فى ودتنا الخالى فى العديد من الدول العربية لا يتجة  امال 
جوبى للقرارات االدارية خي  استقر فىى معظىا الىدول العربيىة علىى راسىها مصىره صوب التسبيب الو 

والمغىىربه والجزا ىىر ان االدار  ال ت ىىون ملزمىىة بتسىىبيب القىىرارات االداريىىة اال  اا الزمهىىا اللىىار  بىىال  
و ىىاا مىىا ا دتىىة مخ مىىة القضىىاو االدار  المصىىر  خيىى  الىىارت فىىى العديىىد مىىن اخ امهىىا ان االدار  

مىىة بتسىىبيب دراراتهىىا اال  اا اوجىىب القىىانون عليهىىا الىى  فىىااا لىىا تلتىىزا عند ىىا بالتسىىبيب  ىىان غيىىر ملز 
( ه وبالرغا مىن  دىرار القاضىى االدار  لمبىدأ عىدا تسىبيب القىرارات 104درارا ا معيب بعيب ل لى )

االداريىىة  مبىىدأ عىىاا اال انىىه تىىدمل فىىى بعىىع االخيىىان بفىىرع بعىىع االسىىتوناوات علىىى  ىىاا المبىىدأ 
 (. 105صة ان القضاو االدار  المصر  دضاو مال  ومنلئ للقاعد  القانونية )ما
 
 

اإلداريةه مرجح  للقرارات الوجوبي التسبيب على القضا ية الردابة في الخديوة االتجا ات ,الطومي ( سامي103
 .6ساب ه ر

مجموعىىىة المبىىىادئ التىىىي ه مجلىىى  الدولىىىةه 2011/ ابريىىىله سىىىنة 27 ه جلسىىىه 46لسىىىنة  10534( الخ ىىىا ردىىىا 104
الىى امىر سىبتمبر 2009دررتها اإلدارية العليىاه السىنة المامسىة والممسىين والسادسىة والممسىين مىن اول أ تىوبر سىنة 

 law eg.netه يراجح في ال : بوابة مصرللقانون والقضاوه2011
 .176( مصطفى الديدمونى ه االجراوات واالل ال فى القرار االدار ه مرجح ساب ه ر 105
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والتسىىىبيب الوجىىىوبى فىىىي مصىىىر ال يقتصىىىر فقىىىط علىىىى القىىىرارات التاديبيىىىة ل ىىىن يمتىىىد ليطىىىول القىىىرارات 
الصىىىىادر  بمىىىىن  التىىىىرميره فىىىىالترمير االدار  مصىىىىطل  يتمىىىىا صىىىىور عىىىىد   االعتمىىىىاد والرمصىىىىة 
والتالىىير  واالان والقيىىىد ولىىة عىىىد  اسىىىتعماالت فىىى الخيىىىا  العمليىىة االداريىىىة بخيىىى  تتمىىا منىىىه السىىىلطة 

داريىىىة وسىىىيلة دانونيىىىة لتنظىىىيا ومرادبىىىة ممارسىىىة االلىىىمار لنلىىىاطها وتنظىىىيا خريىىىاتها او االنتفىىىا  اال
(ه ومىىىن القىىىرارات التىىىى اسىىىتوجب اللىىىار  المصىىىر  106بالمىىىال العىىىاا باسىىىتعماله اسىىىتعمال مىىىار )

مىىن القىىانون المىىار بضىىمانات  31تسىىبيبها فيمىىا يمىىر رفىىع التىىرامير مىىا نصىىت عليىىة المىىاد  
ومار التىىىى اوجبىىىت تسىىىبيب دىىىرار رفىىىع مىىىن  التىىىرامير بادامىىىة الملىىىروعات ومزاولىىىة وخىىىوافز االسىىىت

(ه ومىىن بىىين القىىرارات التىىى اسىىتوجب اللىىار  107النلىىاط الصىىادر عىىن ادار  المنطقىىة الخىىر  العامىىة )
تسىىبيبها القىىرارات االداريىىة التىىى تنطىىو  علىىى رفىىع التظلمىىات المقدمىىة لىىالدار  ل ىىون الىىتظلا بموابىىة 

يمىىىار  امىىىاا الجهىىىات االداريىىىة فىىىى مواجهىىىة دىىىرار ادار  غيىىىر ملىىىرو  مىىىن اجىىىل اعىىىاد   اجىىىراو ادار 
(ه ولال  ادر اللار  المصر  بوجوب التسبيب للقرارات 108النظر فية بتعديلة او الغا ة او سخبة )

مىىن دىىانون مجلىى  الدولىىة  24الصىىادر  بىىرفع التظلمىىات االداريىىة بموجىىب الفقىىر  الرابعىىة مىىن المىىاد  
 (109المصر  )

 
 
 
 

( عزاو  عبد الرخمن ه الرمر االدارية فى التلريح الجزا ىر  ه رسىالة لنيىل درجىة الىد تورا  فىى القىانون العىااه 106
 .154ه ر 2007 لية الخقو ه جامعة الجزا ره 

 .1997مايو  11م رر فى  19المار بضمانات وخوافز االستوماره ي.ره العدد  1997لسنة  8( القانون 107
فاطمىىىة بىىىن سنوسىىىىه دور الىىىتظلا فىىىى خىىىل النزاعىىىات االداريىىىة فىىىى القىىىانون الجزا ىىىر ه دار مىىىدنى للطباعىىىة ه ( 108

 .1ه ر2003الجزا ره 
 .1972مار  14 في م رر 25 العددهر.يهالدولة مجل  بلان 1972 لسنة 47 ردا ( القانون109
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بىىالنظر لمصوصىىية  ىىاا فضىىال عىىن تسىىبيب بعىىع القىىرارات االداريىىة التىىى تلىى ل ضىىمانات ماصىىة 

بعىىع المجىىاالت التىىى يتىىدمل القىىرار االدار  مىىن أجىىل تنظيمهىىا ه ف ىىان ال بىىد ان يىىولى لهىىا اللىىار  
عناية ماصة ويخيطها ببعع الضمانات القانونية التى من بينها التسبيب ومن  ىا  المجىاالت نجىد 

و عليىىىة أدىىىر اللىىىار  العقىىىود اإلداريىىىةه فالتسىىىبيب يعىىىد ضىىىمانه ماصىىىة للمتعادىىىدين مىىىح االدار  ه وبنىىىا
والا  الزا السىلطة  1998لسنة  89من الال خه التنقياية للقانون  34المصر  بموجب نر الماد  

الممتصة باصدار درار مسبب عند امتيار التعادد من مالل المنادصة المخدود  الن  اا التعادد بىة 
ارت ان االدار  لهاا النو  مىن مسا  بالمنافسة الخر  المفتوخة ه ومن وا فالقرار المسبب يع    ون 

(ه ونجد  ال  الوصاية االدارية علىى الهي ىات المخليىة 110المنادصات  ان لة مسوغاتة الملروعة)
فااللتزاا بالتسبيب يل ل ضىمانة  امىة تمىن  للوخىدات المخليىة بصىدد القىرارات المطيىر  التىى تصىدر 

 (111دارية أو وجود ا)عن سلطة الوصاية التى لانها التاوير فى سير الوخدات اال
بلان االدار  المخلية يسىاير االتجىا  الىا  يقضىى بتسىبيب  1979لسنة  43ففى مصر  ان القانون 

تسىىىتوجب تسىىىبيب القىىىرار الصىىىادر مىىىن  145دىىىرارات خىىىل المجىىىال  المخليىىىة فىىىى خىىىين  انىىىت المىىىاد  
خلىىى ه اال ان مجلىى  الىىوزراو بخىىل المجلىى  اللىىعبى للمخافظىىة او ال  وخىىد  مىىن وخىىدات الخ ىىا الم

عدل القىانون السىالف االلىار  اليىة واصىبخت دىرارات خىل  1988لسنة  145اللار  بموجب القانون 
المجىىال  اللىىعبية المخليىىة للمخافظىىة وغير ىىا مىىن وخىىدات االدار  المخليىىة تصىىدر فقىىط بموجىىب دىىرار 

ها المصىىلخة مجلىى  الىىوزراو بنىىاو علىىى مىىا يعرضىىة الىىوزير الممىىتر بىىاالدار  المخليىىة السىىباب تقتضىىي
 (112العامة ويقدر ا مجل  الوزراو وال يلترط ان ي ون القرار مسببا)

 
( مهنىىد ممتىىار نىىوعه االيجىىاب والقبىىول فىىى العقىىد االدار ه رسىىالة د تىىورا ه  ليىىة الخقىىو ه جامعىىة عىىين لىىم ه 110

 .404ه ر 2001القا ر ه 
 مرجىح للقىرارات االداريىةه الوجىوبي التسىبيب علىى القضىا ية الردابىة فىي الخديوىة االتجا ىات الطىوميه ( سىامي111
 .7 ر ساب ه
 25بتىىىاري   29المىىار باصىىىدار دىىىانون نظىىاا االدار  المخليىىىةه ي.ره العىىىدده  1979لسىىىنة  43( القىىانون ردىىىا 112

 .1979جويلية 
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ومىن المبىىادئ المسىتقر  فىىى النظىاا القىىانونى المصىر  ان االدار  بوصىىفها امينىة علىىى تخقيى  الصىىال  

ا يفتىىرع فيمىىا تصىىدر  مىىن دىىرارات صىىيرورتها سىىليمة مىىن الوجهىىة القانونيىىة الىىى ان يسىىتطيح اوع العىىا
اللان اوبات الع   وبال  مبدأ عدا التسبيب الوجوبى يعد نتيجىة غيىر مبالىر  لقرينىة السىالمة التىى 

 (113تتوافر بصدد القرارات االدارية )
تلىىزا االدار  فىىى مصىىر بتسىىبيب دراراتهىىا وممىىا سىىب  يم ىىن القىىول انىىه لىىا يوجىىد سىىو  نصىىور متفردىىة 

واخ ىىاا دضىىا ية تلىىزا االدار  باالفصىىاع عىىن اسىىباب دراراتهىىا علىىى اسىىتخياوه وبىىال  اسىىتقر مبىىدأ عىىدا 
التسىىبيب الوجىىوبى فىىى النظىىاا القىىانونى المصىىر   اخىىد نتىىا ج االمتيىىازات القانونيىىة الممنوخىىة لىىالدار  

لنظىىىىاا القىىىىانونى المصىىىىر   ىىىىو ايضىىىىااخد نتىىىىا ج العامىىىىة وال لىىىى  ان عىىىىدا التسىىىىبيب الوجىىىىوبى فىىىىى ا
 (114البيروديراطية االدارية )

 
 
 
 
 
 
 
 

( مرجح ساب  ه د تور الرف عبد الفتاع ابو المجده مودف داضى االلغاو من سلطة االدار  فى تسبيب 113
 .262القرارات االداريةه ر 

114) Voir pour une presentation signification,J.rivero et Mwaline<< DROIT 

ADMINISTRATIVE>> D.16 EM ed 1996. P 89 et egalement 

J.Rivero,<<L'administrative face au droit administrative>>A.J.D.A.N, special 

guin,1995,p 147.  
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 :المطلب الثانى: اسباب عدم التسبيب الوجوبى للقرارات االدارية فى مصر

 :الوجوبى للقرارات االدارية فى مصر لعدة اسبابيرجع عدم التسبيب 
اسىىىتناد النظىىىاا القىىىانونى المصىىىر  االدار  للمفهىىىىوا التقليىىىد  للقىىىرار االدار  الفىىىرد  السىىىتبعاد ف ىىىىر  
التسىىىبيب الوجىىىوبى التىىىى تتطلىىىب اطىىىال  او  اللىىىان علىىىى المعلومىىىات الماصىىىة بىىىالقرار متىىىى  انىىىت 

تيار بديل مناسب للقىرار االدار ه ودىد اسىتند النظىاا االدار  االدار  تتمتح بسلطة تقديرية تتي  لها ام
مىن اراو تبىرز  ىون مبىدأ عىدا 1979المصر  فى  اا الصدد لما  ان سىا د فىى الفقىة القرنسىى سىنة 

 ىىاا فضىىال عىىن  ىىون ،  (115التسىىبيب الوجىىوبى مظهىىر مىىن مظىىا ر تمتىىح االدار  بسىىلطة تقديريىىة )
التسىليا بوجىوب تعميمىىة يعنىى تخميىىل عىات  االدار  باعبىىاو التسىبيب الوجىوبى يتقىىرر بىنر تلىىريعى و 
(ه ومىىىن جانىىىب امىىىر المبىىىادئ المسىىىتقر  فىىىى النظىىىاا 116لىىى لية تعيقهىىىا عىىىن أداو وظا فهىىىا بفاعليىىىة)

القانونى المصر  درينة السالمة لالعمىال االداريىة و ىا  القرينىة تسىتند ل ىون االدار  بوصىفها االمينىة 
ع فيمىا يصىدر  مىن دىرارات صىيرورتها سىليمة مىن الناخيىة القانونيىةه على تخقي  الصىال  العىاا يفتىر 

وعلى عات  من يدعى ع   ال  يقح عبو االوبات ومىن  نىا يم ىن القىول بىان مبىدأ عىدا التسىبيب 
 الوجوبى للقرارات االدارية يعد نتيجة مبالر  لقرينة السالمة السالف االلار  اليها ه 

 
 
 
 
 
 .258الرف ابو المجده مرجح ساب  ه ر( يراجح في ال :د تور  115 

( د.عبد الفتاع خسن ه التسبيب  لرط ل لى للقرار االدار ه تعلي  على خ ا االدارية العليا الصادر فى 116
ه انظر  ال  رساله د تورا  بعنوان/ تخوالت النلاط العمومى في الجزا ره رسالة مقدمة 259ه ر 30/3/1963

ن العااه جامعة االمو  فسنطينةه  لية الخقو ه اعداد/ ولات فوزيةه لنيل لهاد  د تورا  في القانو 
 .174هر2017ه2018الجزا ره

  



 

 

                                                 

 

 

  نورهان عثمان حممد  /الباحثة      السبب والتسبيب كأحد صور املشروعية                        ... 

