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ملخص

لقــد ســلط هــذا البحــث الضــوء عــى إشــكالية قانونيــة مهمــة تتعلــق بعــدم كفايــة النظــام القانــوين
احلــايل حلاميــة الســائح يف دولــة قطــر ،واملتمثــل يف القانــون رقــم  20لســنة  ،2018بشــأن تنظيــم الســاحة
مــع مقتضيــات تنظيمهــا لــكأس العــامل  .2022ومــن ثــم كان اهلــدف مــن هــذا البحــث بيــان أوجــه
احلاميــة املدنيــة للســائح األجنبــي يف عالقتــه بالــوكاالت والــركات الســياحية ،يف ضــوء أحــكام عقــد
الســياحية ،وذلــك مــن خــال حتليــل النصــوص القانونيــة ذات الصلــة بموضــع البحــث ،ثــم اتبــاع
املنهــج املقــارن إلبــراز نقــاط الضعــف والقــوة بــن القوانــن حمــل الدراســة ،وصـ ً
ـول إىل حلــول قانونيــة
لبعــض اإلشــكاليات التــي يطرحهــا هــذا البحــث ،ومــن ثــم كان تــم تقســيم هــذا البحــث إىل ثالثــة
مباحــث :تناولنــا يف املبحــث األول للنظــام القانــوين حلاميــة الســائح يف دولــة قطــر ،وخصصنــا املبحــث
ً
وصــول يف املبحــث الثالــث نحــو
الثــاين لبيــان مظاهــر احلاميــة املدنيــة للســائح يف القانــون الفرنــي،
اقــراح نظــام محايــة مدنيــة للســائح يف دولــة قطــر.
الكلمات المفتاحية  :وكالة السياحة ،السائح ،عقد السياحة ،احلامية املدنية للسائح ،الرحلة السياحة،
السياحة اإللكرتونية
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Abstract
This study has concentrated on a significant legal issue concerning the inadequacy of the current
legal regulations in order to protect tourists in the State of Qatar, in accordance with Law No.
20 of 2018 in organizing situations in World Cup 2022. Therefore, the purpose of this study is to
explain the civil protection aspects of foreign tourists in their relations with tourism agencies and
companies under the provisions of the tourism contract through a deep analysis of legal provisions
related to the subject of research, by following the comparative methods to highlight the strengths
and weaknesses between the laws in order to reach legal solutions to some of the issues presented
in this study. Thus, this research is divided into three sections. The first section discusses the legal
regulations that protect tourists in the State of Qatar. The second one discusses the aspects of civil
protection for tourists in comparison with the French law. And lastly, focusing on the presented
proposals that provides a comprehensive legal protection for tourists in Qatar.

Keywords: Tourism agencies; Tourist; Tourism contract; Tourists civil protection; Tourism trips;
Cyber tourism

- 2022  "نحــو نظــام قانــوين حلاميــة الســائح األجنبــي يف ضــوء تنظيــم قطــر لــكأس العــامل،. مجعــه الســيد راشــد ط،. فيصــل التــورة أ:لالقتبــاس
" حمدداتــه وآفاقــه: العــدد اخلــاص بمؤمتــر "القانــون يف مواكبــة النشــاط الســياحي،2019  املجلــد، املجلــة الدوليــة للقانــون،"دراســة حتليليــة مقارنــة
https://doi.org/10.29117/irl.2019.0080

 تــم نــر هــذه املقالــة البحثيــة بواســطة الوصــول. دار نــر جامعــة قطــر: اجلهــة املرخــص هلــا، مجعــه الســيد راشــد، فيصــل التــورة،2020 ©
، التغيــر، التعديــل، هــذه الرخصــة تتيــح حريــة إعــادة التوزيــع.Creative Commons Attribution license CC BY 4.0 احلــر ووف ًقــا لــروط
. طاملــا ينســب العمــل األصــي للمؤلفــن، ســواء أكان ألغــراض جتاريــة أو غــر جتاريــة،واالشــتقاق مــن العمــل

 تصدر عن كلية القانون وتنرشها دار نرش جامعة قطر، عدد خاص،2019  املجلد،املجلة الدولية للقانون

12

مقدمة

ـوا وطفــرة كبــرة ،بــا حباهــا املــوىل عــز وجــل مــن موقعهــا اهلــام واملميــز ،عــى
لقــد حققــت دولــة قطــر نمـ ً

ـارزا عــى خارطــة الســياحة العربيــة والعامليــة .حيــث أن الســياحة يف قطــر تعتمــد بشــكل
أن تضــع هلــا مكا ًنــا بـ ً
كبــر عــى عامــل النهضــة العمرانيــة العمالقــة أكثــر مــن اعتامدهــا عــى اإلرث التارخيــي واحلضــاري للدولــة،1
عــى الرغــم مــن إســهام تارخيهــا  -ولــو جزئ ًيــا  -يف هــذا املجــال .وهنــاك عامــل آخــر مهــم جــدً ا يتمثــل يف

اســتضافة دولــة قطــر لــكأس العــامل .2022

ـدرا جديــدً ا للدخــل الســياحي ،وهــذا مــا ســيكون حافـ ًـزا لــوكاالت
ال ينكــر أحــد أن الرياضــة تشــكل مصـ ً

الســفر والســياحة القطريــة إىل تضمــن الســياحة الرياضيــة يف خططهــا التســويقية والدعائيــة واإلعالميــة

ـم زيــادة معــدالت العوائــد املاديــة ،واســتغالل
ضام ًنــا لتعظيــم االســتفادة مــن هــذا احلــدث الكبــر ،ومــن َثـ ّ
فــرص االســتثامر يف دولــة قطــر ،2ويؤكــد ذلــك مــا رصح بــه رئيــس قطــاع التنميــة الســياحية باهليئــة العامــة
للســياحة بقطر من أن بــاده تســتهدف اســتقطاب  5.6مليــون ســائح ،عنــد احتضاهنــا بطولــة كأس

العامل لكــرة القــدم عــام .3 2022

وممــا ال شــك فيــه أن تنظيــم دولــة قطــر لــكأس العــامل  ،2022ســيؤدي إىل حــدوث ثــورة يف الســياحة

الرياضيــة ،وجيعلهــا  -ومجيــع الــدول العربيــة واخلليجيــة  -تطــل بصــورة جديــدة عــى العــامل؛ حيــث أن دولــة

قطــر تطمــح مــن خــال هــذا اإلنجــاز الباهــر إىل تثبيــت صورهتــا كوجهــة ســياحية مفضلــة لــدى الســياح يف
مجيــع بقــاع املعمــورة ،بــا مــن شــأنه تشــكيل اإلرث احلقيقــي الــذي ســيخلفه تنظيــم هــذا احلــدث الكبــر أكثــر

مــن أي إنجــاز آخــر.

 1أطلقــت اهليئــة العامــة للســياحة يف فربايــر  2014االســراتيجية الوطنيــة لقطــاع الســياحة ،والتــي ترســم مســار القطــاع الســياحي حتــى حلــول
عــام  ،2030وذلــك مــن خــال الرتكيــز عــى أربعــة جمــاالت رئيســة ،هــي :الرتفيــه العائــي (أو مــا يســمى بالســياحة العائليــة) ،وســياحة املؤمتــرات
واالجتامعــات واحلوافــز وفعاليــات األعــال ،والســياحة الثقافيــة والرتاثيــة ،وســياحة االســتجامم والســياحة الرياضيــة .تقريــر عــام  2016عــن
الســياحة يف قطــر متــاح عــى موقــع اهليئــة العامــة للســياحة عــى الرابــط التــايل (آخــر زيــارة اجلمعــة املوافــق  11نوفمــر :)2018

http://www.visitqatar.qa/binaries/content/assets/media/documents-and-reports/ar/qta-2016-annual-report-ar.pdf.
compressed.pdf

 2وممــا يؤكــد ذلــك مــا جــاء يف تقريــر اهليئــة العامــة للســياحة عــام  2016أنــه "ويف مبــادرة لالســتفادة مــن إمكانيــات الســياحة الرياضيــة يف قطــر،
قامــت اهليئــة العامــة للســياحة برعايــة بطولتــن شــهريتني يف رزنامــة كــرة القــدم العامليــة خــال  ،2016ومهــا هنائــي كأس الســوبر اإليطاليــة ،حيــث
بلــغ عــدد التذاكــر التــي بيعــت إىل مشــجعني دوليــن ثالثــة آالف تذكــرة ،والنســخة األوىل مــن "مبــاراة األبطــال" التــي مجعــت بــن نــادي برشــلونة
خصيصــا اململكــة العربيــة
اإلســباين والنــادي األهــي الســعودي ،إىل الدوحــة ملشــاهدهتا  5000زائــر ،ال ســيام وقــد جتــاوز عــدد الــزوار الذيــن حــروا
ً
الســعودية ،كــا حققــت املبــاراة حــوايل  6.9مليــون ريــال لالقتصــاد املحــي .واســتمتع عشــاق النــادي األهــي ّ ،بطــل دوري املحرتفــن الســعودي
ونــادي برشــلونة ،بطــل الــدوري اإلســباين لكــرة القــدم بعــروض الســفر اجلذابــة التــي شــملت اإلقامــة الفندقيــة وتذاكــر املباريــات ،والتــي قدمتهــا
اخلطــوط اجلويــة القطريــة واهليئــة العامــة للســياحة .الســفر جــوا" .متــاح عــى املوقــع اإللكــروين للهيئــة صـــ  45عــى الرابــط التــايل:

http://www.visitqatar.qa/binaries/content/assets/media/documents-and-reports/ar/qta-2016-annual-report-ar.pdf.

(آخــر زيــارة اجلمعــة املوافــق  11نوفمــر )2018

compressed.pdf,

 3حسن اإلبراهيم ،مقال بعنوان "قطر تستهدف جلب  5.6مليون سائح مع مونديال  ،"2022منشور عىل موقع اجلزيرة نت ،عىل الرابط التايل :
(آخر زيارة اجلمعة  7سبتمرب http://www.aljazeera.net :)2018
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وتتمثــل أمهيــة هــذا البحــث  -ومــن ثــم اختيارنــا  -يف أن حتقيــق هــذه النهضــة الســياحية الرياضيــة التــي

تنشــدها دولــة قطــر ،يســتلزم منهــا وضــع بنيــة ترشيعيــة ،حتقــق احلاميــة القانونيــة الفعالــة للســائحني الوافديــن

إليهــا ملشــاهدة مباريــات كأس العــامل.

وبنــا ًء عــى ذلــك ،ســيكون لزا ًمــا عــى دولــة قطــر ،كفالــة احلاميــة القانونيــة للســائحني الوافديــن إليهــا:

جنائ ًيــا ضــد أيــة اعتــداءات جســدية ،ومدن ًيــا ضــد أي نزاعــات ماليــة أو عقديــة.
مشكلة البحث

ـارصا،
تتجســد إشــكالية هــذا البحــث يف أن النظــام القانــوين احلــايل حلاميــة الســائحني يف دولــة قطــر ،يعــد قـ ً

خاصــا
ـرع القطــري مل يــورد ترشي ًعــا ً
وال يتناســب البتــة مــع مقتضيــات تنظيــم دولــة قطــر لــكأس العــامل .فاملـ ّ
بحاميــة الســائح يف معامالتــه املدنيــة ،وتنظيــم العالقــة بينــه وبــن الــوكاالت الســياحية ،وإنــا اكتفــى فقــط
بإصــدار قانــون رقــم  20لســنة  ،2018بشــأن تنظيــم الســياحة  ،2018/20الــذي يعنــي بــروط وإجــراءات

منــح الرتاخيــص للمنشــآت الســياحية ،ولكــن هــذا القانــون مل ينظــم العالقــة بــن الــوكاالت الســياحية

ـرع الفرنــي يف الالئحــة اخلاصــة بــروط بيــع اخلدمــات الصحيــة التــي شــدد فيهــا
وعمالئهــا ،كــا فعــل املـ ّ

ـرع الفرنــي عــى مســؤولية الــركات الســياحية عــن فعــل شــخص ،واعتبــار التزامهــا بــأداء اخلدمــات
املـ ّ
للســائحني ،هــو التــزام بتحقيــق نتيجــة ،وأصــدر كذلــك قانــون رقــم  13لســنة  ،1992لتنظيــم عقــد الســياحة

بــن الســائح والرشكــة الســياحية واألنشــطة الســياحية.

وعىل صعيد احلامية القضائية للسائحني ال توجد دائرة قضائية ختتص بالفصل يف املنازعات السياحية.1
منهج ونطاق البحث

ســتقترص دراســتنا عــى أوجــه احلاميــة املدنيــة للســائحني ،يف عالقتهــم بالــوكاالت والــركات الســياحية،

يف ضــوء أحــكام عقــد الســياحية ،2وذلــك مــن خــال اتبــاع املنهجــن التحليــي واملقــارن ،وذلــك ســيتحقق
مــن خــال حتليــل النصــوص القانونيــة ذات الصلــة بموضــع البحــث ثــم اتبــاع املنهــج املقــارن ،إلبــراز نقــاط
الضعــف والقــوة بــن القوانــن حمــل الدراســة ،وصـ ً
ـول إىل حلــول قانونيــة لبعــض اإلشــكاليات التــي يطرحها

هــذا البحــث.

1

ـرارا بإنشــاء "نيابــة وحمكمــة الســياحة يف أبــو ظبــي"
أصــدر نائــب رئيــس جملــس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة رئيــس دائــرة القضــاء يف أبــو ظبــي ،قـ ً

يف بــادرة هــي األوىل مــن نوعهــا عامل ًيــا ،ومــن شــأن القــرار أن يوفــر محايــة قانونيــة مميــزة للســياح.

 2اقترصت الدراسة عىل احلامية املدنية دون اجلنائية للسائح.
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خطة الدراسة

يتألف البحث من ثالثة مباحث ،كام ييل:

❂ املبحث األول :النظام القانوين حلامية السائح يف القانون القطري ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :ضوابط مزاولة النشاط السياحي.

املطلب الثاين :رشوط منح تراخيص مزاولة النشاط السياحي ،والتزامات املرخص له.

❂ املبحث الثاين :مظاهر احلامية املدنية للسائح يف القانون املقارن ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :احلامية القانونية للسائح املستهلك أثناء إبرام العقد.

املطلب الثاين :احلامية القانونية للسائح املستهلك أثناء تنفيذ عقد السياحة.

❂ املبحث الثالث :نحو اقرتاح نظام محاية مدنية للسائح يف دولة قطر ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :خصوصية محاية السائح يف التجارب احلديثة لتنظيم كأس العامل.

املطلب الثاين :جوانب النظام القانوين املقرتح حلامية السائح يف دولة قطر.

المبحث األول :النظام القانوني لحماية السائح في القانون القطري

إن احلديــث عــن احلاميــة املدنيــة للســائح األجنبــي يف دولــة قطــر ،يســتدعي توفــر احلاميــة القانونيــة لــه يف

جمــال املعامــات املدنيــة ،وتنظيــم العالقــة بينــه وبــن الــركات الســياحية التــي تعتــر بوابتــه للدخــول إىل

دولــة قطــر .وبالنظــر إىل النظــام القانــوين احلــايل حلاميــة الســائحني يف دولــة قطــر ،نجــد أنــه ال يتناســب البتــة

خاصــا بحاميــة الســائح
ـرع القطــري مل يــورد ترشي ًعــا ً
مــع مقتضيــات تنظيــم دولــة قطــر لــكأس العــامل .فاملـ ّ
يف معامالتــه املدنيــة ،وتنظيــم العالقــة بينــه وبــن الــوكاالت الســياحية ،وإنــا اكتفــي فقــط بإصــدار قانــون
رقــم  20لســنة  ،2018بشــأن تنظيــم الســياحة  ،2018/20الــذي ُيعنــي بــروط وإجــراءات منــح الرتاخيص
للمنشــآت الســياحية.

ومــن ثــم فــإن حديثنــا عــن النظام احلــايل حلاميــة الســائح يف دولة قطــر ،يســتدعي النظــر يف القوانــن الداعمة

للســياحة ،التــي أصدرهتــا دولــة قطــر ،والتــي ازدادت أمهيتهــا مــع اســتضافة دولــة قطــر لــكأس العــامل .2022
ـرع القطــري قــد أصــدر حدي ًثــا قانــون رقــم  20لســنة  ،2018بشــأن تنظيــم
ويف حقيقيــة األمــر نجــد أن املـ ّ
الســياحة  ،1 2018/20الــذي ُيعنــى بــروط وإجــراءات منــح الرتاخيــص للمنشــآت الســياحية ،ومل يتعــرض

لتنظيــم العالقــة بــن الســائح والــوكاالت الســياحية .ولــذا ســوف نعــرض ألهــم األحــكام التــي تناوهلــا هــذا

القانــون يف مطلبــن:

 1لقــد صــدر هــذا القانــون يف  ،2018/11/04وألغــى بــه املــرع قانــون تنظيــم الســياحة رقــم  6لســنة  ،2012وتــم نــره يف اجلريــدة الرســمية يف
 2018/12/12املوافــق  1440/04/05هجــري .وبموجــب قــرار أمــري رقــم  74لســنة  ،2018بإنشــاء املجلــس الوطنــي للســياحة ،2018/74
تــم إلغــاء اهليئــة العامــة للســياحة ،وحــل حملهــا املجلــس الوطنــي للســياحة.
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المطلب األول :ضوابط مزاولة النشاط السياحي في دولة قطر

لقــد حــدد هــذا القانــون مفهــوم األنشــطة الســياحية يف املــادة األوىل منــه ،وعرفهــا بأهنــا" :نشــاط النقــل

الســياحي ومــا يرتبــط بــه مــن وســائل النقــل املخصصــة لنقــل الســياح يف رحــات بريــة أو بحريــة أو جويــة،
ونشــاط اإلرشــاد الســياحي أو نشــاط اقتســام الوقــت ،ونشــاط تنظيــم املهرجانــات والفعاليــات الســياحية،
وأي نشــاط آخــر يصــدر باعتبــاره نشــا ًطا ســياح ًيا قــرار مــن الرئيــس ،بنــا ًء عــى اقــراح األمــن العــام.
و ُيســتثنى مــن ذلــك وســائل النقــل اجلــوي املنظمــة بموجــب أحــكام قانــون الطــران املــدين".
املرشع األنشطة السياحية يف هذا النص عىل النحو التايل:1
وقد عدد ّ

 -النقل السياحي وما يرتبط به من وسائل النقل املخصصة لنقل السياح يف رحالت برية أو بحرية.

 نشاط اإلرشاد السياحي ونشاط تنظيم املهرجانات والفعاليات السياحية. -ونشاط اقتسام الوقت.

 وأي نشــاط آخــر يصــدر باعتبــاره نشــا ًطا ســياح ًيا بقــرار مــن الوزيــر بنــا ًء عــى اقــراح الرئيس ،واســتثنىمــن ذلــك خدمــات وســائل النقــل اجلــوي املنظمــة بموجــب أحــكام قانــون الطــران املدين.

املــرع هنــا قــد ضيــق مــن نطــاق النقــل الســياحي كأحــد أنــواع األنشــطة
يف واقــع األمــر نجــد أن
ّ

الســياحية ،حيــث أنــه قــر هــذا النقــل عــى نوعــن فقــط ،مهــا :الــري والبحــري ،واســتبعد النقــل اجلــوي،

كونــه منظــم بقوانــن دوليــة حتكــم عمليــة النقــل اجلــوي.

ـرع أنــه مل يوســع مــن نطــاق املهــن واألنشــطة الســياحية ،واســتبعد بعــض األنشــطة
وممــا يؤخــذ عــى املـ ّ

مثــل نشــاط خدمــات احلــرف والصناعــات التقليديــة والشــعبية واملتاجــرة هبــا.

وبالنسبة لألماكن التي يامرس فيها النشاط السياحي فقد ميزت املادة األوىل بني ثالثة أنواع هي:
* املنطقــة الســياحية ،والتــي عرفهــا بأهنــا" :أيــة مســاحة بإقليــم الدولــة تتميــز بخصائــص :جــذب،
 1من أمثلة األنشطة السياحية كام جاء عىل موقع اهليئة العامة للسياحة (املجلس الوطني للسياحة) ما ييل:
 رحالت السفاري يف الصحراء بالسيارات ذات الدفع الرباعي :يتم إصدار تصاريح للمرشدين والسيارات والرحالت. تأجري دراجات رباعية :األماكن التي تؤجر الدراجات الرباعية وتزاول األنشطة باستخدام الدراجات الرباعية. الرحالت واجلوالت :توفري حافلة أو وسيلة مواصالت لنقل الزائرين أثناء الرحالت. القوارب الرشاعية :رحالت بالقوارب اخلشبية الرشاعية من الفئة( :أ) أو (ب) أو (ج) أو رحالت ليلية أو رحالت مع خدمة تقديم الطعام. مؤجرو اليخوت والزوارق :أي قوارب بحرية مؤجرة ،بام يف ذلك اإلقامة الليلية. الرياضــات املائيــة يف املنتجعات :يشــمل ذلــك ركــوب الدراجــات املائيــة والتزلــج عــى املــاء واإلبحــار باملظــات والغــوص باملعــدات اخلاصــةوركــوب القــوارب بوجــه عــام.
 القوارب الغاطسة :الغواصات والقوارب ذات األرضية الزجاجية. الرحالت اجلوية أو بالطائرات املروحية :الرحالت اجلوية بالطائرات املروحية أو ذات األجنحة الثابتة بإرشاد من طيارين مدربني. القفز باملظالت والتجول باملنطاد :األنشطة اجلوية ،بام فيها التحليق باملظالت والقفز هبا وغريها. -أنشطة أخرى :أي أنشطة أخرى حيددها قرار وزاري .راجع موقع اهليئة عىل الرابط التايل( :آخر زيارة اجلمعة املوافق  16نوفمرب :)2018

http://www.visitqatar.qa/corporate/ar/regulation/laws-regulations-and-guidelines.html
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أو بمظاهــر أثريــة ،أو تارخييــة ،أو بمناطــق طبيعيــة ،أو بطبيعــة مناخيــة ،أو بيئيــة ،أو حيويــة ،حتــدد
إحداثياهتــا بقــرار مــن جملــس الــوزراء ،وأيــة منطقــة يصــدر باعتبارهــا منطقــة ســياحية قــرار مــن جملــس
الــوزراء ،بنــا ًء عــى اقــراح الرئيــس".

* املنشــآت الفندقيــة ،مثــل :الفنــادق ،واملنتجعــات الســياحية ،والشــقق الفندقيــة ،واملخيــات الســياحية،
والفنــادق العائمــة ،وغريهــا مــن األماكــن املعــدة إلقامــة الســياح ،وأي منشــأة أخــرى يصــدر باعتبارهــا
مــن املنشــآت الفندقيــة قــرار مــن الرئيــس ،بنــا ًء عــى اقــراح األمــن العــام.
أساســا الســتقبال الســياح ،أو تقديــم اخلدمــات الرتفيهيــة
*املنشــآت الســياحية ،وهــي األماكــن املعــدة ً
املتنوعــة هلــم :كمــدن الرتفيــه الدائمــة واملؤقتــة ،والنــوادي الســياحية ،ومكاتــب الســياحة ،ومكاتــب
وأي
النقــل الســياحي ،ومكاتــب اإلرشــاد الســياحي ،ومكاتــب اقتســام الوقــت ،واملطاعــم الســياحيةّ ،
منشــأة أخــرى يصــدر باعتبارهــا مــن املنشــآت الســياحية قــرار مــن الرئيــس ،بنــا ًء عــى اقــراح األمــن
العــام .و ُيســتثنى مــن ذلــك املنشــآت التــي تقــدم اخلدمــات الالزمــة ألداء مناســك احلــج والعمــرة.

واملالحـ�ظ ع�لى األنش�طـة الس��ياحية ،واألماكنــ التــي تكــون ً
حم�لا ملامرس��تها ،متن�حـ لرئيــس جمل��س إدارة
املجلــس الوطنــي للســياحة احلــق يف إضافــة أيــة أنشــطة أخــرى ،أو اعتبــار أماكــن أخــرى ســياحية ،بنــا ًء عــى
اقــراح مــن أمــن عــام املجلــس الوطنــي للســياح.
المطلب الثاني :شروط منح تراخيص مزاولة النشاط السياحي والتزامات المرخص له

لقــد حــددت املــواد مــن  10 -2رشوط منــح الرتخيــص مــن املجلــس الوطنــي للســياحة ،1وقــد شــددت
املــادة  2عــى أنــه " ُيظــر إنشــاء أو إقامــة أو اســتغالل أو إدارة منشــأة فندقيــة أو ســياحية أو مكتــب تنظيــم
املهرجانــات والفعاليــات الســياحية أو مزاولــة أي نشــاط ســياحي أو إقامــة مهرجــان أو فعاليــة ســياحية دون
احلصــول عــى ترخيــص بذلــك مــن املجلــس ،وف ًقــا ألحــكام هــذا القانــون ،والئحتــه التنفيذيــة".
وحــددت املــادة  11بعــض االلتزامــات عــى املرخــص لــه بمزاولــة النشــاط الســياحي يف دولــة قطــر،

وتتمثــل يف اآليت:

 1لقـــد "انتهــت اهليئـــة العامـــة للســـياحة (املجلــس الوطنــي للســياحة حال ًيــا) فـــي عـــام  2015مـــن الرتاخيـــص الالزمــة جلميـــع املنشـــآت الفندقية:
كالفنادق والشـــقق الفندقية واملؤسســـات السياحية وشـــركات تنظيم املعـــارض ،بموجب قانـــون الســـياحة رقـــم  6لســـنة  ،2012وقانـــون تنظيـــم
املعـــارض رقم  17لســـنة  ،2013وف ًقا ألفضل املامرســـات فـــي هـذا املجـال ،وقـد سـاعد ذلـــك فـي متهيـد السـبيل لتطويـــر نظـام جديـد للرتخيـص
اإللكرتوين يلبـي احتياجـات املؤسسـات السـياحية ،وخيلصهـم مـن التعقيـدات البريوقراطيـة .وعقـدت اهليئـة العامـة للسـياحة سلسـلة مـن اللقـاءات
مـــع الشـــركاء وغرفـة قطـر ،املعنييـن فـي صناعـة السـياحة ،للوقـوف علـى أفضـل احللـــول املمكنـة للرتاخيـص التـي مـن شـأهنا أن تشـجع االستثامر
فـــي الســـياحة .وقـد اســـتعانت اهليئـة بتعليقـات ومالحظات هؤالء الشـــركاء فـي تبسـيط إجـراءات الرتخيـص؛ ولذلـك تـــم تقليـص الوقـت الالزم
إلصدار ســـجل جتـــاري لشـركة سـياحية بشـــكل كبيـر فـي عـام  ،2016وذلـك بعـد السـامح بإصدار الســـجل مباشـرة من وزارة االقتصاد والتجـارة،
دون احلاجــة إىل اســـتيفاء موافقـــات أخـــرى مـــن اهليئـــة العامـــة للســـياحة" .تقريــر عــام  2016عــن الســياحة يف قطــر متــاح عــى موقــع اهليئــة العامة
للســياحة ص  34عــى الرابــط التــايل (آخــر زيــارة اجلمعــة املوافــق 11نوفمــر :)2018

http://www.visitqatar.qa/binaries/content/assets/media/documents-and-reports/ar/qta-2016-annual-report-ar.pdf.
compressed.pdf
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جيب عىل املرخص له بمكتب تنظيم املهرجانات والفعاليات السياحية االلتزام بام ييل:

 -1تقديــم مجيــع اخلدمــات الالزمــة لتجهيــز وتنظيــم املهرجــان ،أو الفعاليــة الســياحية ،بحســب األحــوال،
وبوجــه خــاص مــا يــي:

( أ ) تقديــم طلــب الرتخيــص إلقامــة املهرجــان ،أو الفعاليــة الســياحية عــى النمــوذج املعــد هلــذا
الغــرض ،ومتابعتــه ،نيابــة عــن طالــب الرتخيــص.

(ب) إقامة املهرجان ،أو الفعالية السياحية ،والتجهيزات اخلاصة هبا.

(جـ) اإلرشاف عــى تشــغيل وإدارة املهرجــان ،أو الفعاليــة الســياحية ا ُمل ّ
رخــص بإقامتهــا ،وف ًقــا ألحكام
هــذا القانون.

( د ) تقديم اخلدمات العامة ،والتسهيالت للمشاركني وزوار املهرجان ،أو الفعالية السياحية.

(هـ) إقامــة الفعاليــات األخــرى ذات الصلــة باملهرجــان ،أو الفعاليــة الســياحية ،بعــد احلصــول عــى موافقة
اإلدارة املختصــة ،وعــى الرتخيــص الــازم إلقامــة الفعاليــة ذات الصلــة مــن اجلهــة املختصة.

 -2التق ّيــد باشــراطات ،وتعليــات اجلهــات املختصــة فيــا يتعلــق بإقامــة املهرجانــات ،والفعاليــات
الســياحية ا ُمل ّ
رخــص هبــا.

 -3التق ّيد بربنامج املهرجان ،أو الفعالية السياحية ،وف ًقا للرتخيص املمنوح.

-4احلصــول عــى الرتاخيــص ،واملوافقــات األخــرى الالزمــة إلقامــة املهرجــان ،أو الفعاليــة الســياحية مــن
اجلهــات املختصــة يف الدولــة ،وإخطــار املجلــس بتلــك الرتاخيــص ،واملوافقــات قبــل إقامتهــا.