 

301 

 
 ىىال  يم ىىن القىىول بىىان ارت ىىان النظىىاا القىىانونى المصىىر  لعىىدا التسىىبيب الوجىىوبى للقىىرارات االداريىىة 

علىىى اسىىباب  فىىى فاعليىىة الردابىىة القضىىا يةراجعىىا لالتجىىا  القضىىا ى الفرنسىىى التقليىىد  الىىاع يىىر  ان 
ه علىىى اسىىا  انىىه باسىىتطاعة او  اللىىان القىىرار االدار  مىىا يغنىىى عىىن تقريىىر مبىىدأ التسىىبيب الوجىىوبى

الطعىن القضىىا ى فىىى القىرار االدار  للودىىوف علىىى اسىباب القىىرار المماطىىب بىه بىىالزاا القضىىاو لىىالدار  
 (117باالفصاع عن اسباب درارا ا )

اريىىة انع ىىا  لف ىىر  السىىرية االداريىىةت فالسىىرية تىىدور خىىول مبىىدا عىىدا التسىىبيب الوجىىوبى للقىىرارات االد
انتفىىاو العلىىا والمعلومىىات ال افيىىة لىىد  بعىىع االلىىمار ومىىن  نىىا فعناصىىر السىىرية تتموىىل فىىى عىىدا 
تىىوافر العلىىا والمعرفىىة الواضىىخة لل افىىة بىىل يقتصىىر العلىىا علىىى مجموعىىة معينىىة مىىن االلىىماره فهىىا  

يب الوجىوبى للقىرارات االداريىة هماصىة ان اللىار  المصىر  فىى السرية االدارية تعد عا قا امىاا التسىب
م رر يقرر الخماية الجنا ية للسرية االدارية ه ولعل ما يبرر تمس   339دانون العقوبات فى الماد  

النظىىىىاا القىىىىانونى المصىىىىر  بالسىىىىرية االداريىىىىة  ونهىىىىا تبىىىىرز فاعليىىىىة النلىىىىاط االدار  واسىىىىتقالل االدار  
قهىىىا للصىىىال  العىىىاا وخسىىىن سىىىير العمىىىل االدار  ه فضىىىال عىىىن  ىىىون السىىىرية باعمالهىىىا لضىىىمان تخقي

االدارية تضمن لالدار  عدا الموع فى مخىاوالت دىد ي ىون لهىا طىابح سياسىى ممىا يى ور علىى خيىاد 
( ه من اسباب تراجح التسبيب الوجوبى  يمنة السلطة االدارية فى عالداتها مح االفراد 118اإلدار  )

بىىراز سىىيادتها وسىىلط بمىىا يخىىول دون الىىرا   تها العامىىة بوصىىفها االدار  التنفيايىىة للسىىلطة السياسىىيةوا 
االفىىراد فىىى العمىىل االدار  و ىىاا مىىا ا ىىد  خ ىىا القضىىاو االدار  الىىا  جىىاو فيىىة انىىة ااا  انىىت القىىوانين 
واللىىوا   المعمىىول بهىىا لىىا تضىىح ديىىودا للخ ومىىة فىىى فصىىل المىىوظفين دبىىل بلىىوغها سىىن التقاعىىد عىىن 

 قرر  فى القانون ولا توجب عليها بيان اسباب الفصل فى درارات االخالة للمعاش هالمدمة الم
 
 
 

( د. ماجد راغب الخلوه بخ  نلر بعنوان السرية في اعمال السلطة التنفيايةه مجلىة الخقو هاإلسى ندريةه سىنة 117
 .137ه العدد األوله ر 1975
 الموضح.( د. ماجد راغب الخلوه اات المرجح الساب ه اات  118
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فال  ال يعنى ان سلطتها تخ ميةه ل نها سلطة تقديرية يخد ا غاية عامة ت من فىى تخقيى  الصىال  
العىىاا بخيىى  ااا انخرفىىت االدار  عىىن  ىىا  الغايىىة  ىىان تصىىرفها ملىىوبا بعيىىب اسىىاو  اسىىتعمال السىىلطة 

(119) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هيراجح في ال :1958يوليو سنة  12جلسة   ه4لسنة  57( مخ مة القضاو االدار  ه الخ ا ردا 119
  laweg.netبوابة مصر للقانون والقضاوه       

  



 

 

                                                 

 

 

  نورهان عثمان حممد  /الباحثة      السبب والتسبيب كأحد صور املشروعية                        ... 

 

303 

 
 :المبحث الثالث: موقف القاضى االدارى من تسبيب القرارات االدارية

 :المطلب االول: موقف قاضى االلغاء من تسبيب القرارات االدارية فى حالة االختصاص المقيد
  

االمر  نا يتعل  بمودف داضى االلغاو من الردابة على تسىبيب القىرارات االداريىة متىى  انىت االدار  
ملزمة بهاا التسبيب ا  متعل  باسباب الخمايىة القضىا ية التىى  فلهىا اللىار  اللىزاا االدار  بالتسىبيب 

رارات االداريىة يخظىى الوجوبى للقرارات االداريةه فالمالخظ فىى  ىاا الصىدد ان التسىبيب الوجىوبى للقى
بخمايىىة دضىىا ية متنادصىىة رغىىا  ونىىه يلعىىب دور ر يسىىى فىىى الردابىىة علىىى ملىىروعية القىىرار االدار  

 ال  راجح لعد  اسباب ولعل
عدا الملروعية الناجمة عن ممالفة التسبيب الوجوبى للقرارات االدارية ال تتعلى  بالنظىاا العىاا ل ىي 

(ه ماصىىة ان عيىىب عىىدا االمتصىىار 120تلقىىاو نفسىىه ) يتسىىنى للقاضىىى االدار  التصىىد  لهىىا مىىن
 (121خسبما الار به الفقة المصر   و العيب الوخيد الاع يتعل  بالنظاا العاا )

وان كانتتت الباحثتتة تتترى انهتتا مغتتايرة ايتتر مبتتررع التمييتتز بتتين عناصتتر مشتتروعية القتترار االدارى 
 اعىىىد خاالمتصىىىارخ دون خبخيىىى  يترتىىىب علىىىى المىىىروي علىىىى دو  االختصتتتاص(-الخارجيتتتة )الشتتتكل

اللىى لخامالل بالنظىىاا العىىاا يخىى  بموجبىىة للقضىىاو التمسىى  بعيىىب عىىدا الملىىروعية مىىن تلقىىاو ااتىىهه 
ماصة ان الباخوة سب  والارت فى جزو من البخ  عن ا مية التسبيب للقىرارات االداريىة ودور  فىى 

 ابة القضاو على ر ن السببهخماية خقو  وخريات االفراد وتسيير النلاط االدار  لالدار  وبسط رد
 
 
 
 

 .330( مرجح ساب  ه د. الرف ابو المجده ر 120
       ه وانظىىىىىىر  ىىىىىىال  د.مخسىىىىىىن مليىىىىىىله دضىىىىىىاو االلغىىىىىىاو 669( د. سىىىىىىليمان الطمىىىىىىاو  ه المرجىىىىىىح السىىىىىىاب  ه ر 121

 .187ه ر1992والتعويعه القا ر ه سنة 
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وتستند الباخوة فىى  ىاا الصىدد الىى مىا ال  الاع  و أخد صور الملروعية الداملية للقرارات االدارية

اليىىه خ ىىا مخ مىىة القضىىاو االدار  فىىى مصىىر والتىىى دىىد الغىىت المخ مىىة بموجبىىة دىىرارا صىىادرا باالزالىىة 
 (122الن اللجنة التى عرع عليها موضو  الممالفة تا تل يلها على نخو ممالف للقانون )

يىه المخ مىة اللغىاو القىرار لىا يويىر  المىدعى فالمالخظ علية فى  اا الخ ىا ان الوجىه الىاع اسىتندت ال
فى صخيفة الدعو  وال  يعن ان التسبيب يندري ضمن ف ر  النظاا العىااه ومىن جانىب امىر اسىتقر 
جانىىىب  بيىىىر مىىىن الفقىىىه المصىىىر  مىىىن  ىىىون اوجىىىه الطعىىىن بالتسىىىبيب الوجىىىوبى تتعلىىى  بالنظىىىاا العىىىاا 

 (123وتقضى فيها المخ مة تباعا من تلقاو نفسها )
سىباب الخمايىة القضىا ية المتنادصىة للتسىىبيب الوجىوبى للقىرارات االداريىة ف ىر  االرت ىان السىىباب مىن ا

طعىىن غيىىر منتجىىة و ىىي االسىىباب التىىى ولىىو  انىىت سىىليمة ل نهىىا ال تىى د  اللغىىاو القىىرار االدار   مىىا 
ما الن  ا  االسىباب لىي  لهىا تىاوير علىى الف صىل فىى ل ون االدار  غير ملزمه باصدار  اا القرار وا 

 الدعو . 
مىىىن اسىىىباب الخمايىىىة القضىىىا ية المتنادصىىىة انىىىة ال يوجىىىد تىىىالزا بىىىين عيىىىب اللىىى ل وتقريىىىر المسىىى ولية 
االداريىىةت فالقضىىاو االدار  سىىواو فىىى فرنسىىا او فىىى مصىىر ال يعتىىد بىىالتعويع عىىن االضىىرار الناجمىىة 

 (124)من القرارات االدارية الغير ملروعة اال  اا  ان وجه عدا الملروعية جسيما 
 
 
 

 يراجىىح فىىي الىى  بوابىىة مصىىر للقىىانون والقضىىاو:1990مىىايو سىىنة  26 ه جلسىىة  31لسىىنة 2089( خ ىىا ردىىا 122
laweg.net 

( بخىىى  بعنىىىوان تعليىىىل القىىىرارات اإلداريىىىة بىىىين الخمايىىىة القضىىىا ية المتنادصىىىة واال ميىىىة المتزايىىىد  ل سىىىتاا/ اخمىىىد 123
امعة مخمد المام  السويسىه الرباطه نلر في مجلة الفقة والقانونه الزروالىه باخ  بسل  الد تورا ه دانون عااه ج

 .2014العدد الساد  علره فبراير 
،  ( د.مخمد عبد الخميد أبو زيد : ردابة القضاو ألعمىال اإلدار  ه دراسىة مقارنىة ه دار الوقافىة العربيىة ه القىا ر 124

 .400ه ر 1985-1986
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ه فقضىاو  ىا  1979ديسىمبر سىنة  15االداريىة العليىا الصىادر فىى و اا ما أ د عليه خ ىا المخ مىة 

المخ مىىىة جىىىر  علىىىى ان القضىىىاو بىىىالتعويع لىىىي  مىىىن مسىىىتلزمات القضىىىاو بااللغىىىاو وان ل ىىىل مىىىن 
القضىاوين اسىبابه الماصىة التىى يقىىوا عليهىا وان عيىب عىدا االمتصىىار او اللى ل الىاع دىد يعتىىرع 

لضىىىرور   اسىىىا  للتعىىىويع مىىىا لىىىا ي ىىىن العيىىىب مىىى ورا فىىىى القىىىرار االدار  م ديىىىا اللغا ىىىه ال يصىىىل  با
موضىىو  القىىراره فىىااا  ىىان القىىرار سىىليما فىىى مضىىمونه مخمىىوال علىىى اسىىبابة المقىىرر  لىىه رغىىا ممالفىىة 