ونصــت املــادة  13فقــرة  6عــى أنــه :جيــب عــى املرخــص لــه ،بحســب األحــوال ،االلتــزام بــا يــي:

"تزويــد العميــل بفاتــورة تــدرج هبــا اخلدمــات املقدمــة ،وقيمــة كل منهــا باللغــة العربيــة ،وباللغــات األخــرى

التــي حتددهــا اإلدارة املختصــة".

كــا نصــت املــادة  14عــى أنــه" :جيــب عــى املرخــص لــه موافــاة املجلــس بربامــج التســويق ،أو الرتويــج

الســياحي ،وتفصيــات تنفيذهــا ،قبــل اإلعــان عنهــا بمــدة ال تقــل عــن مخســة عــر يو ًمــا ،للحصــول عــى
ويظــر عــى املوظفــن املختصــن باملجلــس
موافقــة اإلدارة املختصــة ،وتكــون هلــذه الربامــج صفــة الرسيــةُ ،
إفشــاء أي معلومــات عنهــا لآلخريــن .وعــى املرخــص لــه كمنشــأة فندقيــة أو ســياحية تزويــد املجلــس بنســخ

مــن االتفاقــات ،والعقــود املربمــة مــع أي منشــأة فندقيــة ،أو ســياحية أخــرى ،ســوا ًء كانــت تبــارش نشــاطها
داخــل الدولــة أم خارجهــا".

ونصــت املــادة  18عــى أنــهُ " :يظــر عــى املرخــص لــه أن يســمح يف املنشــأة الفندقيــة ،أو الســياحية،

أو املهرجــان ،أو الفعاليــة الســياحية ،أو مكتــب تنظيــم املهرجانــات ،والفعاليــات الســياحية ،بارتــكاب أي

أعــال تتعــارض مــع القانــون ،أو النظــام العــام ،أو اآلداب العامــة ،أو متــس ســامة املجتمــع أو أمــن الدولــة".
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وبالنظــر إىل هــذه االلتزامــات املفروضــة عــى املرخــص هلــم بمزاولــة األنشــطة الســياحية :فبعضهــا يتعلــق

بوجــوب االلتــزام باإلجــراءات اإلداريــة املتعلقــة باحلصــول عــى الرتخيــص الــازم ملزاولة النشــاط الســياحي،
وبعضهــا اآلخــر يتعلــق بحقــوق الســائحني ،والتــي مــن أمههــا:

  -فــرض املــرع عــى املرخــص لــه تقديــم اخلدمــات العامــة ،والتســهيالت للمشــاركني وزوار املهرجــان،
أو الفعاليــة الســياحية ،والتقيــد بربنامــج املهرجــان ،أو الفعاليــة الســياحية ،وف ًقــا للرتخيــص املمنــوح.
 -تزويــد العميــل بفاتــورة تــدرج هبــا اخلدمــات املقدمــة ،وقيمــة كل منهــا باللغــة العربيــة ،وباللغــات
األخــرى التــي حتددهــا اإلدارة املختصــة.

 -موافــاة املرخــص لــه املجلــس بربامــج التســويق ،أو الرتويــج الســياحي ،وتفصيــات تنفيذهــا ،قبــل
اإلعــان عنهــا بمــدة ال تقــل عــن مخســة عــر يو ًمــا ،للحصــول عــى موافقــة اإلدارة املختصــة.

وهتــدف بعــض هــذه االلتزامــات إىل احلفــاظ عــى اهلويــة القطريــة ،مــن خــال النــص يف املــادة  18عــى

وجــوب احــرام املرخــص لــه :للقانــون ،والنظــام العــام ،واآلداب العامــة ،واحلفــاظ عــى ســامة املجتمــع

القطــري ،وأمــن الدولــة .وبنــاء عــى ذلــك حظــر املــرع عــى املرخــص لــه أن يســمح ،يف املنشــأة الفندقيــة ،أو

الســياحية ،أو املهرجــان ،أو الفعاليــة الســياحية ،أو مكتــب تنظيــم املهرجانــات ،والفعاليــات الســياحية ،بارتــكاب

أي أعــال تتعــارض مــع القانــون ،أو النظــام العــام ،أو اآلداب العامــة ،أو متــس ســامة املجتمــع أو أمــن الدولــة.
وممــا ال شــك فيــه أن هــذا النــص ســيكون لــه تبعــات قانونيــة كبــرة أثنــاء تنظيــم قطــر لــكأس العــامل؛ ألنــه

ســيتعني عــى املتفرجــن األجانــب االلتــزام بعــدم رشب الكحوليــات ،أو اقــراف أي فعــل يتعــارض مــع النظام
العــام القطــري املســتمد مــن الرشيعــة اإلســامية ،ومــن العــادات والتقاليــد املتأصلــة يف املجتمــع اخلليجــي،

والتــي حتــرم العديــد مــن املامرســات غــر األخالقيــة التــي حيرمهــا الديــن اإلســامي ،وتبيحهــا دياناهتــم.
المبحث الثاني :مظاهر الحماية المدنية للسائح في القانون المقارن

واضحـ�ا مـ�ن خلـال اس��تعراضنا ألهــم أح��كام قانوــن رقــم  20لســنة  ،2018بشــأن تنظيــم
لقـ�د ب��دا
ً

الســياحة  ،2018/20أنــه ال يعنــى إال بتنظيــم مهنــة الســياحة ،مــن حيــث أنــواع األنشــطة الســياحية ،واألماكــن

يتطــرق
الســياحية ،ورشوط الرتخيــص اخلاصــة بمزاولــة مهنــة الســياحية ،وتنظيــم اإلرشــاد الســياحي ،ومل
ّ

هــذا القانــون إىل حقــوق الســائحني يف مواجهــة رشكات ومكاتــب الســياحة ،والتــي يكــون يف حاجــة ماســة إىل
تنظيمهــا ملواجهــة املشــكالت واملنازعــات التــي قــد تطــرأ مسـ ً
ـتقبل ،عنــد تنظيمــه لــكأس العــامل .2022
وحتــى نقــف عــى مواطــن الضعــف ،ونقائــص النظــام القانــوين احلــايل حلاميــة الســائح يف دولــة قطــر ،فإننــا

ســنعرض للوضــع يف القانــون املقــارن مــن خــال تعرضنــا للقانــون الفرنــي رقــم  13لســنة  ،1992بشــأن
تنظيــم عقــد الســياحة الــذي نظمــه ،مــن حيــث انعقــاده ،وتنفيــذه ،وتبنــي املســؤولية املوضوعيــة لــوكاالت
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الســياحة يف مواجهــة عمالئهــا ،1وكذلــك قانــون محايــة املســتهلك الكويتــي رقــم  38لســنة  ،2014ونعــرض
ملظاهــر محايــة الســائح املدنيــة يف مطلبــن:
المطلب األول :الحماية القانونية للسائح المستهلك أثناء إبرام العقد

عرفــه يف القانــون اجلديــد يف املــادة الثالثــة ،بأنــه:
ـرع الفرنــي مفهو ًمــا ضي ًقــا للمســتهلك ،حيــث ّ
تبنــى املـ ّ
"أي شــخص طبيعــي يتــرف ألغــراض ال تدخــل يف نطــاق نشــاطه التجــاري ،أو الصناعــي ،أو احلــريف،
أو املهنــي ،أو الزراعــي".2

ـرع الكويتــي املســتهلك يف املــادة األوىل ،مــن قانــون محايــة املســتهلك رقــم  38لســنة ،2014
وعــرف املـ ّ
بأنــه" :كل شــخص طبيعــي أو اعتبــاري يشــري ســلعة أو خدمــة بمقابــل أو يســتفيد مــن أي منهــا بغــرض
االســتهالك أو جيــري التعامــل أو التعاقــد معــه بشــأهنا".
ـرع القطــري يف تعريفــه للمســتهلك  -يف املــادة األوىل
ـرع الفرنــي والكويتــي ،انتهــج املـ ّ
وخال ًفــا للمـ ّ
فقــرة  1مــن قانــون محايــة املســتهلك رقــم  8لســنة  ،2008بشــأن إصــدار قانــون محايــة املســتهلك  -مفهو ًمــا

واسـ ًعا ،بأنــه" :كل مــن حيصــل عــى ســلعة أو خدمــة ،بمقابــل أو بــدون مقابــل ،إشــبا ًعا حلاجتــه الشــخصية،
أو حاجــات اآلخريــن ،أو جيــري التعامــل أو التعاقــد معــه بشــأهنا".3
فاملعيــار الــذي تبنــاه املــرع القطــري ،لتعريــف املســتهلك معيــار واســع ،يتفــق مــع املــرع الكويتــي مــن
حيــث أنــه يمتــد نطــاق تطبيقــه إىل األشــخاص الطبيعيــن ،أو األشــخاص االعتباريــة ،وخيتلــف معــه مــن
حيــث األشــخاص حيــث وســع املــرع القطــري نطــاق األشــخاص ليشــمل األشــخاص الذيــن يســعون إىل
إشــباع رغباهتــم واحتياجاهتــم الشــخصية ،أو العائليــة ،وهــو مــا نــراه معيــار غــر منضبــط.

ـرع الفرنــي قانو ًنــا ينظــم عقــد الســياحة مــن خــال قانــون  ،1992/7/13والئحتــه التنفيذيــة الصــادرة يف  ،1994وعنــى فيــه
 1لقــد أصــدر املـ ّ
بتنظيــم هــذا العقــد مــن حيــث انعقــاده إىل تنفيــذه ،وشــدد فيــه عــى مســؤولية وكالــة الســياحة يف مواجهــة العمــاء (املســتهلكني) ،مواك ًبــا بذلــك
التوجيــه األورويب الصــادر يف  .1990/6/13راجــع:
Cons. UE, dir. n° 90/314, 23 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait : Journal officiel des Communautés
européennes du 23 juin 1990. La loi du 13 juillet 1992 (L. n° 92-645, 13 juill. 1992 : Journal officiel du 14 juillet 1992),
complétée par le décret du 15 juin 1994 (D. n° 94-490, 15 juin 1994 : Journal officiel du 17 juin 1994), a instauré un contrat
nouveau : le contrat de vente de voyages et de séjours à forfait, que l’on désignera sous les termes de » vente de voyages
à forfait «. Suite à la loi du 2 juillet 2003 (L. n° 2003-591, 2 juill. 2003) habilitant le gouvernement à simplifier le droit par
voie d’ordonnance, une ordonnance du 20 décembre 2004 (Ord. n° 2004-931, 20 déc. 2004 : Journal officiel du 20 décembre
2004) a édicté la partie législative du Code du tourisme. Deux décrets du 6 octobre 2006 (D. n° 2006-1228 et D. n° 2006-1229
: Journal officiel du 7 octobre 2006) ont édicté la partie réglementaire de ce code. Les dispositions de la loi du 13 juillet
1992 et du décret du 15 juin 1994 se trouvent désormais, pour l’essentiel, aux articles L. 211-1 et suivants et R. 211-1 et
suivants du Code du tourisme (C. tourisme, Livre II, Titre I).

2 Code de la consommation; art, liminaire Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - » consommateur: toute
personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale,
libérale ou agricole «.

أيضــا يف تعريفــه للمســتهلك ،يف املــادة األوىل فقــرة ( )1مــن قانــون محايــة املســتهلك رقــم  181لســنة  ،2018بشــأن إصــدار
ـرع املــري ً
 3وانتهــج املـ ّ
قانــون محايــة املســتهلك مفهو ًمــا واس ـ ًعا يف تعريفــه للمســتهلك ،بأنــه "كل شــخص طبيعــي أو اعتبــاري يقــدم إليــه أحــد املنتجــات إلشــباع حاجاتــه
غــر املهنيــة أو غــر احلرفيــة أو غــر التجاريــة ،أو جيــرى التعامــل أو التعاقــد معــه هبــذا اخلصــوص" هــو نفــس التعريــف الــوارد يف الالئحــة التنفيذيـ�ة
هلــذا القانــون الصــادرة بالقــرار رقــم 886لســنة .2006
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نخ ُلــص إىل أن الســائح يعتــر مســتهلكًا ،وف ًقــا لقانــون محايــة املســتهلك القطــري والكويتــي ،وتقنــن
االســتهالك الفرنــي اجلديــد .وملــا كان الســائح ينظــر إليــه عــى أنــه مســتهلك يف مواجهــة رشكــة الســياحة
املــرع :الفرنــي ،والكويتــي والقطــري عــى
كمهنــي حمــرم تقــدم اخلدمــات الســياحية لــه ،فقــد ألقــى
ّ
عاتقهــا التزامــات معينــة حتقــق احلاميــة الفعالــة للســائح ،كااللتــزام باإلعــان قبــل التعاقــد ،ومحايــة الســائح
مــن اإلعالنــات الرتوجييــة اخلادعــة واملضللــة.
 -1االلتزام باإلعالن قبل التعاقدي:

جيــد هــذا االلتــزام أساســه القانــوين يف عــدم التكافــؤ أو التــوازن ،بــن طــريف عقــد الســياحة ،حيــث إنــه
يف الوقــت الــذي تعلــم فيــه وكالــة أو رشكــة الســياحة باخلدمــات الســياحية التــي تقدمهــا للســائح ،فــإن
ً
جاه�لا هبــذه اخلدمــات ومــدى جودهتــا .1حيــث إن عقــد الســياحة مــن العقــود القائمــة عــى
الس�اـئح يكوــن
مبــدأ حســن النيــة ،بــا يســتلزم مــن وكالــة الســفر تزويــد الســائح القــادم إىل دولــة قطــر ،ملشــاهدة مباريــات
كأس العــامل ،بمعلومــات شــاملة وكافيــة عــن الرحلــة املزمــع القيــام هبــا ،بــا مــن شــأنه احليلولــة دون تضليــل
الســائح بالدعايــات املبالــغ فيهــا ،التــي تقــوم هبــا وكاالت الســفر للرتويــج عــن خدماهتــا الســياحية.2
ـرع الفرنــي عــى عاتــق وكالــة الســياحة ،االلتــزام باإلعــان الســابق للعميل
وتطبي ًقــا لذلــك فقــد ألقــى املـ ّ
بــروط وتفاصيــل الرحلــة 3.ويتــم تطبيــق اإلعــام باإلعــان قبــل التعاقــدي عــى الــوكاالت الســياحية،

 1انظــر :يف هــذا املعنــى ،يــارس أمحــد بــدر  -محايــة الســائح يف العقــود الســياحية  -املؤمتــر العلمــي الــذي أقامتــه كليــة احلقــوق جامعــة طنطــا بعنــوان
"الســياحة والقانــون" يف الفــرة مــن  26إىل  27إبريــل  ،2016ص  .11وراجــع :للمزيــد عــن االلتــزام قبــل التعاقــدي باإلعــام لوكالــة الســياحة،
أرشف جابــر" ،عقد الســياحة :دراســة مقارنــة يف القانونــن املــري والفرنــي" ،جملــة البحــوث اإلداريــة ،بأكاديميــة الســادات للعلــوم اإلداريــة،
مركــز البحــوث واالستشــارات والتطويــر ،مــج  ،20ع  ،2002 ،3ص  62ومــا بعدهــا.
محــار ،محايــة املســتهلك يف عقــد الســياحة واألســفار ،مذكــرة لنيــل شــهادة املاجســتري يف القانــون فــرع قانــون محايــة املســتهلك واملنافســة عــام
 2حممــد بــن ّ
 ،2016/2015ص  15متاحــة عــر هــذا املوقــع اإللكــروين:

http://biblio.univ-alger.dz/jspui/bitstream/1635/14113/1/BEN%20HAMMAR_MOHAMED.pdf

(آخر زيارة اجلمعة املوافق .)2019-6-14
 3حيث نصت عىل أنه:

» Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel
communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou
service concerné.
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L 112-4.
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou
à exécuter le service.
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités,
pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte.
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant,
à son interopérabilité, à l’existence, et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles.
« 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

وراجع يف الفقه الفرنيس:
وراجع يف القضاء الفرنيس:

J. CALAIS-AULOY et F. STEINMETZ, Droit de la consommation, 7e éd., 2006, Précis Dalloz, no 49.

Cass. 1re civ., 20 juin 1995, Bull, civ, I, n° 276 ; D. 1996, somm. p. 12, obs. G. Paisant ; RTD civ. 1996, p. 177, obs. P. Jourdain.
– Cass. 1re civ., 24 nov. 1976 : Bull. civ. I, n° 370.