 (125داعد  االمتصار أو الل ل فال مجال للقضاو بالتعويع )
التىىي تقىىررت فىىي  ىىاا ودىىد تجل ىىى  ىىاا االتجىىا  بقىىرارات القضىىاو اإلدارع المصىىرعه ومىىن أ ىىا المبىىادئ 

اللان ما صدر عن مخ مة القضاو اإلدارع بقولهىا: خ ن العيىب فىي لى ل القىرار اإلدارع لىانه لىان 
غير  من العيوب التي تتعلى  بهىاا القىراره وتقىوا دعىو  المسى ولية علىى ر ىن المطىاه  ال  أنىه يلىترط 

ال  فىال  في  اا العيب بصفة ماصة أن يبلغ المطا الجسيا بخي  ي ور في موضو  القىرار وجىو ر  وا 
 (126يقوا به المطا في دعو  التعويع )

 
 
 
 
 

( الوسىىيط االدار ه لىىرع دىىانون مجلىى  الدولىىة فىىي ضىىوو الفقىىة والقضىىاو واخ ىىاا المخ مىىة اإلداريىىة العليىىاه الجىىزو 125
ه لىر ة نىا  2014الوال ه تىاليف المستلىار/  بىرا يا سىيد اخمىده المخىامى/ لىريف اخمىد الطبىااه الطبعىة األولىىه 

 .116للطباعةه القا ر ه ر 
( بخى  بعنىوان / عيىب اللى ل فىىي دضىاو مخ مىة العىدل األردنيىة/ ريا يوسىىف  لىا شه نلىر فىي مجلىة المنىىار  126

ه يراجىىح فىىي الىى  : دار المنظومىىةه بنىى   506هر 2006ه األردنه سىىنة 3ه عىىدد 12للبخىىو  والدراسىىات ه مجلىىد 
ضىىرر المعنىىو  والتعىىويع عنىىه فىىي القىىانون والقضىىاو االدار  المقىىارن ه دراسىىة المعرفىىة المصىىر ه ويراجىىح  ىىال  : ال

 .98ه ر2018تخليلية مقارنةه  يمن خسين خمد امينه المر ز العربى للنلر والتوزيحه القا ر ه الطبعة األولى ه 
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 المطلب الثانى: موقف قاضى االلغاء من تسبيب القرارات االدارية

 التقديرى : فى حالة االختصاص 
ارت نىىت االدار  فىىى فرنسىىا لمبىىدأ التسىىبيب الوجىىوبى  قاعىىد  عامىىة اال ان التسىىبيب فىىى مصىىر فنجىىد  

 (127ماضعا للسلطة التقديرية لالدار  فى مصر )
وبالنسبة السا  الردابة القضا ية على التسبيب فى خالة االمتصار التقدير  فى مصر فال بد ان 

 جل  الدولة والفقة المصر  :نفر  فى  اا الصدد بين مودف م
 اوال: موقف مجلس الدولة المصرى من فكرة التسبيب حال االختصاص التقديرى لالدارة:

فقد سار مجل  الدولة فى مصر علىى نهىج مجلى  الدولىة الفرنسىى فيمىا يمىر ردابتىة علىى اسىباب 
تقر دضاو مجل  الدولىة (ه واس128القرارات االدارية التى تتما ا االدار  بموجب سلطتها التقديرية )

المصىىر  الىىى ف ىىر  السىىبب القىىانونى فىىى تفسىىير اسىىا  الردابىىة القضىىا ية علىىى التسىىبيب خالىىة السىىلطة 
التقديرية خي  الارت مخ مة القضاو االدار  فى أخد اخ امها انة يفترع فى  ىل دىرار ادار  ولىو 

د اصىىدار  واال  ىىان بىىاطال  ىىان ماليىىا مىىن ا ىىر اسىىبابة ان ي ىىون دا مىىا علىىى اسىىباب لىىد  االدار  عنىى
 (129لفقدانة ر ن السبب )

 
 
 
 

 .409( مرجح ساب ه د. الرف ابو المجده ر 127
 .200( مرجح ساب ه د.رمضان مخمد بطي  ه ر 128
ه يراجح في ال  بوابة مصر للقانون والقضىاو 2011ابريل سنة  27 ه جلسة  46لسنة  10534( الخ ا ردا 129

laweg.net 
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المالخظ عليه ان القضاو المصر  لا يقف عند ف ر  السىبب فىى اخ امىة فقىط ل نىه عمىل علىى ومن 

تاصيلها وصياغتها  نظرية عامىة مبينىا فيهىا ما يىة السىبب واللىروط الواجىب توافر ىا فيىة  ىر ن مىن 
ار ىىان القىىرار االدار  وبىىين  ىىال  خىىدود ردابتىىة القضىىا ية علىىى ر ىىن السىىبب ه و ىىاا مىىا ا ىىدت عليىىه 

ا مخ مىىىة القضىىىاو االدار  التىىىى جىىىاو بهىىىا ان القىىىرار االدار  ال بىىىد ان ي ىىىون لىىىه سىىىبب يع ىىى  اخ ىىىا
الخالىىة القانونيىىة او الوادعيىىة التىىى تىىدفح رجىىل االدار  للتىىدمل واال فقىىد القىىرار االسىىا  القىىانونى الىىا  

ديىىا يبىىرر وجىىود  ه وال بىىد ان ت ىىون نتيجىىه القىىرار مستملصىىة استمالصىىا سىىا غا مىىن أصىىول تنتجهىىا ما
(ه و ىىاا مىىا ا ىىدت عليىىة اخ ىىاا االداريىىة العليىىا التىىى جىىاو فىىى اخىىد اخ امهىىا ان القىىرار 130ودانونىىا )

االدار  سىىىواو  ىىىان تسىىىىبيبة الزا  ىىىاجراو لىىىى لى اا ال فىىىال بىىىىد مىىىن ديامىىىىة علىىىى سىىىىبب يبىىىرر  صىىىىددا 
 (131وخقا ...)

ب القتتانونى ويتترى التتدكتور رمضتتان بطتتيف ان موقتتف مجلتتس الدولتتة الستتابق باتختتاذ فكتترة الستتب
 كاساس للرقابة القضائية على اسباب القرار االدارى معيب من ناحيتين:

ان ف ر  فساد او تملف االسىا  القىانونى ال عالدىة لهىا باسىباب القىرار الوادعيىة خيى  تىرتبط  االولى:
لتىي باالسباب القانونية للقرار و اا ما أ دته اخد اخ اا القضاو االدار  فىي مصىر افقط   ا  الف ر  

دانونيىة أو جاو فيها خ ن درار الخا ا العس رع العاا ينبغي أن ي ون لىه سىببه بىان تقىوا خالىة وادعيىة 
ال فقىىىىىىىد القىىىىىىىرار علىىىىىىىة وجىىىىىىىود  ومبىىىىىىىرر  صىىىىىىىدار ه وفقىىىىىىىد بالتىىىىىىىالي أساسىىىىىىىىه  تىىىىىىىدعو  لىىىىىىىى التىىىىىىىدمله وا 

 (132القانوني................................... خ)
 
 

ه ويراجىىح فىىي الىى  : بوابىىة 1975ابريىىل سىىنة  27  جلسىىة 2لسىىنة 1565ردىىا( خ ىىا مخ مىىة القضىىاو االدار  130
  laweg.netمصر للقانون والقضاو

ه 1أورد  د. ياسين عمر يوسفه د. معوع عبد التواب: موسىوعة القضىاو اإلدارع فىي مصىرو السىودانه ط ( 131
يا خمىاد  الىدليمىه سىلطة الضىبط ه ويراجح  ال  د. خبيىب  بىرا 256ه ر2003م تبة عالا الف ر القانونه القا ر ه

 وما بعد ا.136ه ر 2015االدار  في الظروف العاديةه منلورات الخلبي الخقوديةه 
 ه  2للسىنة  1517ه الطعىن ردىا 2مجموعىة المبىادئ القانونيىة التىي دررتهىا المخ مىة اإلداريىة العليىاه السىنة  ( 132

   laweg.netيراجح في ال  بوابة مصر للقانون والقضاو
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ان مجل  الدولة ي  د راية الساب  ل ونه يفر  فى اسا  ردابته بين االسباب القانونية  والثانية:

واالسباب الوادعية سواو فيما يمر اسا   ا  الردابة او فى مدا ا وفى  اا الصدد يلير خ ىا 
االداريىىة العليىىا الىىى ان الردابىىة القضىىا ية علىىى تصىىرفات االدار  ليسىىت علىىى دىىدر واخىىد بالنسىىىبة 

التصرفات االدارية وانما تتنو  خسب المجال الىا  تتصىرف فيىة ومىد  مىا تتمتىح بىه مىن لجميح 
 ( 133خرية فى التصرف عند صياغته فى مجال السلطة التقديرية من عدمة )

ماصىة ان القىرار االدار  خسىبما الىارت اليىه المخ مىة االداريىة  وهذا الراى الذي تؤيدة الباحثتة
العليىىا واوضىىخت الىى  الباخوىىة سىىلفا البىىد مىىن ديامىىة علىىى سىىبب يبىىرر  صىىددا وخقىىا ا  فىىى الوادىىح 
والقانون  ر ن من ار انة باعتبار  تصىرف دىانونىه ا  ال تسىتقيا ف ىر  السىبب القىانونى بمفرد ىا 

 ة على سبب القرار االدار  خال السلطة التقديرية لالدار .فى تبيان أسا  الردابة القضا ي
 ثانيا: موقف الفقة المصرى:

امتلف الفقة المصر  عند البخى  عىن اسىا  الطعىن بااللغىاو بصىدد القىرارات الصىادر  عىن السىلطة 
التقديرية لالدار  والتى ت ون معيبة فى اسبابها ماصة ان اللار  المصر  لا يخسىا االمىر فهىو فقىط 

دد االوجىىة التىىى تعيىىب القىىرار االدار  مىىن خيىى  عيىىب اللىى ل وعيىىب االمتصىىار وعيىىب ممالفىىة خىى
القوانين واللوا   وعيب السبب وعيب اساو  اسىتعمال السىلطة ل ىن لىا يلىر اللىار  تخديىدا ال  وجىه 

ديريىة من اوجه الغاو القرار االدار  يتا االرت ان اليه اللغاو القىرارات االداريىة الصىادر  عىن سىلطة تق
وت ون معيبة فى اسىبابها ماصىة اننىا ااا نظرنىا لمخ مىة القضىاو االدار  لوجىدنا ا تسىتند تىار  لعيىب 

 (134ممالفة القانون فى بعع االخيان ه والى عيب اساو  استعمال السلطة تار  امر  )
 
 

 وما بعد ا. 95( مرجح ساب ه د. رمضان بطي ه ر 133
ه مجموعىىىة السىىىنة الرابعىىىة علىىىره 13ه   954   1960مىىىايو سىىىنة  3ي ( خ ىىىا القضىىىاو االدار  الصىىىادر فىىى134
 1961ه مجموعة المبادئ القانونية التي دررنها مخ مة القضاو االدار  في ممى  سىنوات مىن اول أ تىوبر 292ر

 .458ه يراجح في ال  : مرجح ساب ه د/ الرف أبو المجد ه ر250ه ر1966ختى 
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وان  ان جمهور الفقه استقر على ان اسىا  الردابىة علىى اسىباب القىرارات االداريىة المعيبىة يمتلىف  
خسىىىب سىىىلطة االدار  فىىىااا  انىىىت سىىىلطتها مقيىىىد  فىىىيم ن ت ييىىىف الردابىىىة علىىىى اسىىىا  عيىىىب ممالفىىىة 
ه القىىانونه بينمىىا ااا  انىىت سىىلطة االدار  تقديريىىة دىىيم ن ت ييفهىىا علىىى اسىىا  عيىىب االنخىىراف بالسىىلط

(ه اال ان الفقيىة الىد تور رمضىان بطىي   ىان لىه را  مغىاير 135و اا را  الفقه المصر  المعاصر)
لما استقر اليه جمهور الفقه فهىو يىر  ان  اسىا  الردابىة علىى القىرارات االداريىة المعيبىة فىى اسىبابها 

نطبىى  سىىواو خىىال السىىلطة التقديريىىة لىىالدار  يم ىىن ت ييفىىه علىىى اسىىا  عيىىب ممالفىىة القىىانون الىىا  ي
 انىىت االدار  تتمتىىح بسىىلطة تقديريىىة او سىىلطة مقيىىد  علىىى اسىىا  انىىه يصىىعب اوبىىات عيىىب االنخىىراف 
بالسىىلطة و ىىاا مىىا يفسىىر  ىىون  ىىاا العيىىب اختيىىاطى يلجىىا اليىىه مجلىى  الدولىىة خىىال تعىىار الغىىاو القىىرار 

 (136على اسا  عيب امر )
ل ونىه رفىع اتجىا  القضىاو مضتان بطتيف ل اليه الفقية الدكتور ر آومما سبق تتفق الباحثة مع ما 

من  ون اسا  الردابة يتا ت ييفة على اسا  السبب القانونى نظرا لوجا ة الخجج التىى اسىتند اليهىا 
والتى ت يد ا الباخوة تماما ه ل ن فى اات الودىت ال تميىل الىى رايىه وال را  جمهىور الفقىه مىن خيى  

دارية المعيبة فى اسبابها لعيب ممالفة القانون بل يعز  المبدا باسناد اسا  الردابة على القرارات اال
اسا  وفعالية الردابة على اسباب القرارات االدارية المعيبة الى االمالل بر ن السبب ااته ا  عيب 
السبب ولي  عيب ممالفة القانون او االنخراف بالسلطة ماصىة ان  ىاا االميىر يتعلى  بىر ن الغايىة 

الىد تور  هن دبل ان  نىا  اسىتقالل بىين ر ىن السىبب والغايىة بىل ان الفقيىودد سب  والارت الباخوة م
 رمضان بطي  الار بنفسه الى  اا االستقالل بين ر ن السبب والغاية. 

 
 
 

( د. سىىعاد اللىىرداو  ه مقىىال بعنىىوان االنخىىراف فىىى اسىىتعمال السىىلطة وعيىىب السىىببه تعليىى  علىىى بعىىع اخ ىىاا 135
 .145ه ر 1969االداريةه السنه الخادية علر ه العدد الوال ه ديسمبره سنة  االدارية العلياه مجلة العلوا

 ( د تور رمضان بطي  ه اات المرجح الساب ه اات الموضح.136
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 النتائج والتوصيات التي توصلت اليها الباحثة خالل الدراسة: 

الدراسىة التىي دىاا بهىا بعد ودوف الباخوة على الدراسات السىابقة بصىدد موضىو  البخى  وعلىى راسىها 
األستاا الد تور الرف أبو المجد والتي انطلقت منها الباخوة في موضو  البخ  تم نت الباخوة من 

 الودوف على ان ت
 
 ( التسبيب ال يقل أهمية عن ركن السبب بل يفوقه في اْلهمية لألسباب االتية":1

والوادعية التي دعت اإلدار  التماا القرار النه ااا  ان السبب  و وضح منلئ للخالة القانونية  أوال:
االدار  فان التسبيب  ىو الوضىح ال الىف لهىا  الخالىة فىااا  ىان تملىف وجىود السىبب داعيىا لىبطالن 
بىىراز  القىىرار ف يىىف يتسىىنى الردابىىة علىىى ر ىىن السىىبب والتخقىى  مىىن لىىروط صىىخته اال بتبيىىان السىىبب وا 

الصىىىدد باعىىىاد  نظىىىر اللىىىار  المصىىىر  فىىىي الىىى  الوضىىىح ال الىىىفه لىىىال  فتوصىىىى الباخوىىىة فىىىي  ىىىاا 
المفاردىة بىين السىىبب والتسىبيب فىي األ ميىىة النىه فىي خقيقيىىة االمىر التسىبيب  ىىو أسىا  الردابىة علىىى 
ر ن السىبب ف يىف يتقىرر الىبطالن ااا تملىف سىبب القىرار ل ىن خىال تملىف التسىبيب ي ىون الىبطالن 

دار  واال  ىىان مفىىاد الىى  مجىىرد ردابىىة فقىىط بصىىدد الخىىاالت التىىي فىىرع اللىىار  تسىىبيبها علىىى جهىىه اإل
صىىورية علىىى ر ىىن السىىبب تصىىب فىىي صىىال  االدار  علىىى صىىال  المماطىىب بىىالقرار ماصىىة انىىه فىىي 
خالىىة عىىدا تسىىبيب اإلدار  لىىبعع دراراتهىىا وىىا ارت ىىن االفىىراد للطعىىن عليهىىا فيقىىوا القضىىاو بىىالزاا اإلدار  

بيىان اإلدار  أسىباب القىرار بىداو  دون خاجىة باالفصاع عن أسباب  ا  القرارات فما المانح اان مىن ت
اللىزاا القضىىاو لهىىا فيقىوا القىىاع مقىىاا المصىىا والخ ىا النىىه ي ىىون بخاجىىة لمعرفىه االسىىباب التىىي بنىىى 
عليها القرار ه ومن جانب امر الزاا القضاو لةدار  بتبيىان أسىباب القىرارات التىي اتمىاتها مودىف فىي 

القضاو في الردابة على ملروعية القرار اال انه في الودىت  غاية التنادع النه وان  ان يظهر تلدد
في الوادح العملى  و الباب األمول للتخايىل علىى  ىاا المبىدا الن القضىاو يتىر  لىةدار  تبيىان أسىباب 
القرار التي لا تلتزا بداو  وفى ودت معاصر للقرار بتبيانها ممىا يىدفعها الى  بتبيىان أسىباب دىد ت ىون 

 قانونية والوادعية التي توافرت لديها ودت اصدار القرار .مغاير  للخالة ال
التسبيب لي  فقط وسيلة للردابة على ر ن السىبب بىل وسىيلة للردابىة علىى ر ىن الغايىة لمعرفىة  ثانيا:

مد  اختراا اإلدار  لمبدأ الملروعية فيما تتما  من درارات و اا يعنى ان التسبيب  و اسا  الردابة 
ر  مىىن دىرارات ووسىيلة لالرت ىان عليهىىا للطعىن علىى القىرار ااا مىىا  ىان بىه تملىىف علىى مىا تتمىا  االدا

 لوجه من أوجه الملروعيه ا  أسا  للردابة  ال  على ار ان القرار األمر  .
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ه فىىااا  انىىت اللىى ليات الجو ريىىة تتعلىى  بالمصىىلخة العامىىة  ( فكتترة التستتبيب تتعلتتق بالنظتتام العتتام2
والنظاا العاا فعلى الجانب االمر يتعلى  التسىبيب بخى  مىن الخقىو  الدسىتوريةخخ  االفىراد فىي العلىا 
والمعرفىىهخ ا  خىى  دسىىتور  متعلىى  بالنظىىاا العىىاا فىىال بىىد مىىن االعتىىداد بىىان التسىىبيب مىىن اللىى ليات 

فها بطالن ر ن اللى ل ااتىه دون دصىر االمرعلىى التىي القىرارات التىي الجو رية التي يترتب على تمل
 الزا اللار  اإلدار  بتسبيبها النها مفارده غير مبرر  .
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 خاتمه البحث
تتطردىىت الباخوىىه فىىي دراسىىه ملىى له البخىى  الىىى الدراسىىات واألبخىىا  السىىابقة وعلىىى راسىىها مىىا تودىىف 

خيىى  بىىدات الباخوىىه اسىىتنافا لمسىىير  الباخىى  فىىي التطىىر  لملىى لة  عنىىد  الىىد تور الىىرف أبىىو المجىىد 
تسىبيب القىرارات االداريىىه والى  فىىي بىابين البىىاب األول تناولىت فيىىه الباخوىه ما يىىة القىرار ومصا صىىة 
وعناصىىر ملىىروعية القىىرار االدار  الدامليىىة والمارجيىىة وىىا االنطىىال  لدراسىىة السىىبب والتسىىبيب  اخىىد 

خة ما ية  ال منها ولروط صخة سبب القرار ولمبادئ الضابطة لر ن صور  ا  الملروعية موض
السىىبب وم انىىة عيىىب السىىبب بىىين عيىىوب القىىرار االدار  وىىا تبيىىان لىىروط صىىخة التسىىبيب المارجيىىة 
والداملية وا مية التسبيب للقىرارات اإلداريىة وىا دور التسىبيب فىي الردابىة علىى ر ىن السىبب ومىن بعىد 

بيب الوجىىوبى وأسىباب تراجىىح االمىىا بهىىا فىىي مصىر وىىا مىىد  ام ىىان تطبيىى  الى  االنطىىال  لف ىىر  التسىى
التجربة الفرنسية في مصر فيمىا يمىر وجىود نىر تلىريح يقىر بالتسىبيب الوجىوبى للقىرارات اإلداريىة 
 مبدا عاا وملصت الدراسة لعد  نتا ج تصب في ابراز أ مية التسبيب للقرارات اإلدارية وتعلى  ف ىر  

عاا ومن وا ضرور  االعتداد به  ل ليه جو رية يترتب على تملفها بطالن القىرار التسبيب بالنظاا ال
االدار  اما بمصور ما اضافته الباخوه بمصور ما تودف عند  الفقيه الد تور الرف أبو المجد 
باعتبىىىار ان البخىىى  العلمىىىى مىىىا  ىىىو اال سلسىىىله مىىىن التواصىىىل االنسىىىانى المسىىىتمر فىىىيم ن القىىىول ان 

/ الىىرف أبىىو المجىىد الىىا    توصىىل فىىي دراسىىته لعىىد  نتىىا ج وتوصىىيات مىىن أ مهىىا  األسىىتاا الىىد تور
أ ميىىة االسىىتفاد  مىىن التجربىىة الفرنسىىية بوجىىود نىىر تلىىريعى يقىىر بالتسىىبيب الوجىىوبى للقىىرارات  مبىىدا 
عاا وانىه  مىا جىاو فىي ماتمىه بخوىه يىر  اننىا بخاجىة لتهيىا  منىاا تلىريعى مناسىب ختىى ي ىون لىدينا 

وادح وان في مصر اللار  لا ينسب لىه تقصىير ل ونىه لىا يتطىر  لىنر تلىريعى يقىر تلريح مواتى لل
بالتسبيب الوجوبى للقرارات اإلداريىة الن الملى له ت مىن فىي عىدا توافر ىاا المنىاا وتهي ىه  ىاا المنىاا 
ي ىىون بازالىىه سىىتار السىىريه االداريىىه الىىا  يغلىىف العديىىد مىىن اعمىىال اإلدار  فضىىال عىىن البيروديراطيىىة 

ارية التي تسىير اإلدار  فىي فل هىا فىي  ويىر مىن اعمالهىا ومىن جانىب امىر القضىاو البىد ان ي ىون اإلد
دور  ايجىىابى فىىي تهي ىىه  ىىاا المنىىاا بىىاال يتسىىا ل فىىي ممارسىىة الردابىىة علىىى التسىىبيب وان يلىىزا اإلدار  

 باالفصاع عن أسباب درارتها المطعون فيها امامه والتددي  عند فخر لروط صخة التسبيب.
ال ان الباخوه من مالل الدراسة والبخ  الا  دامىت بىه والودىوف علىى التجربىه الفرنسىية التىي سىب  ا

وعرضىىىها الىىىد تور أبىىىو المجىىىد فىىىي بخوىىىه ال تتفىىى  معىىىه بال ليىىىه فىىىي خىىىل ملىىى له البخىىى  والىىى   الن 
  االدتداو بالتجربه الفرنسيه ي  د ان الوضح بخاجه لتدمل من اللار  ف يف ال ينسب تقصير لللىار 

المصىىر  ماصىىه ان العديىىد مىىن الىىدول الناميىىة االن بىىدأت تتجىىه صىىوب وجىىود تلىىريح يقىىر بالتسىىبيب 
 الوجوبى للقرارات اإلداريىة وانىه ااا  ىان يىر  ان األولىى تهيىا  المنىاا للتلىريح بتملىى اإلدا  والقضىاو
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طوعىىا عىىن عىن ا  مبىىادئ تقليديىىة فىي  ىىاا الصىىدد ففىىي الخقيقيىة ان اإلدار  لىىي  مىىن السىهل التملىىي 
مباد ها التقليدية من السرية والبيروديراطية اإلدارية اال ااا  ان  نا  تلريح يلزمها بال  والفقيه ااتىه 
يتف  مىح الباخوىه فىي  ىاا الصىدد النىه أوصىى فىي بخوىه بالخاجىة لتلىريح يقىر بخر ىة اصىالع ادار  

لنقىىل التجربىىة الفرنسىىية  مىىا   امىىل ا   ىىو يىىر  ان البدايىىه مىىن اللىىار  ه واننىىا فىىي الوادىىح لسىىنا بخاجىىة
 ىىي الىىى  مصىىر الن الفقىىه الفرنسىىي فىىي غيىىر موضىىح اوبىىت دصىىور التلىىريعات الفرنسىىية النهىىا تقىىر 
بالتسبيب الوجوبى  مبدا عاا ل ن يجوز المروي عليه باستوناوات تخىت وطىا  الصىال  العىاا وخسىن 