وتطبي ًقا لنص املادة  211فقرة  8من قانون السياحة الفرنيس ،فإن االلتزام باإلعالم يكون كتابة أو إلكرتون ًيا .راجع:

V. Lyon, 16 mai 2002, inédit. – Paris, 8e ch. A, 7 déc. 2006, Juris-Data no 321545.
- CA de Versailles du 15 février 2008 Gaz. Pal. 23 sept. 2008, p. 37, obs. C. Gory, Tourisme et droit 2009/111, p. 36, obs. C. Lachièze

وممــا جتــدر اإلشــارة إليــه أن هــذا االلتــزام املفــروض عــى وكالــة الســياحة هــو التــزام بتحقيــق نتيجــة .راجــعCiv. 1re, 12 avr. 2005, Gaz. Pal. 2006. 1164 :
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بموجــب نــص املــادة  ،1-111مــن تقنــن االســتهالك الفرنــي ،التــي أوجبــت عــى كل بائــع أو مقــدم خدمــة

حمــرف إعــام املســتهلك ،قبــل إبــرام العقــد ،بطريقــة واضحــة ومفهومــة ،عــن اخلصائــص األساســية للخدمــة
املقدمــة واملتعلقــة بالســفر واإلقامــة واملقابــل الــذي جيــب عليــه دفعــه وطــرق الوفــاء بــه ،وتبصــره كذلــك

ببعــض البيانــات اإللزاميــة ،كالتزامــه بضــان العيــوب اخلفيــة ،وعــدم جــواز االتفــاق عــى اإلعفــاء مــن هــذا

الـشرط محايـ�ة للمس��تهلك ،الــذي ال يعلــم بحقيقــة العيــوب اخلفيــة التــي اجتهــد املنتــج يف إخفائهــا.

ويتــم تنفيــذ هــذا االلتــزام عمل ًيــا عــن طريــق قيــام وكالــة الســياحة بتســليم العميــل عــد ًدا مــن الكتيبــات

وقوائــم الدعايــة  -ســواء كانــت ورقيــة أم الكرتونيــة  -التــي تتضمــن معلومــات وبيانــات دقيقــة ،وشــاملة

أيضــا الوثيقــة التعاقديــة التــي تكــون يف شــكل
عــن الرحلــة التــي ســتنظمها لــه الوكالــة الســياحية ،وتســلمه ً

اســتامرة أو نــرة تســجيل ،وحتتــوي كذلــك عــى البيانــات التفصيليــة للرحلــة.1

ويتميــز االلتــزام باإلعــام بأنــه ذو مفهــوم واســع ،وال يقتــر فقــط عــى إعــام الســائح باخلصائــص

األساســية للرحلــة أو اإلقامــة ،وإنــا يتعــن عــى وكاالت الســياحة إعــام زبائنهــا بجميــع املعلومــات
ومتبــرا بحقيقــة الــذي ســيربمه معهــا.2
مســتنريا،
حــرا
التفصيليــة التــي تكــون لدهيــم رضــا ًء ً
ً
ً

ويتفــق تطبيــق هــذا االلتــزام مــع املــادة السادســة مــن املدونــة العامليــة لــآداب الســياحة ،والتــي نصــت

عــى أنــه" :يلتــزم املشــتغلون بالســياحة بتوفــر مـعـلـومـــات مـوضـوعـيـــة وصـادقـــة للســائحني ،عــن
األماكــن التــي يقصدوهنــا ،وعـــن ظــــروف ســفرهم ،واســتقباهلم وإقامتهــم .كــا ينبغــي هلــم التأكــد مــن أن

شــــروط التعاقــد املقرتحــة عــى العمــاء مفهومــة وواضحــة ،فيام يتعلــق بطبيعــة وأســعار وجــــودة اخلدمات
التــي يلتزمــون بتقديمهــا ،وبالتعويــض املــايل الــذي يدفعونــه يف حالــة اإلخــال بالتعاقــد مــن جانبهــم".3

وقــد أقــرت املــادة  9مــن قانــون محاية املســتهلك الكويتــي يف نصهــا يف الفقــرة  2و ،3عــى أنه" :للمســتهلك

 فضـ ًـا عــن أي حقــوق أخــرى تقررهــا القوانــن واللوائــح  -احلــق فيــا يــي -2 ... :ضــان جــودة الســلع

واخلدمــات ،وصالحيــة الســلع لالســتخدام يف الغــرض الــذي أعــدت مــن أجلــه -3 ...احلصــول عــى

املعلومــات والبيانــات الصحيحــة عــن املنتجــات التــي يشــرهيا أو يســتخدمها أو تقــدم إليــه".

أيضــا ...".وعــى مقــدم اخلدمــة أن حيــدد بطريقــة واضحــة بيانــات
وأضافــت املــادة  9مــن ذات القانــون ً

اخلدمــة التــي يقدمهــا وأســعارها ومميزاهتــا وخصائصهــا .ويلتــزم املــزود بضــان الســلعة أو اخلدمــة التــي
1 F. Labarthe, La notion de document contractuel, LGDJ, 1994, préf. J. Ghestin, n° 115 à 196, on en prendra pour nouvel
exemple l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 17 juillet 1996.

ـرع القطــري قــد نــص يف املــادة رقــم  2مــن قانــون رقــم ( )8لســنة  ،2008بشــأن محايــة املســتهلك
 2وبالنظــر إىل الســائح األجنبــي كمســتهلك ،فــإن املـ ّ
عــى جمموعــة مــن احلقــوق للمســتهلك مــن أمههــا مــا نصــت عليــه الفقــرة الثانيــة مــن املــادة  ،2عــى أن لــه "احلــق يف احلصــول عــى املعلومــات،
والبيانــات الصحيحــة عــن الســلع واخلدمــات التــي يشــرهيا أو يســتخدمها أو تقــدم إليــه".
 3هذه املدونة متاحة نصوصها باللغة العربية عىل املوقع التايل (آخر زيارة اجلمعة :)2019-1-18

http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/gcetbrochureglobalcodear.pdf
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يقدمهــا أو يقــوم هبــا بحســب األحــوال وأن يضمــن عقــود البيــع أو االتفــاق مــا يفيــد هــذا االلتــزام".
أيضــا املــادة  11م��ن قان��ون محاي��ة املس��تهلك القط�رـي ،املــزود بــأن حيــدد بطريقــة
ويف ذات املعنــى ألزمــت ً

واضحــة "بيانــات اخلدمــة التــي يقدمهــا ومميزاهتــا وخصائصهــا وأســعارها ،ويلتــزم بضــان اخلدمــة التــي

قــام هبــا خــال فــرة زمنيــة تتناســب مــع طبيعــة تلــك اخلدمــة ،وإعــادة املبلــغ الــذي دفعــه متلقــي اخلدمــة،
أو بأدائهــا مــرة أخــرى عــى الوجــه الصحيــح".

املرشعــن القطــري والكويتــي مل ينظــا االلتــزام قبــل التعاقــدي ،إال أنــه يمكــن القول:
وعــى الرغــم مــن أن ّ

بــأن ســكوت وكالــة الســياحة كمتعاقــد مهنــي عمــدً ا عــن إعــام الســائح باملعلومــات اجلوهريــة عــن الرحلــة
التــي ينظمهــا لــه مــع علمهــا هبــذه البيانــات ،وأهنــا حمــل اعتبــار لــدى الســائح املتعاقــد الــذي جيهلهــا ،بمعنــى

اجتاهــا غــر الــذي اجتهــت إليــه يف التعاقــد ،يعتــر كتــان هــذه البيانــات مــن
أنــه لــو علــم هبــا الجتهــت إرادتــه ً
1
ـرع القطــري يف نــص املــادة م  2/134مــدين "ويعتــر مــن
قبيــل احليــل التدليســية  ،وهــذا مــأ أكــد عليــه املـ ّ

قبيــل احليــل املكونــة للتدليــس الكــذب يف اإلدالء بمعلومــات تتعلــق بوقائــع التعاقــد ومالبســاته ،أو الســكوت
عــن ذكرهــا" وكذلــك املــرع الكويتــي يف املــادة  152مــدين عــى أنــه "يعتــر بمثابــة احليــل املكونــة للتدليــس
الكــذب يف االدالء باملعلومــات بوقائــع التعاقــد ومالبســاته ،أو الســكوت عــن ذكرهــا ،إذا كان ذلــك إخـ ً
ـال
بواجــب يف الصــدق أو املصارحــة يفرضــه القانــون أو االتفــاق أو طبيعــة املعاملــة أو الثقــة اخلاصــة التــي يكــون

مــن شــأن ظــروف احلــال أن جتعــل للمدلــس عليــه احلــق يف أن يضعهــا فيمــن غــرر بــه".

 -2االلتزام بحامية السائح املستهلك من اإلعالنات املضللة:
ال شــك أن اإلعالنــات املضللــة أو الكاذبــة تؤثــر ســل ًبا بدرجــة كبــرة عــى خيــارات املســتهلكني ،وأصبــح

األمــر أكثــر خطــورة مــع اســتخدام مواقــع اإلنرتنــت يف الرتويــج للســلع واخلدمــات؛ لــذا يكــون مــن الواجب

توفــر احلاميــة القانونيــة للســائحني ،بالنظــر إليهــم كمســتهلكني ضــد املامرســات غــر األخالقيــة التــي تقــوم
هبــا بعــض املنشــآت الســياحية املرخــص هلــا بمزاولــة األنشــطة الســياحية.

ولقــد عــرف البعــض اإلعــان التجــاري ،بأنــه" :النشــاط أو الفــن الــذي يســتهدف إحــداث تأثــر نفــي

عــى اجلمهــور ،حتقي ًقــا لغايــات جتاريــة" .2

 1راجــع :جابــر حمجــوب ،النظريــة العامــة لاللتــزام ،اجلــزء األول ،مصــادر االلتــزام يف القانــون القطــري ،املصــادر اإلراديــة وغــر اإلراديــة ،مطابــع
الدوحــة ،2017 ،ص  .68وراجــع يف الفقــه الفرنــي (آخــر زيــارة اخلميــس املوافــق  17ينايــر :)2019

 FNOTSI, Guide juridique relatif à la responsabilité des Offices de tourisme et de leurs dirigeants, Guide Juridique n°2Février 2011, p. 11, sur :
_https://www.morbihan-pro.com/wp-content/uploads/2015/09/Guide_juridique_n2-La_responsabilite_des_OT_et
leurs_dirigeants.pdf
- CA. Versailles, 15 févr. 2008, RG n° 07-01076. - CA Douai, 8 déc. 2008, JurisData n° 2008-375549.

 2عبــد اهلل حســن عــي حممــود ،محايــة املســتهلك مــن الغــش التجــاري والصناعــي ،دراســة مقارنــة بــن دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة والــدول
األجنبيــة ،رســالة ماجســتري ،كليــة احلقــوق ،جامعــة طنطــا ،1996 ،ص .75
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املــرع الفرنــي اســتخدام مصطلــح اإلعــان اخلــادع (،)la publicité trompeuse
ولقــد آثــر
ّ

وتعتــر حمظــورة بموجــب نــص املادتــن  L.121-2إىل  ،L.121-5ومــن تقنــن املســتهلك.1

ـرع الكويتــي مصطلــح اإلعــان اخلــادع إال أن املــادة  22مــن قانــون محايــة املســتهلك
ومل يعــرف املـ ّ

تضمنــت معنــاه وحظــر كل مــا مــن شــأنه خــداع املســتهلك أو التأثــر الســلبي عليــه حيــث نصــت عــى

أنــه "حيظــر اإلعــان عــن بيــع أو عــرض أو تقديــم أو الرتويــج عــن الســلع أو اخلدمــات بــأي وســيلة

تتضمــن معلومــات أو بيانــات كاذبــة.2"...

وقــد عــرف البعــض اإلعــان اخلــادع ،بأنــه" :اإلعــان عــن ســلعة أو خدمــة ،وذكــر خصائصهــا،

وبياناهتــا عــى نحــو جمــاف للحقيقــة ،بطريقــة تــؤدي باملســتهلك إىل إبــرام عقــد االســتهالك ،حتــت تأثــر
هــذا اخلــداع اإلعــاين ".وتطبي ًقــا لذلــك فــإن اإلعــان الــذي ينســب فيــه املعلــن توفــر بعــض الصفــات

اجلوهر ّيــة التــي قــد تدفــع املســتهلك للتعاقــد ،بينــا ختلــو الســلعة أو اخلدمة مــن هــذه الصفـــات اجلوهر ّية،
خادعــا .3
يعتــر إعال ًنــا
ً

عرفــت الالئحــة التنفيذيــة لقانــون محايــة املســتهلك القطــري يف املــادة  14منهــا ،اإلعــان
وقــد ّ

عرضــا أو بيا ًنــا أو ادعــاء كاذ ًبــا ،متــى كان مــن شــأنه أن يــؤدي
اخلــادع ،بأنــه اإلعــان الــذي يتضمــن " ً
بطريقــة مبــارشة أو غــر مبــارشة ،إىل خلــق انطبــاع غــر حقيقــي أو مضلــل للمســتهلك" ،حيــث يعتــر

مــن قبيــل اإلعــان اخلــادع العــرض أو البيــان أو االدعــاء ،الــذي يتنــاول طبيعــة الســلعة ،أو تركيبتهــا ،أو
صفاهتــا اجلوهريــة ،أو العنــارص التــي تتكــون منهــا ،وكميــة هــذه العنــارص ،عــاوة عــى مصــدر الســلعة،

أو وزهنــا ،أو حجمهــا ،أو طريقــة صنعهــا ،أو تاريــخ انتهــاء صالحيتهــا ،أو رشوط اســتعامهلا ،أو حماذيــر
هــذا االســتعامل ،وكذلــك نــوع اخلدمــة واملــكان املتفــق عليــه لتقديمهــا ،وحماذيــر اســتعامهلا ،وصفاهتــا

اجلوهريــة ،ســواء جلهــة النوعيــة أم جلهــة الفوائــد املتوخــاة .كــا اعتــر مــن قبيــل اخلــداع العــرض،

أو البيــان ،أو االدعــاء الــذي يتنــاول رشوط التعاقــد ،بــا يف ذلــك خدمــة مــا بعــد البيــع والضــان والســعر
وكيفيــة تســديده ،والواجبــات التــي يلتــزم هبــا املعلــن ،إضافــة إىل هويــة ومؤهــات وصفــات املــزود .كــا

زورا ،أنــه حيمــل جوائــز،
أيضــا إعال ًنــا
ً
يعتــر ً
خادعــا ذلــك اإلعــان الــذي ينســب فيــه املعلــن لنفســه ً
1 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=399AAEE899E57689902ECE99832CF2C7.
tplgfr34s_1?idSectionTA=LEGISCTA000032227299&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20190118

 2مل تعــرف الالئحــة التنفيذيــة لقانــون محايــة املســتهلك الكويتــي اإلعــان اخلــادع وإنــا أوردت يف معــرض احلديــث عــن اإلعــان اخلــاص بالــركات
واضحــا وال حيتــوي عــى أي عبــارات أو صــور خملــة بــاآلداب
العقاريــة يف املــادة  2/38عــى "خلــو اإلعــان مــن اإلهيــام والتضليــل ،وأن يكــون
ً
العامــة أو منافيــة للديــن أو النظــام العــام".
ـوى ،التنظيــم القانــوين حلاميــة املســتهلك يف القانــون القطــري :دراســة يف قانــون محايــة املســتهلك القطــري والقوانــن املتصلــة ،ودور وزارة
 3فاتــن حـ ّ
التجاريــة والصناعــة واألطــر املؤسســية األخــرى يف إنفــاذ احلاميــة ،منشــورات وزارة الصناعــة والتجــارة بدولــة قطــر ،مؤسســة ليكســس نيكســس
للطباعــة والنــر والتوزيــع ،الدوحــة ،2019 ،ص.59
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أو شــهادات ،أو عالمــات اجلــودة ،إضافــة إىل اإلعــان الــذي يتضمــن اســتعامل شــعارات ،أو عالمــات

جتاريــة دون وجــه حــق ،أو اســتعامل عالمــة مقلــدة".1

وقــد أكــدت املــادة  121فقــرة  2مــن تقنــن االســتهالك الفرنــي ،2عــى أن املعامــات التجاريــة تكــون

خادعــة يف احلــاالت اآلتيــة:3

 1تنــص املــادة  14مــن (قــرار وزيــر األعــال والتجــارة رقــم ( )68لســنة  ،2012بإصــدار الالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم ( )8لســنة  ،2008بشــأن
محايــة املســتهلك) عــى أنــه " ُيظــر عــى املــزود وصــف الســلعة أو اإلعــان عنهــا أو عرضهــا بأســلوب حيتــوي عــى بيانــات كاذبــة أو خادعــة ،ويعــد
عرضــا أو بيا ًنــا أو ادعــا ًء كاذ ًبــا متــى كان مــن شــأنه أن يــؤدي بطريقــة مبــارشة أو غــر مبارشة
عرضــا خاد ًعــا لســلعة مــا ،إذا تضمــن ً
وص ًفــا أو أعال ًنــا أو ً
إىل خلــق انطبــاع غــر حقيقــي أو مضلــل للمســتهلك ،وبصفــة خاصــة إذا تنــاول عنــر أو أكثــر مــن العنــارص التاليــة:
 .1طبيعة السلعة أو تركيبها أو صفاهتا اجلوهرية أو العنارص التي تتكون منها هذه السلعة أو كميتها أو شكلها أو مظهرها.
 .2مصــدر الســلعة أو ذاتيتهــا أو حقيقتهــا أو طريقــة صنعهــا أو تاريــخ إنتاجهــا أو تاريــخ صالحيتهــا أو رشوط اســتعامهلا أو حماذيــر هــذه االســتعامل أو
وزهنــا أو حجمهــا أو عددهــا أو مقدارهــا أو قياســها أو كيلهــا أو طاقتهــا أو معيارهــا أو أي مقاييــس أخــرى.
 .3بلد املنشأ أو بلد التصدير أو اجلهة منتجة السلعة.
 .4رشوط وإجراءات التعاقد بام يف ذلك خدمة ما بعد البيع والضامن والسعر وكيفية سداده.
 .5اجلوائز أو الشهادات أو عالمات اجلودة.
 .6العالمات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
 .7خصائص السلعة والنتائج املتوقعة من استخدامها".
وراجع :للمزيد حول هذا املوضوع ،فاتن حوى املرجع ،التنظيم القانوين حلامية املستهلك يف القانون القطري ،املرجع السابق ،ص .62-59
 2نصــت املــادة  9مــن قانــون محايــة املســتهلك املــري اجلديــد عــى أنــه "يلتــزم املــورد أو املعلــن بتجنــب أي ســلوك خــادع ،وذلــك متــى انصــب هــذا
الســلوك عــى أي عنــر مــن العنــارص اآلتيــة:
 .1طبيعة السلعة أو صفاهتا اجلوهرية أو العنارص التي تتكون منها أو كميتها.
 .2مصدر السلعة أو وزهنا أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صالحيتها أو رشوط استعامهلا أو حماذيره.
 .3خصائص املنتج والنتائج املتوقعة من استخدامه.
 .4السعر أو كيفية أدائه ،ويدخل يف ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعىل وجه اخلصوص قيمة الرضائب املضافة.
 .5جهة إنتاج السلعة أو تقديم اخلدمة.
 .6نوع اخلدمة ومكان تقديمها وحماذير استخدامها وصفاهتا اجلوهرية سواء انصبت عىل نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
 .7رشوط التعاقد وإجراءاته ،وخدمة ما بعد البيع ،والضامن.
 .8اجلوائز أو الشهادات أو عالمات اجلودة التي حصل عليها املنتج أو السلعة أو اخلدمة.
 .9العالمات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
 .10وجود ختفيضات عىل السعر عىل خالف احلقيقة.
 .11الكميات املتاحة من املنتجات.
وجيوز لالئحة التنفيذية هلذا القانون إضافة عنارص أخرى.

3 Article L121-2, Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. » Une pratique commerciale est trompeuse si elle
est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif
; d’un concurrent
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant
sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
; a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires,
son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage,
ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des
tests et contrôles effectués sur le bien ou le service.
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de
livraison du bien ou du service.
d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation.
e) La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services.
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel.
; g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable «.
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-1عندمــا تثــر الغمــوض يف ذهــن املســتهلك ،مــع ســلعة ،أو خدمــة ،أو عالمــة ،أو اســم جتــاري ،أو رمــز
مم ّيــز ملنتــج منافــس.

-2إذا اســتندت املعاملــة التجاريــة إىل ا ّدعــاءات ،أو بيانــات ،أو عــروض غــر صحيحــة ،أو يمكــن مــن
حيــث طبيعتهــا أن حتمــل املســتهلك عــى الغلــط ،وخاصــة إذا كان هــذا الغلــط يتعلــق بالعنــارص
أو بأحــد العنــارص التاليــة:

( أ ) اخلصائــص اجلوهريــة للســلع أو اخلدمــات ،و ُيقصــد بذلــك :اجلــودة ،الرتكيبــة ،توابعها ،منشــؤها،
كم ّيتهــا ،طريقــة وتاريــخ الصنــع ،رشوط اســتعامهلا ،ومــدى قابليتهــا لالســتخدام ،خصائصهــا،
والنتائــج املنتظــرة مــن اســتعامهلا ،وكذلــك نتائــج وأهــم خصائــص التجــارب ،والرقابــة عــى

تلــك اخلدمــات والســلع.

(ب) الثمــن أو طريقة احتســاب الثمن ،ورشوط البيع وطرق الســداد وتســليم تلــك البضائع واخلدمات.
(جـ) خدمات ما بعد البيع ،رضورة توفر خدمة ،أو قطع غيار ،أو تبديل ،أو تصليح.

( د ) مضمــون التزامــات ا ُملعلــن ،وطبيعتهــا وأســاليبها ،أو الغــرض مــن البيــع ،أو خدمــة مــا بعــد البيع.
(هـ ) هوية التاجر املِ َهني ،وكفاءته ومؤهالته وحقوقه.
( و ) طريقة التعامل مع شكاوى املستهلك وحقوقه.

 -3عندما يكون صاحب العالمة التجارية جمهول اهلوية ،أو بياناته غري واضحة.
ـرع القطــري أكــد يف املــادة  6مــن قانــون محايــة املســتهلك القطــري رقــم
وممــا جتــدر اإلشــارة إليــه ،أن املـ ّ

 8لســنة  ،2008عــى أنــه" :حيظــر بيــع ،أو عــرض ،أو تقديــم ،أو الرتويــج ،أو اإلعــان عــن أي ســلع تكــون
مغشوشــة أو فاســـدة .وتعتــر الســلعة مغشوشــة أو فاســدة ،إذا كانــت غــر مطابقــة للمواصفــات القياســية
املقــررة ،أو كانــت غــر صاحلــة لالســتعامل ،أو انتهــت فــرة صالحيتهــا ".وحظــر يف املــادة  7اإلعــان

عــن الســلع بأســلوب ينطــوي عــى بيانــات كاذبــة ،أو خادعــة ،أن "يلتــزم املــزود لــدى عــرض أي ســلعة
للتــداول بــأن يبــن عــى غالفهــا ،أو عبوهتــا وبشــكل واضــح ،نــوع الســلعة وطبيعتهــا ومكوناهتــا وكافــة
البيانــات املتعلقــة هبــا ،وذلــك عــى النحــو الــذي حتــدده الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون .وإذا كان اســتعامل

الســلعة ينطــوي عــى خطــورة ،وجــب التنبيــه إىل ذلــك بشــكل ظاهــر ،وحيظــر عــى املــزود وصــف الســلعة،
أو اإلعــان عنهــا ،أو عرضهــا بأســلوب حيتــوي عــى بيانــات كاذبــة أو خادعــة" .كــا أن املــرع الكويتــي

مل خيــرج عــن ذلــك فقــد نصــت املــادة  22مــن قانــون محايــة املســتهلك رقــم  38لســنة  2014عــى حظــر
الرتويــج أو اإلعــان عــن الســلع الفاســدة أو املغشوشــة والتــي تكــون غــر مطابقــة للمواصفــات القياســية

املقــررة أو كانــت غــر صاحلــة لالســتعامل أو تلــك التــي انتهــت الصالحيــة املقــررة الســتخدامها.
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المطلب الثاني :الحماية القانونية للسائح المستهلك أثناء تنفيذ عقد السياحة

تتمثل محاية السائح املستهلك أثناء تنفيذ عقد السياحة فيام ييل:

 -1محاية السائح املستهلك من الرشوط التعسفية يف عقود السياحة اإللكرتونية:

لقــد آثرنــا احلديــث عــن محايــة الســائح املســتهلك يف العقــود اإللكرتونيــة ،التــي يتــم إبرامهــا يف الغالــب األعــم
عــر مواقــع اإلنرتنــت لــوكاالت الســياحة للرتويــج ملثــل هــذه الفعاليــات الرياضيــة الكــرى بصفــة عامــة ،وفعاليــة
كأس العــامل بصفــة خاصــة ،ومــا تتضمنــه مــن تنــوع يف أســاليب التســويق ،وتطــور صيــغ التعاقــد لــدى األفــراد،1
عــن طريــق حثهــم عــى التعاقــد دون مناقشــة أو مفاوضــة .ومــن ثــم أصبحــت الســمة الغالبــة لــوكاالت الســياحة يف
عرصنــا احلــارض هــي التعاقــد عــر مواقعهــا عــى اإلنرتنــت ،وفــق رشوط معــدة مســب ًقا ،يف قالــب نموذجــي حيتــوي
عــى رشوط عامــة موجهــة لعمالئهــا ،وال تقبــل املنافســة ،ويف الغالــب األعــم يصعــب عــى الشــخص فهمهــا ،ويف
الوقــت نفســه جيــب عليــه قبوهلــا واعتامدهــا وااللتــزام بمضموهنــا ،دون أن تتجــه إرادتــه إىل ذلــك .فضـ ً
ـا عــن أن
توافــق العديــد مــن مواقــع اإلنرتنــت عــى رشوط تــكاد تكــون متشــاهبة عنــد تقديــم خدماهتــا جلمهــور املســتخدمني
واملســتهلكني ،أبــرز عقــو ًدا تــكاد تتشــابه مــع عقــد اإلذعــان ،2وتغيــب فيهــا فكــرة االحتــكار القانــوين.3

ملحــا حــول مــدى شــمول فكــرة اإلذعــان بمفهومهــا التقليــدي لعقــود
ومــن ثــم بــات التســاؤل ً
الســياحة اإللكرتونيــة ،التــي يربمهــا املســتخدمون واملســتهلكون مــع مواقــع اإلنرتنــت ،واعتبــار الســائح
املســتخدم هلــذه املواقــع ،الــذي يرغــب يف االســتفادة مــن اخلدمــات التــي يقدمهــا لــه هــذا املوقــع

مذعنًــا ،وتكييــف العقــد الــذي يربمــه مــع هــذا املوقــع عــى أنــه عقــد إذعــان ،4ومــن ثــم محايتــه،

 1مجــال النــكاس" ،محايــة املســتهلك وأثرهــا عــى النظريــة العامــة للعقــد يف القانــون الكويتــي" ،جملــة احلقــوق ،جامعــة الكويــت ،مــج  ،13ع ،1409 ،2
يونيــو  ،1989ص  .49وراجــع يف الفقــه الفرنــي:

C. Lachièze, Les agents de voyage et autres intermédiaires du tourisme à l’ère numérique, à propos de l’ordonnance
n° 2017-1717, 20/12/2017, JCP., 2018, 100, disponible sur : www.lexisnexis.com.mylibrary.qu.edu.qa/fr/droit Dernière
(visité le 14-6-2019).