دار  للتعسىف فىي اسىتعمال سير النلىاط االدار  وال لى  ان الى  يفىت  البىاب علىى مصىرعيه امىاا اإل
خقها لال  تر  الباخوىه ان االمىر بخاجىة لتقريىر تلىريح يلىزا اإلدار  بتسىبيب  ىل مايصىدر عنهىا مىن 
درارات دون ام ان المروي عليه لتعل  التسبيب  ما الارت الباخوة بف ر  النظاا العاا وانىه ال مجىال 

ما ينبغي عليها القياا به طوعا الن القضاو  الن ندمل القضاو في مواجهه مح االدار  اللزامها باداو
بىىال  ي ىىون مصىىما وخ مىىا لىىالدار  والبىىد ان ي ىىون القضىىاو علىىى دىىدا السىىواو بىىين اإلدار  وبىىين مىىن 
صىىىدر القىىىرار فىىىي مواجهتىىىه فىىىال يتخامىىىل علىىىى طىىىرف فىىىي مواجهىىىه امىىىره وان الباخوىىىه تىىىر  انىىىه دبىىىل 

ودىىوف دلىىيال علىىى مودىىف اللىىار  السىىلبى لىىي  الخىىدي  عىىن المنىىاا الىىالزا تهياتىىه للتلىىريح البىىد مىىن ال
تجا  التسبيب الوجوبى للقرارات اإلدارية بل صوب أ مية التسبيب ااته للقرار ه النىه لىو ايقىن ا ميىه 
التسبيب التي الارت اليها الباخوه في غير موضح من البخ  فلا ي ىن  نىا  ا  خاجىة الن يتىدمل 

اإلداريىة النىه  ىان ي تفىى اللىار  باالعتىداد بالتسىبيب  بوضح تلريح يقىر بالتسىبيب الوجىوبى للقىرارات
علىىىى  ونىىىه مىىىن اللىىى ليات الجو ريىىىه التىىىي يترتىىىب علىىىى تملفهىىىا بطىىىالن القىىىرار االدار   دون خاجىىىة 
لقصىر االمىىر علىىى القىىرارات فقىىط التىىي يلىىزا اللىار  فيهىىا اإلدار  بتسىىبيب دراراتهىىا فالملىى له ليسىىت فىىي 

جىود تلىريح بالفعىل فىي مصىر يقىر بالتسىبيب الوجىوبى  بىل ت مىن تهيا  المناا التلىريح وليسىت فىي و 
الملىى له الخقيقيىىة فىىي عىىدا تقىىدير اللىىار  المصىىر  أل ميىىة التسىىبيب ممىىا يزيىىد االمىىر سىىووا بتعسىىف 
اإلدار  فىىىي مواجهىىىة مىىىن صىىىدر القىىىرار ضىىىد  ومىىىن جانىىىب امىىىر اوقىىىال  ا ىىىل القضىىىاو بىىىالزاا اإلدار  

و  اللان في القرارات التي لا يلزمهىا اللىار  بتسىبيبها  ىى باالفصاع عن أسبابها بناوا على طلب ا
 يتسنى لاو  اللان الطعن عليها.
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 قائمة المراجع

 أوال: قائمة المراجع باللغة العربية:
 الكتب:
 المؤلفات العامة: ( أ
 بىىرا يا سىىيد اخمىىده لىىريف اخمىىد الطبىىاا هالوسىىيط االدار ه لىىرع دىىانون مجلىى  الدولىىة فىىي  .1

ه لىىىر ة نىىىا  1والقضىىىاو واخ ىىىاا المخ مىىىة اإلداريىىىة العليىىىاه الجىىىزو الوالىىى ه طضىىىوو الفقىىىة 
 .116ه ر 2014للطباعةه القا ر ه

ابى عبد اهلل مخمد بن م ى العاملى المعروف باللهيد األول ه عبد الهاد  الخ ا ه  .2
 .39القواعد والفوا د في الفقه واألصول العربيهه القسا االول ه م تبه مفيد ه ايرانه ر 

 ر ه 1996لبنانه لبنانه م تبة ه 1ط ه البالغة أسا  الزمملرعه القاسا أبي اهلل جاد .3
195. 

دراسة )خبيب  برا يا خماد  الدليمىه خدود سلطه الضبط االدار  في الظروف العادية  .4
 . 139 -136ه ر2015ه منلورات الخلبي الخقوديةه 1مقارنه(ه ط

ار  الىىىدولى فىىىى منظمىىىة العمىىىل الدوليىىىهه خسىىىن عبيىىىد عبىىىد السىىىاد  الخصموتىهالقضىىىاو االد .5
 .182ه ر2018ه المر ز العربى للنلر والتوزيحه القا ر ه  1دراسه مقارنهه ه ط

خمىىد  ياسىىين ع الىىةه القىىرار االدار  فىىى مجلىى  الدولىىهه لىىرع وتخليىىل لموضىىو  القىىرارات  .6
رفه االداريىىىىة فىىىىى ضىىىىوو اخ ىىىىاا مخ متىىىىى القضىىىىاو االدار  واالداريىىىىه العليىىىىاه منلىىىىا  المعىىىىا

 .510ه ر 1987االس ندريهه 
هالمر ىىز 1خنىىان مخمىىد القيسىىىه الردابىىة القضىىا ية علىىى المال مىىة فىىي القىىرارات التاديبيىىةه ط .7

 . 122-88ر2017العربى للنلر والتوزيحهالقا ر ه 
مالد مليل الظا ر القضاو االدار ه ديوان المظالا في الممل ة العربية السعوديةه دضاو  .8

ه ر 2014ه م تبة القانون واالدتصاده الرياعه 2سة مقارنة( ه طااللغاو والتعويع)درا
229. 
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رمضىىان بطىىي ه االتجا ىىات المتطىىور  فىىى دضىىاو مجلىى  الدولىىه الفرنسىىى للخىىد مىىن سىىلطه  .9
االدار  التقديريه ومودف مجل  الدولىه المصىر  منهىاه دار النهضىه العربيىه ه القىا ر ه سىنه 

 .303-200-95-90ر  1994
ف ر  الغلط البين فى القضىاو الدسىتور ه دار النهضىة العربيىهه القىا ر ه  ز ى مخمد النجاره .10

 .48ه ر 1997سنه 
سامى جمال الدين ه الدعاو  االداريه ه دعو  الغاو القرارات االداريةهدعاو  التسويهه  .11

 .561-263-26هر 2003ه منلا  المعارفه االس ندريهه 2ط
ه منلا  المعارف ه  1القرارات اإلداريةه طسامى جمال الدين ه الوسيط في دعو  الغاو  .12

 . 499ه ر 2004
همنلا  3سامى جمال الدينه الدعاو  اإلدارية واإلجراوات اماا القضاو االدار هط .13

 .45-29ه ر1990المعارف ه اإلس ندرية ه
 اللى ون  دار  فىي اللىفافية( اللىم  ضىوو تخىت للخ ومىة القانوني الطوميه النظاا سامي .14

 ه2014العربيىىةهالقا ر ه  النهظىة ه دار )واإلصىىالع اإلدارع لتنميىةل الطريىى  العامىة
 .230 هر1ر

 الخقانيةه دار ه1ط السلبيه اإلدارع للقرار القانوني النظاا  الله ابرا يا عطية سعيد .15
 .154ه ر 2015 مصر القا ر 

ه 1965ه دار الف ر العربىه القا ر ه  7سليمان الطماو ه مبادئ القانون االدار  ه ط .16
 . 872-669-187 ر

ه 3سىىىىليمان مخمىىىىد الطمىىىىاو  ه النظريىىىىه العامىىىىة للقىىىىرارات االداريىىىىه ه دار الف ىىىىر العربىىىىىه ط .17
 .801-669-60ه ر 1966القا ر ه سنه 

سليمان مخمد الطماوعه النظرية العامة للقرارات اإلداريةه دراسة مقارنة ه الطبعة السادسة  .18
 .793-211-200- 87ه ر1991

العامة في القضاو االدار  المصر  ه دار الف ر الخديوة للطباعة سمير صاد  ه المبادئ  .19
 وما بعد ا.195والنلره القا ر  هدون تاري  نلره ر 
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طعيمىىىة الجىىىرفه مبىىىدأ الملىىىروعية وضىىىوابط مضىىىو  اإلدار  العامىىىة للقىىىانونه دار النهضىىىة  .20
 وما بعد ا. 87ه ر 1976العربيةه سنة 

دار  بين التلريح المصىر  والسىعود  ه الطبعىة عبد العزيز بن مخمد الصغيره القانون اال .21
 .163ر-وما بعد ا 156هر 2015األولى ه المر ز القومى لالصدارات القانونية ه

عبىىىىد العزيىىىىز عبىىىىد المىىىىنعا مليفىىىىةه االنخىىىىراف فىىىىى اسىىىىتعمال السىىىىلطة  سىىىىبب اللغىىىىاو القىىىىرار  .22
 .159ه ر 2002االدار ه دار الف ر الجامعىه االس ندرية ه 

المنعا مليفةه بعع أوجه الطعن بااللغاو فى القرار االدار  فى الفقه  عبد العزيز عبد .23
ه  2002ودضاو مجل  الدولة ه الطبعة االولى ه دار الف ر الجامعى ه االس ندرية ه 

 .230-229-228-213-207-159-5ر
ه دار الف ر الجامعى 1عبد العزيز عبد المنعا مليفهه االوبات اماا القضاو االدار  ه ط .24

 .5ه ر2008ه همصر 
عبد العزيز عبد المنعا مليفةه دعو  الغاو القرار االدار  في دضاو مجل  الدولةه  .25

 . 230-229-228-213-207ه ر2004همنلا  المعرفه1ط
عبد العليا عبد المجيد ملرف ه عالو عبد المتعال ه الوسيط فى القانون االدار  ه دراسة  .26

ه دار النهضة العربيةه 2ط النلاط االدار ( ه –مقارنة ) الجزو الوانى 
 .166-157هر2002القا ر ه

 ه القا ر  والنلره للطباعة الجامعية الدار ه اإلدارع القانون هاهلل عبد بسيوني الغني عبد .27
 .428ر نلره تاري  بدون

القضاو االدار  اللبناني ه مجل  الدولة والمخا ا اإلدارية  اهلله عبد بسيوني الغني عبد .28
 .534 ره ه2000همنلورات الخلبى الخقوديةه بيروته 1اإلدليميةهط

ه 1996عبىىدالغنى بسىىيونى عبىىد اهلله القضىىاو االدار ه منلىىا  المعىىارفه االسىى ندريهه سىىنه  .29
 . 632 -428ر

 القا ر  والنلره للطباعة الجامعية الدار ه اإلدارع القانون ه اهلل عبد بسيوني الغني عبد   .30
 .428ر نلره تاري  بدون ه
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عصمت عبىد المجيىد ب ىره دراسىة دانونيىة مقارنىة عىن مجىال  الدولىة والهي ىات التىي تتىولى  .31
القضىىىاو االدار  وتقىىىديا االستلىىىارات والفتىىىاو  القانونيىىىة واعىىىداد التلىىىريعات وصىىىياغتها فىىىي 

 وما بعد ا. 425الدول العربية وفرنسا ه دار ال تب العلميةه بدون سنة للنلره ر
دضىىاو اإللغىىاوه الىىوجيز فىىي القىىانون االدار  ه دار وا ىىل للطباعىىة علىىى مطىىار لىىطناو  ه  .32

 .875ه ر  2003ه سنة 1والنلره عمانه ط
على عبد الفتاع مخمد ه الوجيز فى القضاو االدار ه مبدا الملروعية دعو  االلغاو ه  .33

-360-355-337ه ر2009دراسة مقارنةه دار الجامعة الجديد  للنلره اإلس ندريةه 
363 . 