 2للمزيــد عــن تعريــف عقــد اإلذعــان وخصائصــه راجــع :جابــر حمجــوب عــي ،النظريــة العامــة لاللتــزام ،اجلــزء األول ،مصــادر االلتــزام يف القانــون
القطــري ،مطابــع الدوحــة احلديثــة ،2016 ،ص  178ومــا بعدهــا.
 3انظــر يف ذات املعنــى :عبــد اهلل عبــد الكريــم العبــد وفاتــن حــوى ،محايــة املســتهلك يف بعــض الترشيعــات بــن الواقــع والتطبيــق  -القانــون اللبنــاين
نموذجــا ،دراســة بحثيــة مقدمــة إىل النــدوة العلميــة حــول محايــة املســتهلك العــريب بــن الواقــع وآليــات التطبيــق التــي نظمهــا املركــز العــريب للبحــوث
ً
القانونيــة والقضائيــة ،جملــس وزراء العــدل العــرب ،جامعــة الــدول العربيــة ،لبنــان  ،2014ص .4
 4راجــع حــول مــدى شــمول فكــرة اإلذعــان بمفهومهــا التقليــدي للعقــود اإللكرتونيــة التــي يربمهــا املســتخدمون واملســتهلكون مــع مواقــع اإلنرتنــت،
بحــث طــارق مجعــه الســيد راشــد" :احلاميــة القانونيــة خلصوصيــة البيانــات الشــخصية يف العــر الرقمــي" ،دراســة مقارنــة ،مقبــول للنــر يف جملــة
القانــون واالقتصــاد ،كليــة احلقــوق ،ملحــق خــاص بالعــدد رقــم  92عــام .2019
لقــد اختلــف الفقــه حــول هــذه املســألة عــى رأيــن :الــرأي األول يتمســك باملفهــوم التقليــدي لعقــد اإلذعــان ،ويتطلــب رضورة توفــر خصائصــه الثــاث
جمتمعــة ،ويرفــض اعتبــار عقــد الســياحة اإللكــروين مــن قبيــل عقــود اإلذعــان ،وإن تشــابه يف بعــض اجلوانــب واخلصائــص مــع عقــد اإلذعــان؛ ألهنــا
ال تتعلــق بســلع رضوريــة وأساســية للمســتهلكني ،وإنــا تتعلــق عقودهــم يف الغالــب األعــم بســلع وخدمــات كامليــة وترفيهيــة ،واعتــر أنصــار هــذا
الــرأي أن حماولــة إضفــاء صفــة عقــود اإلذعــان عــى هــذه العقــود التــي تــرم بوســيلة إلكرتونيــة مــن شــأنه اإلســاءة إىل عمليــات التجــارة وفكــرة اإلذعــان
التقليديــة ،فضـ ً
ـا عــن إىل افتقارهــا إىل رشط االحتــكار ،ومــن أنصــار هــذا الــرأي .حممــد بنــداري ،محايــة املســتهلك يف عقــد اإلذعــان ،بحــث مقــدم يف نــدوة
محايــة املســتهلك يف الرشيعــة والقانــون ،التــي نظمتهــا كليــة الرشيعــة والقانــون بجامعــة اإلمــارات ،1998 ،ص  .6عــاء الديــن حممــد الذيــب" ،اإلذعــان
واملســاومة يف العقــود اإللكرتونيــة" ،جملــة مؤتــة للبحــوث والدراســات ،العلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة ،األردن ،مــج  ،22ع  ،2007 ،2ص .54
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طب ًقــا لنــص املــادة  106مــن القانــون املــدين القطــري واملــادة  81مــن القانــون املــدين الكويتــي ،مــن الــروط
التعســفية يف هــذا العقــد.

لقــد ذهــب جانــب مــن الفقــه حدي ًثــا إىل القــول :بأنــه مل تعــد هنــاك رضورة الشــراط تعلــق العقــد

ـارا منضب ًطــا حيــث أن تغــر الظــروف االجتامعيــة
بســلعة ،أو خدمــة رضوريــة؛ ألن هــذا الــرط ال يعــد معيـ ً

واالقتصاديــة أثــر يف أذواق املســتهلكني وأصبــح مــا كان مــن الســلع كامل ًيــا يف وقــت مــا أساسـ ًيا يف احلــارض.1
نخلــص ممــا تقــدم إىل أن الفقــه احلديــث اجتــه إىل تبنــي فكــرة التوســع يف تعريــف عقــود اإلذعــان ،وف ًقــا

ملعنــى االحتــكار القانــوين وليــس االقتصــادي ،بــا يرتتــب عليــه مــد نطــاق احلاميــة ،والنطــاق القانــوين لعقــود
الســياحة اإللكرتونيــة .ومــن ثــم إمكانيــة توفــر احلاميــة القانونيــة للســائح املســتهلك ،باعتبــاره طر ًفــا ضعي ًفــا

مذعنًــا ،عندمــا يدخــل يف عالقــة تعاقديــة مــع وكاالت الســياحة .ومــن ثــم نتبنــى مــا نــادى بــه بعــض الفقــه

ـرع القطــري بإعــادة النظــر يف القيــود التــي وضعهــا القانــون املــدين ،فيــا يتعلــق بتحديد
مــن وجــوب قيــام املـ ّ
املقصــود بعقــود اإلذعــان ،أســوة بــا جيــري عليــه العمــل يف دول الســوق األوروبيــة ،التــي توســعت يف حتديــد

املقصــود بعقــود اإلذعــان ،بــا أتــاح "بســط احلاميــة املقــررة هلــذه العقــود عــى أي عقــد يقــوم أحــد أطرافــه

بتحريــره مســب ًقا ،لينضــم إليــه الطــرف اآلخــر بــدون مناقشــة رشوطــه".2

وقــد كفــل املــرع القطــري يف املادتــن  106و 107مــدين ،وكذلــك املــرع الكويتــي يف املادتــن  81و82

مــدين ،احلاميــة القانونيــة للســائح بوصفــه الطــرف الضعيــف املذعــن مــن الــروط التعســفية التي تعكــس  -يف
الغالــب األعــم  -اهلــوة الشاســعة بــن إرادة وكالــة الســياحة (صاحبــة موقــع اإلنرتنــت) التــي تنفــرد وحدهــا

بتحضــر عقــد الدخــول إىل موقعهــا ،ووضــع فيــه مــن الــروط التــي حتقــق مصلحتهــا ،وبــن إرادة الســائح
الشــخص الضعيــف الــذي ال يكــون أمامــه ســوى قبــول هــذه الــروط املجحفــة .وتتمثــل هــذه احلاميــة يف

وجهــن:

الوجه األول :احلامية من الرشوط التعسفية املجحفة
لقــد نصــت املــادة  106مــن القانــون املــدين القطــري وتقابلهــا املــادة  81مــن القانــون املــدين الكويتــي،
 1جابــر حمجــوب عــي ،النظريــة العامــة لاللتزامــات ،اجلــزء األول ،مصــادر االلتــزام (املصــادر اإلراديــة وغــر اإلراديــة) ،القاهــرة دار النهضــة العربيــة
 ،2015ص  .239 -241ويــرى تدعيـ ًـا لرأيــه " أن جهــاز اهلاتــف املحمــول قــد نُظــر إليــه عنــد ظهــوره عــى أنــه ســلعة كامليــة بــل وترفيهيــة ،ثــم مــا
لبــث أن حتــول إىل وســيلة اتصــال أساســية ال يســتغنى عنهــا الغنــي وال الفقــر .فهــل العقــد مــع رشكات االتصــاالت اختلفــت طبيعتــه مــع هــذا التحــول،
فانقلــب مــن عقــد مســاومة إىل عقــد إذعــان؟ ال نعتقــد ذلــك ،ونــرى أن العقــد ،منــذ البدايــة ،عقــد إذعــان ،ليــس بســبب رضورة الســلعة أو اخلدمــة ،وإنــا
بســبب حتكــم رشكات االتصــاالت وقدرهتــا عــى أن تفــرض عــى عمالئهــا الــروط التــي تتعاقــد هبــا ،وال تقبــل مناقشــتها أو إدخــال أي تعديــل عليهــا".
وأكــد البعــض اآلخــر عــى أن "االهتــام يف الوقــت الراهــن هــو بتحقيــق املســاواة ،والعدالــة العقديــة بــن املتعاقديــن ،نتيجــة للتدخــل أحــادي اجلانــب
مــن أحــد املتعاقديــن" .حســن حســن الــراوي ،التــزام املؤمــن باألمانــة يف مرحلــة إبــرام العقــد ،دراســة مقارنــة ،دار النهضــة العربيــة،2006-2005 ،
ص  .42وتأكيــدً ا عــى هــذا التوجــه الفقهــي يــرى جانــب آخــر مــن الفقــه بــأن "خصوصيــة عقــد اإلذعــان ال تبــدو يف مســعى املتعاقــد ورغبتــه يف التفــاوض
أو إحجامــه وعزوفــه عــن ذلــك ،وإنــا تكمــن يف حظــر التفــاوض املفــروض عليــه مــن املتعاقــد اآلخــر ،وذلــك احلظــر الــذي يــؤدى بــه إىل اإلذعــان
للتعاقــد" .حممــد حســن عبــد العــال ،مفهــوم الطــرف الضعيــف يف الرابطــة العقديــة ،دراســة حتليليــة مقارنــة ،دار النهضــة العربيــة ،2007 ،ص .81

 2حسن عبد الباسط مجيعي ،أثر عدم التكافؤ بني املتعاقدين عىل رشوط العقد ،دار النهضة العربية ،1996 ،ص .314
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عــى أنــه" :إذا تــم العقــد بطريــق اإلذعــان ،وتضمــن رشو ًطــا تعســفية ،جــاز للقــايض بنــا ًء عــى طلــب الطــرف
املذعــن ،أن يعــدّ ل مــن هــذه الــروط بــا يرفــع عنــه إجحافهــا ،أو أن يعفيــه منهــا كليــة ،ولــو ثبــت علمــه هبــا،

وذلــك وف ًقــا ملــا تقــي بــه العدالــة ،ويقــع باطـ ً
ـا كل اتفــاق عــى خــاف ذلــك".1

لقــد انطلــق هــذا النــص مــن فرضيــة مهمــة ،وهــي أن يكــون العقــد الــذي أبــرم بــن وكالــة الســياحة

(صاحبــة موقــع اإلنرتنــت) ،وبــن الســائح هــو عقــد إذعــان.

ونحــن قــد انتهينــا إىل أن عقــد الســياحة اإللكــروين ،وف ًقــا لالجتــاه املوســع ملفهــوم عقــد اإلذعــان ،يدخــل

ضمــن عقــود اإلذعــان .وبالتــايل يمكــن تطبيــق نــص املــادة  106مــن القانــون املــدين القطــري ،وكذلــك املــادة

 81مــن القانــون املــدين الكويتــي عــى عقــد الدخــول إىل موقــع اإلنرتنــت الــذي يربمــه الســائح مــع مواقــع
اإلنرتنــت :كجوجــل ،والفيــس بــوك ،والياهــو ، ...لالســتفادة مــن اخلدمــات التــي يقدمهــا لــه.

وبنــا ًء عــى هــذا التكييــف ،فــإذا تضمــن عقــد الدخــول ،أو االشــراك يف املوقــع رشو ًطــا تعســفية وجمحفــة،

فيجــوز للقــايض أن يتدخــل بالتعديــل ،أو اإلعفــاء مــن مثــل هــذا الــرط املجحــف الــذي يتعــارض مــع

العدالــة.

ـرع القطــري واملــرع الكويتــي ،وف ًقــا للفقــرة األخــرة مــن املــادة  106مــدين قطــري و81
وقــد اعتــر املـ ّ

مــدين كويتــي ،أن ســلطة القــايض يف تعديــل الــروط التعســفية ،أو إعفــاء الطــرف املذعــن منهــا كليــة ،مــن
القواعــد اآلمــرة املتعلقــة بالنظــام العــام ،ومــن ثــم يقــع باطـ ً
ـا كل اتفــاق عــى خــاف ذلــك.
الوجه الثاين :الشك يفرس ملصلحة املدين
تنــص املــادة  107مــن القانــون املــدين القطــري عــى أنــه" :يف عقــود اإلذعــان يفــر الشــك يف مصلحــة

الطـ�رف املذعـ�ن دائنً��ا كان أم مدينًــا" .كــا نصــت املــادة  82مــن القانــون املــدين الكويتــي عــى أنــه "يف عقــود
االذعــان ،يفــر الشــك دائــا يف مصلحــة الطــرف املذعــن".

ويتعلــق هــذا اجلانــب مــن احلاميــة بطريقــة تفســر الــروط العقديــة التــي يكتنفهــا الشــك أو يالبســها

الغمــوض ،حيــث إن الشــك يتعــن تفســره ملصلحــة املذعــن.

وهــو مــا أكدتــه املذكــرة االيضاحيــة للقانــون الكويتــي ذلــك بقوهلــا "وتعــرض املــادة  82لتفســر الشــك
 1وقــد بينــت املذكــرة اإليضاحيــة للقانــون املــدين الكويتــي الغايــة مــن محايــة الطــرف املذعــن يف املــادة  81بقوهلــا "وتقــرر املــادة  81محايــة فعالــة للطــرف
ـارا بأنــه يف قبولــه للعقــد يرضــخ إلرادة املتعاقــد اآلخــر ويســلم برشوطــه مــن
املذعــن  -وهــي الغايــة التــي اســتهدفها الفكــر القانــوين دو ًمــا  -اعتبـ ً
غــر نقــاش .وترتكــز احلاميــة يف جتنيبــه املذعــن أثــر اعــال الــروط التعســفية اجلائــرة املجحفــة بــه .وهــي تكــون كذلــك إذا جــاءت جمافيــة مــع مــا
ينبغــي أن يســود التعامــل مــن رشف ونزاهــة ،أو مــع مــا يوجبــه مــن مراعــاة مقتضيــات حســن النيــة .وتثبــت هــذه احلاميــة ،حتــى لــو كان املذعــن يعلــم
هبــا وشــملها بالتــايل رضــاؤه .وســبيل الطــرف املذعــن إىل توفــر احلاميــة لنفســه هــو أن يلجــأ إىل القضــاء ،الــذي لــه ،بنــاء عــى طلبــه ،وعــى حســب
األحــوال ،ووف ًقــا ملــا تقتضيــه العدالــة ،أن يعــدل مــن الــروط التعســفية بــا يرفــع اجحافهــا عــن الطــرف املذعــن ،أو يعفيــه كليــه منهــا .ويقــع باطـ ً
ـا
كل اتفــاق مــن شــأنه أن يرفــع تلــك احلاميــة بوجهيهــا".
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الــذي يبقــى يف عبــارات عقــد االذعــان الغامضــة ،والتــي ال تصــل وســائل التفســر اىل تبديــده ،وتقــي بــأن

دائــا ،ويف كل األحــوال ،ملصلحــة الطــرف املذعــن ،وهــذا مظهــر آخــر مــن مظاهــر احلاميــة
الشــك يفــر ً
للجانــب الضعيــف يف عقــد اإلذعــان".1

 -2التزام وكالة السياحة بضامن سالمة السائح:
جتــدر اإلشــارة إىل أن ســامة ،وأمــن الســائح تعتــر أهــم عامــل لتشــجيع الســائح عــى االشــراك يف الرحلة

الســياحية .2وهــذا االلتــزام يلقــي عــى عاتــق وكاالت الســياحة والســفر ،التــي تنظــم الرحلــة الســياحية،
وتكــون مســؤولة مدن ًيــا ،باعتبارهــا مهن ًيــا حمرت ًفــا عــن تبعــات نشــاطها.3
ولقــد حــدث تطــور مهــم لاللتــزام بضــان الســامة يف عقــود الســياحة والســفر ،حيــث كان القضــاء

الفرنــي يكيــف هــذا االلتــزام عــى أنــه التــزام ببــذل عنايــة أو بوســيلة ،4ثــم عــدل القضــاء حال ًيــا عــن هــذا

االجتــاه ،وقــرر أن التــزام وكاالت الســفر والســياحة بضــان ســامة الســائح واملســافر ،هــو التــزام بتحقيــق
ـاىف إىل بلــده ،وال تتخلــص وكالــة الســياحة مــن هــذا االلتــزام
نتيجــة ،مضمونــه وصــول الســائح ســا ًملا معـ ً
إال بإثبــات الســبب األجنبــي.5

وهــذا مــا أكــدت عليــه املــادة  Art. L. 211يف الفقــرة  16مــن تقنــن الســياحة ،6يف نصهــا عــى أنــه،

يســأل يف مواجهــة العميــل عــن حســن تنفيــذ اخلدمــات املنصــوص عليهــا يف هــذا العقــد ،ســواء كان تنفيــذ

هــذه اخلدمــات يتــم بواســطة املهنــي نفســه ،أو بواســطة مقدمــي خدمــات الســفر اآلخريــن ،وذلــك دون
املســاس بحــق املهنــي يف الرجــوع عــى هــؤالء اآلخريــن.7

 1الذكرة اإليضاحية للقانون الكويتي ،املادة  ،82ص .95

 2راجــع :للمزيــد عــن مضمــون االلتــزام بســامة الســائح يف عقــود الســياحة ،عابــد فايــد عبــد الفتــاح" ،االلتــزام بضــان الســامة يف عقــود الســياحة يف
ضــوء قواعــد محايــة املســتهلك" ،دراســة مقارنــة يف القانــون املــري والقانــون الفرنــي ،جملــة حقــوق حلــوان ،ص .276
3 Blatman M., L’obligation de sécurité de résultat de la Cour de cassation en six étapes, Sem. soc. Lamy 2007, n° 1295, p. 9.

4 P. Jourdain, La responsabilité de l’agence de voyages est objective, même si l’obligation du prestataire n’est que de
moyens, RTD Civ. 2006 p. 329. V. Yannick Dagorne-Labbem : « Une agence de voyages est tenue de la même responsabilité
que l’hôtelier auquel elle a recours pour un séjour organisé », D. 1992, 242 - 14 mai 1992.
5 F. Defferard, Une analyse de l’obligation de sécurité à l’épreuve de la cause étrangère, D. 1999, chron., 364.
6 Art. L. 211-16 (Ord. no 2017-1717 du 20 déc. 2017, art. 3 et 6, en vigueur le 1er juill. 2018) I. - Le professionnel qui vend
un forfait touristique mentionné au 10 du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services
prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage,
sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 20 du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit
de l’exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.
Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage
est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et
revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
7 J-D, Pellier, Le code du tourisme au secours des voyageurs, Dalloz actualité, 13/07/2018, disponible sur : https://www.
dalloz.fr/documentation (visité le 14-6-2019).

راجع يف تطبيقات القضاء الفرنيس التي صدرت حدي ًثا:

Civ. 1re, 27 juin 2018, F-P+B, n° 17-14.051, disponible sur : https://www.dalloz-actualite.fr/flash/code-du-tourisme-ausecours-des-voyageurs#.XQNmsIgzaM8 (visité le 14-6-2019).
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ويعتــر كذلــك املهنــي الــذي يبيــع خدمــة الســفر املذكــورة ،وف ًقا للــادة  11فقــرة  ،1مسـ ً
ـؤول بقــوة القانون

عــن أداء اخلدمــة املنصــوص عليهــا يف هــذا العقــد ،دون املســاس بحقــه يف الرجــوع عــى مقــدم اخلدمــة .وجيــوز
إعفــاء املهنــي مــن كل أو بعــض مســؤوليته ،إذا أثبــت أن عــدم التنفيــذ يرجــع إىل فعــل الســائح نفســه أو فعــل

غــره أو قــوة قاهــرة.

المبحث الثالث :نحو اقتراح نظام حماية مدنية للسائح في دولة قطر

يف هــذا املبحــث نتعــرض خلصوصيــة اجلوانــب القانونيــة حلاميــة الســائح ،يف ضــوء جتــارب الــدول التــي

قامــت بتنظيــم كأس العــامل ،مثــل :بريطانيــا ،والربازيــل ،وجنــوب أفريقيــا ،وحدي ًثــا روســيا ،ثــم نعــرض

جوانــب النظــام القانــوين املقــرح حلاميــة الســائح يف دولــة قطــر يف هذيــن املطلبــن:

المطلب األول :خصوصية حماية السائح في التجارب الحديثة لتنظيم كأس العالم

يف الواقــع إن النظــام القانــوين املقــرح حلاميــة الســائح األجنبــي يف دولــة قطــر يتميــز بخصوصيــة مهمــة،

تنبــع مــن أن هــذا النظــام املقــرح ســيطبق بصفــة خاصــة يف دولــة قطــر ،وأثنــاء اســتضافتها لــكأس العــامل

 ،2022بحيــث يشــعر الســائح بالطمأنينــة الكافيــة واألمــان ،مــن أيــة مشــكالت قانونيــة قــد يتعــرض هلــا.
ومــن ثــم ســيكون مــن األمهيــة أن نعــرض لثالثــة اجتاهــات ترشيعيــة ،تــم رصدهــا يف مــروع بحثــي

ممــول مــن الصنــدوق القطــري لألبحــاث ،انتهــى إىل وجــود ثــاث جتــارب رئيســة بخصــوص جتــارب الــدول
يف اإلصــاح الترشيعــي املصاحــب الســتضافة كأس العــامل ،وأثــر ذلــك عــى كفالــة احلاميــة القانونيــة للســائح
األجنبــي:1

وقــد متثــل االجتــاه األول يف إصــدار ترشيــع منفــرد أو خــاص ،يتضمــن مجيــع التعديــات الترشيعيــة التــي

تطلبهــا جلنــة الفيفــا ،مــن أجــل تنظيــم كأس العــامل .وبينــت الدراســة أن دولــة الربازيــل هــي التــي تبنــت هــذا
االجتــاه عنــد اســتضافتها لــكأس العــامل  2014بإصدارهــا يف يونيــو  ،2012مــا يعــرف بقانــون كأس العــامل

" ،"World Cup Actوالــذي تضمــن عــد ًدا مــن األحــكام القانونيــة بخصــوص مــا يــي:
  -تغليظ العقوبات املدنية والعقابية للغش والبيع غري املرشوع لتذاكر املباريات.

  -ومحايــة حقــوق امللكيــة الفكريــة ،وباألخــص حقــوق البــث التليفزيــوين والفضائــي ،وترصيــح العمــل
واحلصــول عــى رخصــة اإلقامــة.

1

هــذه التجــارب تــم رصدهــا يف دراســة قانونيــة بعنــوان "التنظيــم القانــوين لعقــود التشــييد والبنــاء يف ضــوء تنظيــم دولــة قطــر لــكأس العــامل "2022

شــارك فيهــا طــارق مجعــة ،وحســن بــراوي ،وعبــد النــارص هياجنــة ،وياســن الشــاذيل ملــروع بحثــي رقــم ( )NPRP8-999-5-136املمــول مــن
الصنـ�دوق القطـ�ري لرعايـ�ة البحـ�ث العلمـ�ي ضمـ�ن برنامـ�ج األولويـ�ات الوطنيـ�ة للبحـ�ث العلمـ�ي ،الـ�دورة الثامنـ�ة ،وجامعـ�ة قطـ�ر.
وللمزيد عن هذا املرشوع يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين للمرشوع البحثيhttps://www.worldcup2022-constructionlaw-qa.com/:
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ومــن الــدول التــي تبنــت هــذا االجتــاه دولــة بريطانيــا عنــد تنظيمهــا لأللعــاب األوملبيــة يف عــام ،2012
حيــث أصــدرت مــا يســمى " ،"The London Games Actوالــذي بموجبــه منحــت األجهــزة املعنيــة
وأيضــا دعــم ســلطات إنفــاذ القانــون يف مكافحــة اجلريمــة
ســلطات خاصــة لتنظيــم املــرور داخــل املــدنً ،
املنظمــة ،والبيــع غــر املــروع لتذاكــر املباريــات ،واإلعالنــات الكاذبــة واملضللــة.

وبالنســبة لالجتــاه الثــاين ،فقــد متثــل يف إصــدار ترشيــع خــاص لــكأس العــامل ،يتضمــن إجــراء تعديــات
ترشيعيــة متعــددة " "Multiple Legislationعــى كافــة الترشيعــات القائمــة ذات الصلــة بتنظيــم كأس
العــامل ،حتــى تكــون جــز ًءا مــن املنظومــة الترشيعيــة للدولــة ،حتــى بعــد انتهــاء هــذا احلــدث الريــاض العاملــي.
وقــد اعتمــدت دولــة روســيا هــذا التوجــه ،بإصدارهــا قانونًــا متهيد ًيــا يتعلــق بتنظيــم كأس العــامل ،ثــم
رشعــت يف تعديــل الترشيعــات القانونيــة ذات الصلــة بشــكل منفصــل.

ـول
ويمثــل االجتــاه الثالــث والــذي اعتمــدت عليــه دولــة جنــوب أفريقيــا ،يف اســتصدار ترشيــع خــاص خيـ ّ
الــوزرات املعنيــة والســلطات املحليــة ،إصــدار اللوائــح املناســبة لتنظيــم كأس العــامل .فقــد أصــدرت ترشي ًعــا
خاصــا بــكأس العــامل تنــاول فقــط األمــور اإلجرائيــة ،تــاركًا التفاصيــل القانونيــة إىل اللوائــح املتعاقبــة التــي
ً
تصــدر مــن الــوزرات أو الســلطات املحليــة.
ـرا نعــرض لتجربــة إضافيــة كانــت ســابقة يف وقتهــا عــى التجربــة الربازيليــة ،الربيطانيــة ،اجلنــوب
وأخـ ً
أفريقيــة والروســية ،وهــي التجربــة األملانيــة ،وقــد أفردناهــا ببعــض التفصيــل نظـ ًـرا ألهنــا تعــد أحــد أكثــر
التجــارب جــدار ًة باالهتــام ،ذلــك أن مجهوريــة أملانيــا االحتاديــة قــد اســتضافت العديــد مــن الفعاليــات
الرياضيــة؛ مل تصــدر أملانيــا ترشيعــات خاصــة باســتضافة مونديــال  ،2006بــل عــى عكــس التجــارب املذكورة
أعــاه اســتثنت مــن القوانــن مــا قــد خيــدم الســائح األجنبــي خــال فــرة املونديــال ،وقــد صــدرت العديــد
مــن التقاريــر اجلامعــة ألبــرز اخلطــوات االقتصاديــة والقانونيــة التــي اختــذت يف وقــت املونديــال ،وفيــا يــي
أهـ�م االســتثناءات التــي وردت عــى القوانــن والتدابــر املتخــذة خــال وأثنــاء كأس العــامل :1 2006
 -عمل حماكم استثنائية رسيعة يف إجراءات التقايض داخل املالعب.

 -اســتثناءات خاصــة بقوانــن الضوضــاء داخــل الواليــات بســبب اســتمرار املباريــات إىل مــا بعــد الســاعة
 10مســاء.
 -اســتثناء املحــال التجاريــة مــن أوقــات اإلغــاق الرســمية اخلاصــة بالواليــات األملانيــة ،حيــث أن الوائح
متنــع اســتمرار العمــل يف املحــال التجاريــة إىل مــا بعــد الســاعة  8مســاء.
 -استثناءات خاصة بترشيعات العمل.

 -تقديم إعفاءات رضيبية عىل الـ  FIFAوالسياح.
1 Christian Russau, Ein Sommermärchen? … Rückblicke auf die Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland, Heinrich Böll
Stiftung Barsil, Berlin, April 2014.
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 -توسيع املوافقات عىل حضور الرشطة األجنبية والعمل مع الرشطة األملانية خالل فرتة املونديال.1

منحــا لتجديــد بعــض مالعــب كــرة القــدم أو إعــادة تصميمهــا أو بنــاء
 -تقديــم الســلطات األملانيــة ً
مالعــب جديــدة.
 -إنشــاء "مركــز املعلومــات والتعــاون الوطنــي ) "(NICCلـــجمع املعلومــات وإنشــاء "التقريــر الوطنــي
لــكأس العــامل  ،"2006والــذي يصــدر يوم ًيــا عــن إدارة وزارة الداخليــة االحتاديــة وبمشــاركة العديــد
مــن اهليئــات احلكوميــة املحليــة والفيدراليــة.
 -تطويــر "مفهــوم نموذجــي للحاميــة مــن الكــوارث" تعنــى فيــه فــرق اإلطفــاء وخدمــات الطــوارئ مــن
قبــل احلكومــة الفيدراليــة وحكومــات الواليــات.

ـوا (مــن
 -اســتخدام (طائــرات  AWACSالتابعــة حللــف الناتــو( لوضــع نظــام اإلنــذار املبكــر واملراقبــة جـ ً
قاعــدة  Geilenkirchenالتابعــة حللــف شــال األطلــي) ،ملراقبــة املجــال اجلــوي األملــاين.
 -زيادة التشديد يف إجراءات الدخول إىل أملانيا من الدول املعروفة بتصدير املهاجرين.
 -إعالن ضامن للبنية التحتية العاملة من وإىل املالعب.