بن سنوسىه دور التظلا فى خل النزاعات االدارية فى القانون الجزا ر ه دار مدنى  فاطمة .34
 .1ه ر2003للطباعة ه الجزا ره 

 ه2000سىنة ه  ه االسى ندريةدار المطبوعات الجامعيىة القانون االدار هماجد راغب الخلوه .35
 .وما بعد ا499-400ر

ه سنة العربية في الدنمار   منلورات األ اديمية هالقانون اإلدارع همازن راضي ليلو  .36
 .155-154-15ر  ه2008

ه 1992مخسىىىىن مليىىىىله دضىىىىاو االلغىىىىاو والتعىىىىويعه مطبعىىىىة التىىىىونىه اإلسىىىى ندريةه سىىىىنة  .37
 . 187ر

ال تىاب الوىانىه لجنىة اللىريعة  مخمد ابو العينين ه الموسوعة اللىاملة فىى القضىاو االدار ه .38
-446-437-429-427-425-289-40-29ر 2007  اإلسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالميةهالقا ر ه

452-453. 
 الجامعىة العامىةه اإلداريىة الجىزاوات لىرعية علىى القضىا ية الردابة يون ه أبو با ي مخمد .39

 .178ر ه2000االس ندريةه للنلره الجديد 
ه دار 2مخمد خسين عبد العال ه الردابة القضا ية على درارات الضبط االدار ه ط .40

 .435-189-105-98-49ه ر1991النهضة العربية ه 
مخمد خسين عبد العاله ف ر  السبب فى القرار االدار  ودعو  االلغاوه دار النهضة  .41

 .98-16ه ر 1971العربية ه سنه 
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 1998دانون االوباته منلا  المعارف ه االس ندريه ه سنه   منصوره خسين مخمد .42
 .17ر

دار المطبوعات ه 1طخسن عومان مخمده القضاو االدار هالو ابه مخمد رفعت عبد  .43
 .561-213-211ر ه 2000سنة الجامعيةه 

ه 1996مخمد عاطف البناهالوسيط فى القضاو االدار ه دار الف ر العربى ه القا ر ه سنة  .44
 .84ر 

ه دار  خمقارن خ بخ تقويا اعوجاي االدار  ورد ا للملروعيةه مخمد عبد الخميد ابو زيد  .45
 .ه وما بعد ا203ه ر  2002هالقا ر هالنهضة العربية 

ردابة القضاو ألعمال اإلدار  ه دراسة مقارنة ه دار الوقافة  همخمد عبد الخميد أبو زيد  .46
 .400-218-203-193-192-182-179ه ر 1986-1985العربية ه القا ر  ه 

 مطبعةه مقارنة دراسةه اإللغاو ودعو  التعويع دعو  السنارعهالعال  عبد مخمد .47
 .435 ر طبحه تاري  بدون ه ةاإلس ندري اإلسراوه

اإلوبات في الفقة االسالمى ودانون االوبات  عبو دواعد و أخ اا النلاره اهلل فت  مخمد .48
 ر ه 2000 اإلس ندريةه للنلره الجديد  الجامعة دار طبقا الخ اا مخ مة النقع ه

83. 
بدون  ه1982مخمد ميرغنى مير  ه المبادئ العامة للقانون االدار  المغربى ه طبعة  .49

 .وما بعد ا 472ر  دارللنلره
هدار النهضة العربيةه القا ر ه 2مخمود عاطف البناه الوسيط في القضاو االدار  هط .50

 .86ه ر 1999
مصطفى أبو زيد فهمى ه دضاو اإللغاو ه لروط القبوله أوجه اإللغاوه دار المطبوعات  .51

 .270ه ر 2001الجامعيةه اإلس ندريةه 
 1979المعارفه مصره  منلا  الدولةه ومجل  اإلدارع ضاوفهميه الق زيد أبو مصطفى .52

 .610 ر ه
 الهي ة المصرية اإلدارع ه القرار في اإلجراوات واألل ال الديدمونيه أخمد مصطفى .53

 .190-176-1هر1992 القا ر ه لل تابه العامة
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العامة المعجا الوجيزه مجمح اللغة العربيةه طبعة ماصة بوزار  التربية والتعلياه الهي ة  .54
 .496اه ر 1993هه 1414لل ون المطابح االميريةهجمهورية مصر العربيةه سنة

م تبة عالا  ه1السودانه ط وموسوعة القضاو اإلدارع في مصر  هعوع عبد التوابم .55
 .256ه ر2003الف ر القانونه القا ر ه

 يمن خسين خمد امين ه الضرر المعنو  والتعويع عنه في القانون والقضاو االدار   .56
ه 2018ه المر ز العربى للنلر والتوزيحه القا ر  ه  1المقارن ه دراسة تخليلية مقارنةه ط

 .98ر
وجد  لفي  ه الوجيز فى دعو   لغاو القرار االدار  وخلول مل الت رفح الدعو  فى  .57

 2015ضوو الفقه والتلريح ودضاو مجل  الدولة ه لر ة ال طالل للنلر والتوزيح ه
 .56هر

السودانه  وموسوعة القضاو اإلدارع في مصر  همعوع عبد التوابه يوسفياسين عمر  .58
 .256ه ر2003ه القا ر هىم تبة عالا الف ر القانون ه1ط

 ب( المؤلفات الخاصة:
 السعوديةه واالدتصاده القانون م تبة ه1التخ ياهط أخ اا تسبيب اسماعيله منصور مالد 1

 .2ر ه 2015
 للقرارات الوجوبي التسبيب على القضا ية الردابة في الخديوة االتجا ات الطوميه سامي 2

-12-7هر  2016النهضة العربية ه مصره  ه دراسة تطبيقية مقارنةهدار اإلدارية
121-198-201-206. 

 ه4والتجاريةهط المدنية المواد في القضا  وأعمال األخ اا تسبيب الفتاع عطيةه عبد عزمي 3
 .14ه ر2008العربيةه النهضة دار

نظاا العقود االدارية والصفقات العمومية ه مطبعة  اإلداريةه القرارات تعليل ,ياألعر  مخمد 4
 وما بعد ا.127ر 2011المعارف الجديد ه سنة 

 الوضعيةه القوانين وأخ اا اإلسالمي التلريح أخ اا في التسبيب مدلول ,األعري مخمد 5
 .32 ر 2003ه الرباط ه 43 مواضيح الساعةهعدد سلسلة
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اإلدار  ودعىو  اإللغىاوه دار النهضىة  القىرار فىي السىبب ف ىر  العىاله عبىد خسىين مخمىد 6
 .98ه ر1971العربيةه القا ر ه سنة 

مخمد مخمود الروبى مخمده الضبط االدار  ودور  في خمايه البي هه دراسه مقارنهه الطبعىه  7
 .119ه ر 2014األولى ه م تبه القانون واالدتصاده الرياعه

 ج( الرسائل العلمية:
 رسائل الدكتوراة: أوال:
الىىرف عبىىد الفتىىاع ابىىو المجىىد / مودىىف داضىىى االلغىىاو مىىن سىىلطة االدار  فىىى تسىىبيب القىىرارات  1

-66-38هر2005سالة د تورا  ه لية الخقو ه جامعة عين لم هاالداريةخ دراسة مقارنةخه
71-77-102-116-139-223-228-232-233-241-258-266-287-288-

290-291-330-409-458-511-516. 
 اإلدارع الضىبط لقىرارات الموضوعية الملروعية على القضا ية الردابة عليمات ه مليف سالا 2

 جامعىة العليىاه القانونيىة الدراسىات  ليىة العىااه القىانون فىي ) دراسىة مقارنىة( أطروخىة د تىورا 
 .56 ر ه2007 األردنه العلياه للدراسات العربية عمان

اإلداريىىة ه اطروخىىه لنيىىل درجىىه الىىد تورا  فىىي العلىىوا القانونيىىةه سىىمية  امىىل ه تسىىبيبب القىىرارات  3
ه 1962جامعىىىة جياللىىىى ليىىىاب  ه ليىىىة الخقىىىو  والعلىىىوا السياسىىىيةه جياللىىىى ليىىىاب ه الجزا ىىىره 

 .262-232-224-207-205-119-34-27 -11-10ر
عىىامر بىىن مخمىىد بىىن عىىامر الخجىىر  هالردابىىه القضىىا يه علىىى عيىىب السىىبب فىىى دعىىو  مراجعىىه  4

ه ه ر 2010ار االدار ه رسىىالة د تىىورا  ه  ليىىة خقىىو  هجامعىىة السىىلطان دابو هعمىىانهالقىىر 
23-53. 

عزاو  عبد الرخمن ه الرمر االدارية فى التلريح الجزا ر  ه رسالة لنيل درجة الد تورا  فى  5
 .154ه ر 2007القانون العااه  لية الخقو ه جامعة الجزا ره 

 في اإلدارع الفساد من الخد في والمساولة اللفافية دور ,السبيعي بادع بن علوش بن فار  6
 درجة د تورا  الفلسفة على الخصول لمتطلبات است ماال أطروخة مقدمة الخ وميةه القطاعات

 2010األمنيةهالرياعه العربية للعلوا نايف العلياه جامعة الدراسات األمنيةه لية العلوا في
 .59هر
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مخمد  برا ياه ردابة القاضي اإلدارع على الودا ح في دعو  اإللغاوه رسالة د تورا  مقدمة في  7
 . 29اه ر1963جامعة اإلس ندريةه الطبعة األولىه 

مخمد خسنين عبىد العىال ه ف ىر  السىبب فىي القىرار االدار  ودعىو  اإللغىاوه رسىاله مقدمىه الىى  8
 .189ه ر1971 ليه الخقو ه جامعه القا ر ه سنة 

مهند ممتار نوعه االيجاب والقبول فى العقد االدار ه رسالة د تورا ه  لية الخقو ه جامعة  9
 .404ه ر 2001عين لم ه القا ر ه 

 ولات فوزية ه تخوالت النلاط العمومى في الجزا ره رسالة مقدمة لنيل لهاد  د تورا  في  10
 .174هر2017ه2018 رهالقانون العااه جامعة االمو  فسنطينةه  لية الخقو ه الجزا

 ثانيا: رسائل الماجستير:
لي  خسن على ه النظاا القانوني للل ل واإلجراوات في القرار االدار ه دراسة مقارنهه رساله 

 .204ه 203ه ر 1983ماجستير مقدمه ل ليه القانونه جامعه بغداده 
 ثالثا: أبحاث متخصصة واوراق بحثية:

القرارات اإلدارية بين الخماية القضا ية المتنادصة اخمد الزروالى ه بخ  بعنوان تعليل  .1
واال مية المتزايد  ه دانون عااه جامعة مخمد المام  السويسىه الرباطه نلر في مجلة 

 .2014الفقة والقانونه العدد الساد  علره فبراير 
خسنى درويش عبد الخميد ه أورا  بخ  بعنوان خ التوازن بين موجبات سياد  الدوله  .2

 .9هر 1/4/2011ات التضامن الدولى ه ه نلرت في ومقتضي
سيف بن بميت بن خمد الربيعىه وردة عمل بعنوان تطور القضاو االدار  عند ردابته على  .3

ر ن السببه مقدمة ضمن فعاليات الم تمر الوامن لر ساو المخا ا االداريه العربيه المنعقد 
/ 26/9الى  24ه اللبنانيه في الفتر  من بالمر ز العربى للبخو  القانونية والقضا ية بالعاصم

 .18ه مخ مة القضاو االدار ه سلطنه عمان ه ر 2018
عامر بن مخمد بن عامر الخجر  ه بخ  بعنوان الردابة القضا ية على السبب في دعو   .4

 .23هاه ر2011مراجعه القرار االدار ه بمخ مه القضاو االدار ه عمانه ابريله 
بعنوان عيب الل ل في دضاو مخ مة العدل األردنيةه نلر في  ريا يوسف  لا شه بخ   .5

 . 506هر 2006ه األردنه سنة 3ه عدد 12مجلة المنار  للبخو  والدراسات ه مجلد 
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مهد  رخال ه اخمد  سماعيل وردة بخوية بعنوان المبادئ العامة الضابطة لر ن السبب في  .6
 سوريا.القرار االدار هدراسة مقارنةهنلرت في جامعة البع ه 

نوفان العجارمة وامرونه وردة عمل المر ز العربي للبخو  القانونية والقضا ية  ه ملرو   .7
القانون العربى االسترلاد  اللزاا اإلدار  بتسبيب دراراتها اإلدارية ه المقدمة  لى الم تمر 

ه 26/07/2017 – 24الساد  علر لمس ولي  دارات التلريح في الدول العربية بيروت 
 .8ر

 ابعا: المقاالت والصحف :ر 
اخمد خافظ عطيه ه السلطه التقديريه لالدار  ودعاو  االنخراف بالسلطه فى االخ اا الخديوة 

 .45ر1982لمجل  الدوله الفرنسى ه مجله العلوا االداريه ه العدد االول ه يونيو 
للدراسات االدتصادية بلبادى و يبه هعالدة التسبيب بر ن السبب في القرارات االداريه ه مجلة نور 

 .8-6-1ه ر2018جانفىه  18بالمر ز الجامعى هنور البليرخالبيعخه الجزا ره العدد 
خيزونى مديجةه ا مية الزامية تسبيب القرارات االدارية فى بلور  المفهوا الجديد للسلطةه عدد 

 .48ه ر 2003ه الرباط ه ا توبر  52-51مزدوي 
ا ره دراسه مقارنه ه مجله الخقو  ه العدد الرابح ه ديسمبر دعو  االلغاو فى الجز  عيسىه رياع
 .89ر1989هسنه 
منلور جامعه زايده ا اديميه  مقال في القرارات اإلداريةه والسبب التسبيب الطوميه سامي

 . 2012سبتمبر سنة  8في  القضاوه 
اا االدارية سعاد اللرداو  ه االنخراف فى استعمال السلطة وعيب السببه تعلي  على بعع اخ 
ه ر 1969العلياه مجلة العلوا االداريةه السنه الخادية علر ه العدد الوال ه ديسمبره مصره سنة 

145. 
طعيمة الجرفه انعداا التصرفات القانونية وتطبيقها على القرارات اإلدارية ه مقال منلور بمجلة 

 .3مجلد  1. العدد87ه ر 1961العلوا اإلدارية همصره يونيو ه 
ه 1991الفتاع خسن ه النظرية العامة للقرارات االدارية ه دراسة مقارنةه الطبعة السادسةه عاا عبد 
ه التسبيب  لرط ل لى فى القرار االدار  ه مجلة العلوا االداريةه جامعة ال ويته  260.8ر

 .174ه ر1966ه السنة الوامنةه سنة 2العدد 
 و القانونية للبخو  الخقو  يايةه مجلةالتنف السلطة أعمال في الخلوه السرية راغب ماجد

 .137 -45ه ر 1975جامعة اإلس ندريةه سنة  ه 1 االدتصاديةه العدد
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بصدد الزاا االدارات العمومية  3-1األعريه القرارات االدارية على ضوو القانون ردا  مخمد
غربية لالدتصاد والجماعات المخلية والم سسات العموميه بتعليل دراراتها االداريه ه المجلة الم

 .76-63ر  2003لسنة  43والقانون سلسلة مواضيح الساعةه العدد 
 سلسلة , ,الوضعية القوانين وأخ اا اإلسالمي التلريح أخ اا في التسبيب مدلول األعريه مخمد

 .127-32ر 2003ه ,الرباط ه 43 مواضيح الساعةهعدد
ضمانة للخقو  والخريات وردابة دضا ية مخمد دصر  ه الزاا االدار  بتسبيب دراراتها االدارية 

ه 2003ه المغربه 43فعالةه المجلة المغربية لالدار  المخلية والتنميةهسلسلة مواضيح الساعة عدد 
 .193-173-95ر 

 مقارنة دراسة -والجزاو المطا بين التناسب على الردابة في القضا ية التطورات جبره سالمة مخمود
 .89ر (ه3ه العدد1991لمصريةه القا ر ) يوليو/ سبتمبرسنة مجلة  ي ة دضايا الدولة ا –

تسبيب القرار التاديبى  ضمانه اساسية من ضمانات التاديب الوظيفىهمجلة م ته   نعانه نواف
 .141-136للبخو  والدراسات ه المجلد السابح ه العدد الساد  ه االردن هر

 تابات خول التسبيب الوجوبى للقرارات يعقوب عبد العزيز الصانح ه جريد  القب  االل ترونىه 
 ه ال ويت. 2018يناير  14اإلداريةه نلرت في 

 رابعا: نصوص القانون واحكام القضاء:
مايو  11م رر فى  19المار بضمانات وخوافز االستوماره ي.ره العدد  1997لسنة  8القانون 
1997. 
 .1972مار  14 في م رر 25 العدد ,ر.ي ,الدولة مجل  بلان 1972 لسنة 47 ردا القانون

بتاري   29المار باصدار دانون نظاا االدار  المخليةه ي.ره العدده  1979لسنة  43القانون ردا 
 .1979جويلية  25

 ه جلسة  1لسنة   263خ ا مخ مة القضاو اإلدارع المصرع في الدعو  
ه منلورات  2008ه انظر: د. مازن راضي ليلو ه القانون اإلدارعه222ر  2   1948/ه7/1

 .15األ اديمية العربية في الدنمار  ه ر 
ه يراجح في ال  م تبة 28/5/1977  جلسة 22لسنة  227خ ا اإلدارية العليا ه طعن ردا 
 @sisousamm:2016نوفمبر 10البخو  القانونية سعيد خميدينه 

ر  26   1981/ 4/ 25 . جلسة  28لسنة  1411خ ا المخ مة االدارية العليا ردا الطعن 
 bouhoot.blog sopt.comه ويراجح في ال  93
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ه وخ مها فى الطعن 1989/ 1/ 28  جلسة  30لسنة  1228المخ مة االدارية العلياه طعن ردا 
 site.eastlaws.com ه ويراجح في ال :24/6/1995  جلسة  33لسنة  4411ردا 

بوابة  ويراجح في ال  4/1970/ 11  جلسه  13لسنة  368المخ مة االدارية العليا طعن ردا 
   Law eg.netالقانون والقضاو. 

 ه يراجح في ال 19/3/1996  ه جلسة  38لسنة  1889المخ مة اإلدارية العلياه طعن ردا 
 law eg.netبوابة القانون والقضاو 

وخ مهىىا فىىى  28/5/1988 ه جلسىىة  30ه لسىىنة 1380المخ مىىة االداريىىة العليىىاه فىىى الطعىىن ردىىا 
ه يراجح في ال  المستلار اخمد الطباا هلرع 24/5/1992  جلسة  37لسنة  2514دا الطعن ر 

دانون مجل  الدولة في ضوو الفقه والقضاو واخ اا اإلدارية العليىاه الجىزو الوالى  ه الطبعىة األولىىه 
 .326ه لر ة نا  ه ر 2014

 جىىىىح فىىىىي الىىىى هويرا27/2/1982  جلسىىىىة  26لسىىىىنة  257المخ مىىىىة االداريىىىىة العليىىىىاه طعىىىىن ردىىىىا 
القىىراراالدار  السىىىلبى واخ ىىىاا الطعىىىن عليىىىه دىىىد تناولىىت  ىىىاا التعريىىىف ضىىىمن خيويىىىات رفضىىىها دعىىىو  
ضابط اللغاو درار اخالته للمعىاش بسىبب اطىال  لخيتىهه ويراجىح فىي الى  بوابىه اال ىرااه نلىر بتىارا 

 www.ahram.org.eg: 2019سبتمبر  10
ه 438ه مجموعىىىة السىىىنة االولىىىى ر ه45   1947مىىىايو سىىىنة  28ا مخ مىىىة القضىىىاو االدار  خ ىىى

 .https://shamra.sy/academia يراجح في ال :
ه مجموعىىة السىىنة السادسىىةه ر 176   1952مىىار  سىىنة  19خ ىىا مخ مىىة القضىىاو االدار  فىىى 

 .https://shamra.sy/academia ه يراجح في ال 683
ر  6مجموعىىة المبىىادئ القانونيىىة التىىي دررتهىىا المخ مىىة اإلداريىىة العليىىا ه السىىنة األولىىى ه خ ىىا ردىىا 

 kenan on line.comه ويراجح في ال :33
ه ويراجح في 24/11/1990 ه جلسة  32لسنة  546خ ا المخ مة االدارية العليا فى الطعن ردا 

 http:shamra.sy.uploadsال : 
مجموعىىىة مجلىىى  الدولىىىه المصىىىر  الخ ىىىاا القضىىىاو االدار ه السىىىنه األولىىىىه خ ىىىا مخ مىىىة القضىىىاو 

ه يراجح في ال  وردىة عمىل 348ه ر 28/5/1947  جلسة 1لسنة  45االدار  في الدعو  ردا 
سىببه مقدمىة ضىمن فعاليىات المى تمر الوىامن بعنوان تطور القضاو االدار  عنىد ردابتىه علىى ر ىن ال

لر سىىىاو المخىىىا ا االداريىىىه العربيىىىه المنعقىىىد بىىىالمر ز العربىىىى للبخىىىو  القانونيىىىة والقضىىىا ية بالعاصىىىمه 
ه اعداد القاضي / سيف بن بميت بن خمىد الربيعىى/ 2018/ 26/9الى  24اللبنانيه في الفتر  من 

 .18مخ مة القضاو االدار ه سلطنه عمان ه ر 

http://www.ahram.org.eg/
https://shamra.sy/academia
https://shamra.sy/academia
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ه مجموعىىىىىىىىىىىىىىة السىىىىىىىىىىىىىىنة االولىىىىىىىىىىىىىىى ه 45ه  1947مىىىىىىىىىىىىىىايو سىىىىىىىىىىىىىىنة  28 ىىىىىىىىىىىىىىا القضىىىىىىىىىىىىىىاو االدار ه خ
ه يراجىىىىىىىىىىىح فىىىىىىىىىىىي الىىىىىىىىىىى  : بخىىىىىىىىىىى  بعنىىىىىىىىىىىىوان الردابىىىىىىىىىىىة القضىىىىىىىىىىىا ية علىىىىىىىىىىىى السىىىىىىىىىىىبب فىىىىىىىىىىىىي 438ر 

دعىىىىىىىىىىىو  مراجعىىىىىىىىىىىه القىىىىىىىىىىىرار االدار ه اعىىىىىىىىىىىداد المستلىىىىىىىىىىىار المسىىىىىىىىىىىاعد/ عىىىىىىىىىىىامر بىىىىىىىىىىىن مخمىىىىىىىىىىىد بىىىىىىىىىىىن 
 .23هاه ر2011عامر الخجر  بمخ مه القضاو االدار ه ابريله 

مجلىىىىىىىىىىى  الدولىىىىىىىىىىىة المصىىىىىىىىىىىرع ألخ ىىىىىىىىىىىاا القضىىىىىىىىىىىاو اإلدارعه السىىىىىىىىىىىنة السىىىىىىىىىىىابعةه خ ىىىىىىىىىىىا  مجموعىىىىىىىىىىىة
ه 1320دضىىىىىىىىىىىىىا يةه ر  5للسىىىىىىىىىىىىىنة  1346مخ مىىىىىىىىىىىىىة القضىىىىىىىىىىىىىاو اإلدارع فىىىىىىىىىىىىىي الىىىىىىىىىىىىىدعو  ردىىىىىىىىىىىىىا 

يراجىىىىىىىىىح فىىىىىىىىىي الىىىىىىىىى  وردىىىىىىىىىة عمىىىىىىىىىل بعنىىىىىىىىىوان تطىىىىىىىىىور القضىىىىىىىىىاو االدار  عنىىىىىىىىىد ردابتىىىىىىىىىه علىىىىىىىىىى ر ىىىىىىىىىن 
ه العربيىىىىىىىىىىه السىىىىىىىىىىببه مقدمىىىىىىىىىىة ضىىىىىىىىىىمن فعاليىىىىىىىىىىات المىىىىىىىىىى تمر الوىىىىىىىىىىامن لر سىىىىىىىىىىاو المخىىىىىىىىىىا ا االداريىىىىىىىىىى

للبخىىىىىىىىىو  القانونيىىىىىىىىىة والقضىىىىىىىىىا ية بالعاصىىىىىىىىىمه اللبنانيىىىىىىىىىه فىىىىىىىىىي الفتىىىىىىىىىر   المنعقىىىىىىىىىد بىىىىىىىىىالمر ز العربىىىىىىىىىى
ه اعىىىىىىىىىىىىىىداد القاضىىىىىىىىىىىىىىي / سىىىىىىىىىىىىىىيف بىىىىىىىىىىىىىىن بميىىىىىىىىىىىىىىت بىىىىىىىىىىىىىىن خمىىىىىىىىىىىىىىد 2018/ 26/9الىىىىىىىىىىىىىىى  24مىىىىىىىىىىىىىىن 

 .18الربيعى/ مخ مة القضاو االدار ه سلطنه عمان ه ر 
ه 683ه المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه الوالوىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه ه ر 4ه  19/2/1952خ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا القضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاو االدار  فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 

 .66مرجح ساب  االلار  اليه د. الرف أبو المجده ر 
مجموعىىىىىىىىىىىىىىىه السىىىىىىىىىىىىىىىنه  13  954   1960مىىىىىىىىىىىىىىىايو سىىىىىىىىىىىىىىىنة  3خ ىىىىىىىىىىىىىىا القضىىىىىىىىىىىىىىىاو االدار  فىىىىىىىىىىىىىىىى 

ه مجموعىىىىىىىىىىىه المبىىىىىىىىىىىادئ القانونيىىىىىىىىىىىه التىىىىىىىىىىىى دررتهىىىىىىىىىىىا مخ مىىىىىىىىىىىة القضىىىىىىىىىىىاو 292الرابعىىىىىىىىىىىه علىىىىىىىىىىىر  ر
ختىىىىىىىىىىىىىى امىىىىىىىىىىىىىىر سىىىىىىىىىىىىىىبتمبر  1961االدار  فىىىىىىىىىىىىىى ممىىىىىىىىىىىىىى  سىىىىىىىىىىىىىنوات مىىىىىىىىىىىىىىن اول ا تىىىىىىىىىىىىىوبر سىىىىىىىىىىىىىىنه 

 .250ه ر1966
ه 1729  ه ر 3سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنه  12/7/1958  جلسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه  4لسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنه  58ردىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  الطعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن

لسىىىىىىىىىىىىىنه  1870ه  الطعىىىىىىىىىىىىىن ردىىىىىىىىىىىىىا 22/5/1965 ه جلسىىىىىىىىىىىىىه 7لسىىىىىىىىىىىىىنه  1586والطعىىىىىىىىىىىىىن ردىىىىىىىىىىىىىا 
لسىىىىىىىىىىىىىىىنه  1293ه و ىىىىىىىىىىىىىىىال  الطعىىىىىىىىىىىىىىىن ردىىىىىىىىىىىىىىىا 1165ر  7هسىىىىىىىىىىىىىىىنه 30/6/1962 ه جلسىىىىىىىىىىىىىىىه 6

ه الموسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوعه اللىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىامله فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى القضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاو 1328ر  3  15/6/1985 ه جلسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه 28
 .425خمد ما ر ابو  العينينهرهاالدار ه المستلار الد تور/ م

همجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه السىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنه الخاديىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه 14ه 863ه   1/2/1976خ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا االداريىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه العليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاه 
:يراجىىىىىىىىىىح فىىىىىىىىىىي الىىىىىىىىىى  وردىىىىىىىىىىة عمىىىىىىىىىىل بعنىىىىىىىىىىوان تطىىىىىىىىىىور القضىىىىىىىىىىاو االدار  عنىىىىىىىىىىد 43والعلىىىىىىىىىىرين ر

ردابتىىىىىىىىىه علىىىىىىىىىى ر ىىىىىىىىىن السىىىىىىىىىببه مقدمىىىىىىىىىة ضىىىىىىىىىمن فعاليىىىىىىىىىات المىىىىىىىىى تمر الوىىىىىىىىىامن لر سىىىىىىىىىاو المخىىىىىىىىىا ا 
ر ز العربىىىىىىىىىىىى للبخىىىىىىىىىىىو  القانونيىىىىىىىىىىىة والقضىىىىىىىىىىىا ية بالعاصىىىىىىىىىىىمه االداريىىىىىىىىىىىه العربيىىىىىىىىىىىه المنعقىىىىىىىىىىىد بىىىىىىىىىىىالم

ه اعىىىىىىىىىىىىىداد القاضىىىىىىىىىىىىىي / سىىىىىىىىىىىىىيف بىىىىىىىىىىىىىن 2018/ 26/9الىىىىىىىىىىىىىى  24اللبنانيىىىىىىىىىىىىىه فىىىىىىىىىىىىىي الفتىىىىىىىىىىىىىر  مىىىىىىىىىىىىىن 
 .19بميت بن خمد الربيعى/ مخ مة القضاو االدار ه سلطنه عمان ه ر 
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ه الم تىىىىىىىىىىىىب الفنىىىىىىىىىىىىي 1998مىىىىىىىىىىىىار  سىىىىىىىىىىىىنة  29 ه جلسىىىىىىىىىىىىة  40لسىىىىىىىىىىىىنة  3619الطعىىىىىىىىىىىىن ردىىىىىىىىىىىىا 
موعىىىىىىىىىىىة المبىىىىىىىىىىىادئ التىىىىىىىىىىىي دررتهىىىىىىىىىىىا المخ مىىىىىىىىىىىة اإلداريىىىىىىىىىىىة العليىىىىىىىىىىىا ه لىىىىىىىىىىر ي  مجلىىىىىىىىىىى  الدولىىىىىىىىىىىةه مج

الىىىىىىىىىىىىى امىىىىىىىىىىىىر  1998السىىىىىىىىىىىىنة الوالوىىىىىىىىىىىىة واالربعىىىىىىىىىىىىونه الجىىىىىىىىىىىىزو الوىىىىىىىىىىىىانى مىىىىىىىىىىىىن اول مىىىىىىىىىىىىار  سىىىىىىىىىىىىنة 
 .1057ه ر 1998سبتمبر سنة 

ه 13مجموعىىىىىىىىىىىىىة المبىىىىىىىىىىىىىادئ القانونيىىىىىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىىىىىي دررتهىىىىىىىىىىىىىا المخ مىىىىىىىىىىىىىة اإلداريىىىىىىىىىىىىىة العليىىىىىىىىىىىىىاه السىىىىىىىىىىىىىنة 
وردىىىىىىىىىىىىة عمىىىىىىىىىىىىل بعنىىىىىىىىىىىىوان تطىىىىىىىىىىىىور  ه يراجىىىىىىىىىىىىح فىىىىىىىىىىىىي الىىىىىىىىىىىى  :  12للسىىىىىىىىىىىىنة  108الطعىىىىىىىىىىىىن ردىىىىىىىىىىىىا 

القضىىىىىىىىىىىاو االدار  عنىىىىىىىىىىىد ردابتىىىىىىىىىىىه علىىىىىىىىىىىى ر ىىىىىىىىىىىن السىىىىىىىىىىىببه مقدمىىىىىىىىىىىة ضىىىىىىىىىىىمن فعاليىىىىىىىىىىىات المىىىىىىىىىىى تمر 
الوىىىىىىىىىامن لر سىىىىىىىىىاو المخىىىىىىىىىا ا االداريىىىىىىىىىه العربيىىىىىىىىىه المنعقىىىىىىىىىد بىىىىىىىىىالمر ز العربىىىىىىىىىى للبخىىىىىىىىىو  القانونيىىىىىىىىىة 

ه اعىىىىىىىىىىىىىىداد 2018/ 26/9الىىىىىىىىىىىىىىى  24والقضىىىىىىىىىىىىىىا ية بالعاصىىىىىىىىىىىىىىمه اللبنانيىىىىىىىىىىىىىىه فىىىىىىىىىىىىىىي الفتىىىىىىىىىىىىىىر  مىىىىىىىىىىىىىىن 
ن خمىىىىىىىىىىد الربيعىىىىىىىىىىى/ مخ مىىىىىىىىىىة القضىىىىىىىىىىاو االدار ه سىىىىىىىىىىلطنه القاضىىىىىىىىىىي / سىىىىىىىىىىيف بىىىىىىىىىىن بميىىىىىىىىىىت بىىىىىىىىىى

 .15عمان ه ر 
  الصىىىىىىىىىىىىىىىىادر فىىىىىىىىىىىىىىىىي 5ه  330خ ىىىىىىىىىىىىىىىىا مخ مىىىىىىىىىىىىىىىىة القضىىىىىىىىىىىىىىىىاو االدار  فىىىىىىىىىىىىىىىىي الىىىىىىىىىىىىىىىىدعو  ردىىىىىىىىىىىىىىىىا 

ه أورد  د. سىىىىىىىىىىىىىامى جمىىىىىىىىىىىىىال الىىىىىىىىىىىىىىدينه الوسىىىىىىىىىىىىىيط فىىىىىىىىىىىىىي دعىىىىىىىىىىىىىىو  الغىىىىىىىىىىىىىاو القىىىىىىىىىىىىىىرارات 5/3/1952
 .529ه ر 2004ه منلا  المعارف باإلس ندريةه 1اإلداريةه ط

ه مجلىىىىىىىىىىىىىىىىىى  2011/ ابريىىىىىىىىىىىىىىىىىله سىىىىىىىىىىىىىىىىىنة 27 ه جلسىىىىىىىىىىىىىىىىىه 46لسىىىىىىىىىىىىىىىىىنة  10534الخ ىىىىىىىىىىىىىىىىىا ردىىىىىىىىىىىىىىىىىا 
الدولىىىىىىىىىىةه مجموعىىىىىىىىىىة المبىىىىىىىىىىادئ التىىىىىىىىىىي دررتهىىىىىىىىىىا اإلداريىىىىىىىىىىة العليىىىىىىىىىىاه السىىىىىىىىىىنة المامسىىىىىىىىىىة والممسىىىىىىىىىىين 

ه 2011الىىىىىىىىىىىىىىىى امىىىىىىىىىىىىىىىر سىىىىىىىىىىىىىىىبتمبر 2009والسادسىىىىىىىىىىىىىىىة والممسىىىىىىىىىىىىىىىين مىىىىىىىىىىىىىىىن اول أ تىىىىىىىىىىىىىىىوبر سىىىىىىىىىىىىىىىنة 
 law eg.netيراجح في ال : بوابة مصرللقانون والقضاوه

يوليىىىىىىىىىىىىىىىو سىىىىىىىىىىىىىىىنة  12 ه جلسىىىىىىىىىىىىىىىة 4لسىىىىىىىىىىىىىىىنة  57مخ مىىىىىىىىىىىىىىىة القضىىىىىىىىىىىىىىىاو االدار  ه الخ ىىىىىىىىىىىىىىىا ردىىىىىىىىىىىىىىىا 
  laweg.netهيراجح في ال :بوابة مصر للقانون والقضاوه1958

يراجىىىىىىىىىىح فىىىىىىىىىىي الىىىىىىىىىى  بوابىىىىىىىىىىة 1990مىىىىىىىىىىايو سىىىىىىىىىىنة  26 ه جلسىىىىىىىىىىة  31لسىىىىىىىىىىنة 2089خ ىىىىىىىىىىا ردىىىىىىىىىىا 
 laweg.net مصر للقانون والقضاو:

ه يراجىىىىىىىىىىح فىىىىىىىىىىي الىىىىىىىىىى  2011ابريىىىىىىىىىىل سىىىىىىىىىىنة  27 ه جلسىىىىىىىىىىة  46لسىىىىىىىىىىنة  10534الخ ىىىىىىىىىىا ردىىىىىىىىىىا 
 laweg.netون والقضاو بوابة مصر للقان

ه 1975ابريىىىىىىىىىىىىل سىىىىىىىىىىىىنة  27  جلسىىىىىىىىىىىىة 2لسىىىىىىىىىىىنة 1565خ ىىىىىىىىىىىا مخ مىىىىىىىىىىىىة القضىىىىىىىىىىىىاو االدار  ردىىىىىىىىىىىىا
  laweg.netويراجح في ال  : بوابة مصر للقانون والقضاو
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ه الطعىىىىىىىىىن 2مجموعىىىىىىىىىة المبىىىىىىىىىادئ القانونيىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىي دررتهىىىىىىىىىا المخ مىىىىىىىىىة اإلداريىىىىىىىىىة العليىىىىىىىىىاه السىىىىىىىىىنة 
للقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىانون   ه يراجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىح فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  بوابىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة مصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر 2للسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنة  1517ردىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا 
   laweg.netوالقضاو

ه 13ه   954   1960مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىايو سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنة  3خ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا القضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاو االدار  الصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىادر فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي 
ه مجموعىىىىىىىىىىىة المبىىىىىىىىىىىادئ القانونيىىىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىىىي دررنهىىىىىىىىىىىا 292مجموعىىىىىىىىىىىة السىىىىىىىىىىىنة الرابعىىىىىىىىىىىة علىىىىىىىىىىىره ر

ختىىىىىىىىىىىىىىىىى  1961مخ مىىىىىىىىىىىىىىىىة القضىىىىىىىىىىىىىىىىاو االدار  فىىىىىىىىىىىىىىىىي ممىىىىىىىىىىىىىىىى  سىىىىىىىىىىىىىىىىنوات مىىىىىىىىىىىىىىىىن اول أ تىىىىىىىىىىىىىىىىوبر 
الىىىىىىىىىىىىىىىرف أبىىىىىىىىىىىىىىىو المجىىىىىىىىىىىىىىىد ه ه يراجىىىىىىىىىىىىىىىح فىىىىىىىىىىىىىىىي الىىىىىىىىىىىىىىى  : مرجىىىىىىىىىىىىىىىح سىىىىىىىىىىىىىىىاب ه د/ 250ه ر1966

 .458ر
مجلىىىىىىىىىى  الدولىىىىىىىىىىة ه الم تىىىىىىىىىىب الفنىىىىىىىىىىيه  ج وعىىىىىىىىىىة المبىىىىىىىىىىادئ القانونيىىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىىي دررتهىىىىىىىىىىا المخ مىىىىىىىىىىة 

المىىىىىىىىىىىىر  1975اإلداريىىىىىىىىىىىىة العليىىىىىىىىىىىىاه السىىىىىىىىىىىىنة الخاديىىىىىىىىىىىىة والعلىىىىىىىىىىىىرون) مىىىىىىىىىىىىن اول أ تىىىىىىىىىىىىوبر سىىىىىىىىىىىىنة 
 40ه القضىىىىىىىىىىىىىىىىىية ردىىىىىىىىىىىىىىىىىا 1976يونيىىىىىىىىىىىىىىىىىو سىىىىىىىىىىىىىىىىىنة  29ه جلسىىىىىىىىىىىىىىىىىة 267(ه ر 1976سىىىىىىىىىىىىىىىىىبتمبر 

 laweg.netر للقانون والقضاوه ه يراجح في ال  بوابة مص 18لسنة 
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