ممــا ســبق يتضــح أن أقــرب التجــارب مــن حيــث إمكانيــة التطبيــق ،هــي التجربــة الروســية التــي اعتمــدت
عــى إجــراء تعديــات ترشيعيــة عــى القوانــن النافــذة آنــذاك .2لــذا ســيكون مــن املالئــم للمــرع القطــري
أن يتدخــل بتعديــل قانــون تنظيــم الســياحة رقــم  20لســنة  ،2018بــأن يضيــف يف البــاب األول فصـ ً
ـا عــن
حقــوق الســائح ،تكفــل لــه احلاميــة املدنيــة يف مواجهــة رشكات أو وكاالت الســياحية الوطنيــة واألجنبيــة.
المطلب الثاني :جوانب النظام القانوني المقترح لحماية السائح في دولة قطر

ـرع القطــري ،بإدخــال بعــض التعديــات الترشيعيــة عــى قانــون
بالنظــر إىل أننــا انتهينــا إىل اقــراح قيــام املـ ّ
تنظيــم الســياحة احلــايل ،فــإن هــذه التعديــات ســتتضمن وضــع تنظيــم قانــوين يتضمــن إدخــال بعــض
التعريفــات عــى البــاب األول مــن قانــون الســياحة احلــايل ،وتتضمــن هــذه التعريفــات تعريــف عقــد الســياحة
ووكالــة الســياحة والســائح والــركات الســياحية ،وتعريــف األنشــطة الســياحية تعري ًفــا موس ـ ًعا ،وندخــل
أيضــا فصـ ً
ـا مســت ًق ًل عــى البــاب الثــاين ،يتضمــن حقــوق والتزامــات وكاالت ورشكات الســياحة يف مواجهــة
ً
 1يذكــر أن الســلطات األملانيــة ســمحت للرشطــة األجنبيــة التواجــد يف حميــط املالعــب هبــدف تســهيل عمليــة التنظيــم والتفاهــم مــع اجلامهــر بمختلــف
اللغــات ،وقــد قــدم أحــد اعضــاء البوندســتاغ األملــاين "الربملــان األملــاين" ســؤال عــن األســانيد القانونيــة التــي اســتند عليــه الســلطات األملانيــة للرشطــة
األجنبيــة الدخــول ألراضيهــا والعمــل خــال فــرة الربملــان ،فكانــت اإلجابــة أن أملانيــا قــد وقعــت ســلفا جمموعــة مــن املعاهــدات األمنيــة مــع جمموعة
مــن الــدول األوربيــة تســمح مــن خــال تواجــد الرشطــة يف البلديــن يف حــال االحتيــاج ،للمزيــد هبــذا الصــدد ولالطــاع عــى املعاهــدات املربمــة
يرجــى االطــاع عــى وثيقــة رقــم  ،Wahlperiode.17 ،Deutscher BundesTag ،17/4298الصــادرة بتاريــخ  ،22/12/2010ص  2و.3

 2وبالنظــر إىل أن روســيا هــي أحــدث الــدول تنظيـ ًـا لــكاس العــامل ،فقــد ســمحت احلكومــة الروســية للمشــجعني مــن خمتلــف دول العــامل للقــدوم إىل
أراضيهــا حلضــور هنائيــات كأس العــامل لكــرة القــدم يف نســختها  ،21دون احلاجــة إىل التأشــرة ،وذلــك مــن خــال بطاقــة هويــة املشــجع (،)FAN ID
والتــي يتــم منحهــا ألي مشــجع ينجــح يف رشاء تذكــرة واحــدة عــى األقــل ،ألي مــن مباريــات البطولــة عــر املوقــع الرســمي لالحتــاد الــدويل لكــرة
القــدم (الفيفــا) ،وأمــر الرئيــس الــرويس باإلبقــاء عــى نظــام الســفر إىل روســيا دون تأشــرة مســبقة املتبــع يف املونديــال ،حتــى هنايــة العــام .راجــع:
(آخــر زيــارة الســبت املوافــق  19ينايــر https://ar.fifa.com/worldcup/organisation/fan-id/index.html :)2019
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الســائحني .وفيــا يــي نعــرض ألهــم مالمــح هــذا االقــراح بقانــون تعديـ ً
ـا عــى قانــون تنظيــم الســياحة رقــم

 20لســنة 2018عــى النحــو التــايل:
الباب األول :التعريفات
املادة األوىل:

 -عقــد الســياحة :هــو اتفــاق تلتــزم بمقتضــاه وكالــة الســياحة والســفر بــأداء خدمــات للســائح ،وف ًقــا
لربنامــج ســياحي معــن ،مقابــل مبلــغ مــايل.

 -وكالــة الســياحة :هــي كل مؤسســة جتاريــة متــارس نشــا ًطا ســياح ًيا يتمثــل يف تنظيــم وبيــع رحــات،
أو برامــج وإقامــات فرديــة ،أو مجاعيــة وكل أنــواع اخلدمــات املرتبطــة هبــا.

 -الســائح :هــو الشــخص الــذي يســافر إىل بلــد أجنبــي ،ويقيــم هبــا مــدة ال تصــل إىل احلــد الــذي يعــد
فيــه هــذا البلــد األجنبــي موطنًــا لــه .أو هــو الشــخص ،الوطنــي أو األجنبــي ،الــذي يســتهدف حتقيــق

غــرض أو أكثــر مــن أغــراض الســياحة.

 -الرشكــة الســياحية :هــي كل رشكــة تــم إنشــاؤها ،وف ًقــا ألحــكام قانــون التجــارة ،ويكــون نشــاطها
تنظيــم رحــات ســياحية.

 -األنشــطة الســياحية :تتمثــل يف تنظيــم وتســويق الرحــات الســياحية والســفر ،وفقــا ملــا تنــص عليــه
الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون.1

الفصل الثاين :حقوق والتزامات وكاالت ورشكات السياحة يف مواجهة السائحني
املادة الثانية:
تلتزم وكاالت ورشكات السياحة بام ييل:

 -إعــام الســائح مســب ًقا بطريقــة واضحــة ومفهومــه وبكافــة طــرق اإلعــان ،عــن اخلصائــص األساســية
للخدمــة املقدمــة واملتعلقــة بالســفر واإلقامــة واملقابــل الــذي جيــب عليــه دفعــه وطــرق الوفــاء بــه.

 -ضــان تنظيــم الرحلــة ،بــا حيقــق ســامة عمالئهــا ،وحســن تنفيــذ االلتزامــات الناشــئة عــن عقــد
 1ومن أمثلتها * :تنظيم اجلوالت والزيارات السياحية.
* تنظيم أنشطة الصيد الربي والبحري والفعاليات الفنية والثقافية والرياضية واملؤمترات.
* توفري خدمة املرتمجني واملرشدين السياحيني للسياح.
* خدمات حجز غرف يف الفنادق ،وتقديم اخلدمات املرتبطة هبا.
* اخلدمات اللوجستية السياحية ،وبيع كل أنواع تذاكر النقل.
* بيع تذاكر أماكن احلفالت الرتفيهية ،والفعاليات ذات الطابع الثقايف أو الريايض أو غري ذلك.
* استقبال ومساعدة السياح خالل إقامتهم.
* التأمني من كل املخاطر النامجة عن نشاطاهتم السياحية.
* متثيل وكاالت سياحية حملية أو أجنبية أخري بقصد تقديم خمتلف اخلدمات باسمها ومكانتها.
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الســياحة ،ســواء كان تنفيــذ هــذا العقــد يتــم بواســطة الوكالــة نفســه أم بواســطة مقدمــي خدمــات الســفر
اآلخريــن ،وذلــك دون املســاس بحــق املهنــي يف الرجــوع عــى هــؤالء اآلخريــن .وال تعفــى الوكالــة مــن

مســؤوليتها إال بإثبــات أن عــدم التنفيــذ أو التنفيــذ املعيــب ،يرجــع إىل فعــل الســائح نفســه ،أو فعــل

غــره ،أو قــوة قاهــرة.

 -حسن إعداد واختيار الربامج الرتفيهية للسائح.

 -ضــان حســن ســر الرحلــة يف النقــل الســياحي ،ومراعــاة التنســيق والتنظيــم الدقيــق لكافــة مراحــل
الرحلــة واإلقامــة.

 -حسن اختيار مقدمي اخلدمات ومتابعتهم ومراقبتهم.
 -تقديم املساعدة واملشورة لعمالئها.
املادة الثالثة:
يلتزم السائح أو العميل يف مواجهة وكالة أو رشكة السياحة بااللتزامات اآلتية:
 -إعالم وكالة السياحة بكل ما من شأنه أن يرتب خماطر مادية ،أو قانونية عىل قيامه بالرحلة.
 -احرتام التعليامت الصادرة من الوكالة ،أو الرشكة املنظمة لربنامج الرحلة.
خاتمة

ال شــك يف أن توفــر احلاميــة املدنيــة للســائح األجنبــي يف دولــة قطــر يف ضــوء تنظمهــا لــكأس العــامل

 ،2022اســتدعى احلديــث عــن أوجــه القصــور الترشيعــي يف قانــون تنظيــم الســياحة القطــري رقــم  20لســنة
 ،2018الــذي عنــي بتنظيــم رشوط وإجــراءات منــح الرتاخيــص للمنشــآت الســياحية ،وغفــل هــذا القانــون
عــن تنظيــم العالقــة بــن الــوكاالت الســياحية والســائحني عنــد إبــرام عقــد الســياحة .ومــن ثــم تــم تقســيم

هــذا البحــث إىل ثالثــة مباحــث :تناولنــا يف املبحــث األول ماهيــة نظــام احلاميــة املدنيــة للســائح األجنبــي يف
القانــون القطــري ،املتمثــل يف ضوابــط ورشوط مزاولــة النشــاط الســياحي والتزامــات املرخــص لــه ،وخصصنا

املبحــث الثــاين للحديــث عــن مظاهــر احلاميــة املدنيــة للســائح يف القانــون املقــارن ،يف مرحلتــي :إبــرام عقــد

وتنفيــذ عقــد الســياحة ،وتناولنــا يف املبحــث الثالــث النظــام القانــوين املقــرح لكفالــة محايــة حقــوق الســائحني

يف دولــة قطــر.

وانتهينا من هذا البحث إىل النتائج اآلتية:
املــرع القطــري يف قانــون تنظيــم الســياحة احلــايل رقــم  20لســنة  ،2018حلقــوق
-1عــدم تنظيــم
ّ
والتزامــات الســائح يف مواجهــة رشكات ووكاالت الســياحة ،مكتف ًيــا بتنظيــم رشوط وإجــراءات منــح
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أو إلغــاء الرتاخيــص اإلداريــة بمزاولــة مهنــة الســياحة للمنشــآت الفندقيــة والســياحية واألنشــطة
الســياحية واملهرجانــات والفعاليــات الســياحية ومكاتــب تنظيمهــا وكذلــك إجــراءات تصنيفهــا.

 2بيــان أوجــه احلاميــة املدنيــة للســائح بصفتــه مســتهلكًا ،يف تقنــن الســياحة الفرنــي وقانــون محايــةاملســتهلك الكويتــي يف مرحلتــي :إبــرام وتنفيــذ عقــد الســياحة .حيــث إنــه يف مرحلــة إبــرام عقــد

الســياحة تلتــزم املنشــأة الســياحة املرخــص هلــا بالتزامــن مهــا -1 :االلتــزام باإلعــام قبــل التعاقــدي:

املــرع الفرنــي بموجــب نــص املــادة  1-111مــن تقنــن االســتهالك
الــذي ،بنــا ًء عليــه ،ألقــى
ّ
الفرنــي عــى عاتــق وكالــة الســياحة االلتــزام باإلعــان الســابق للعميــل بــروط وتفاصيــل الرحلــة
بطريقــة واضحــة ومفهومــة ،ويتــم تنفيــذ هــذا االلتــزام عمل ًيــا عــن طريــق قيــام كل منشــأة ســياحية

مرخــص هلــا بتســليم الســائح عــد ًدا مــن الكتيبــات ،وقوائــم الدعايــة التــي تتضمــن معلومــات وبيانات

أيضــا الوثيقــة التعاقديــة
دقيقــة وشــاملة عــن الرحلــة التــي ســتنظمها لــه الوكالــة الســياحية ،وتســلمه ً

التــي تكــون يف شــكل اســتامرة أو نــرة تســجيل ،وحتتــوي كذلــك عــى البيانــات التفصيليــة للرحلــة.
وانتهينــا تطبي ًقــا لذلــك إىل القــول :بــأن ســكوت وكالــة الســياحة ،كمتعاقــد مهنــي ،عمــدً ا عــن إعــام
الســائح باملعلومــات اجلوهريــة عــن الرحلــة التــي ينظمهــا لــه ،مــع علمهــا هبــذه البيانــات ،وأهنــا حمــل

اجتاهــا غــر
اعتبــار لــدى الســائح املتعاقــد الــذي جيهلهــا  -بمعنــى أنــه لــو علــم هبــا الجتهــت إرادتــه ً

الــذي اجتهــت إليــه يف التعاقــد  -يعتــر يف نــص املــادة  2/134مــن القانــون املــدين القطــري واملــادة

 152مــن القانــون املــدين الكويتــي مــن قبيــل احليــل املكونــة لعيــب للتدليــس ،الــذي جييــز طلــب
إبطــال عقــد الســياحة .ويتمثــل االلتــزام الثــاين يف التــزام املنشــآت الســياحية بحاميــة الســائح املســتهلك

مــن اإلعالنــات املضللــة ،أثنــاء قيــام املنشــآت الســياحية باإلعــان عــن براجمهــا الســياحية وبخاصــة

عــر مواقــع اإلنرتنــت .ويف مرحلــة تنفيــذ العقــد تلتــزم املنشــآت الســياحية بالتزامــن :يتمثــل االلتــزام
األول يف محايــة الســائح املســتهلك مــن الــروط التعســفية يف عقــود الســياحة اإللكرتونيــة ،وانتهينــا إىل

القــول :بــأن املــرع القطــري يف املــواد  106و 107مــدين واملــرع الكويتــي يف املــواد  81و 82مــدين،

قــد كفــل احلاميــة القانونيــة للســائح ،بوصفــه الطــرف الضعيــف املذعــن مــن الــروط التعســفية
التــي تعكــس  -يف الغالــب األعــم  -اهلــوة الشاســعة بــن إرادة وكالــة الســياحة (صاحبــة موقــع
اإلنرتنــت) التــي تنفــرد وحدهــا بتحضــر عقــد الدخــول إىل موقعهــا ،ووضــع فيــه مــن الــروط التــي

حتقــق مصلحتهــا ،وبــن إرادة الســائح الشــخص الضعيــف الــذي ال يكــون أمامــه ســوى قبــول هــذه

الــروط املجحفــة -2 .التــزام املنشــآت الســياحية بضــان ســامة الســائح ،كعامــل مهــم لتشــجيع

الســائح عــى االشــراك يف الرحلــة الســياحية ،واعتبــار االلتــزام الناشــئ عنــه التزا ًمــا بتحقيــق نتيجــة،

ـاىف إىل بلــده ،وال تتخلــص وكالــة الســياحة مــن هــذا االلتــزام
مضمونــه وصــول الســائح ســا ًملا معـ ً
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إال بإثبــات الســبب األجنبــي ،وهــذا مــا أكــدت عليــه املــادة  Art. L. 211يف الفقــرة  16مــن تقنــن

الســياحة.

 -3تــم عــرض أربــع جتــارب ترشيعيــة ،بشــأن تنظيــم كأس العــامل هــي :التجربــة الروســية ،والربازيليــة،
واجلنــوب أفريقيــة ،واألملانيــة ،وقــد تبنــى البحــث التجربــة الروســية التــي اعتمــدت عــى إجــراء

تعديــات ترشيعيــة عــى القوانــن النافــذة آنــذاك.

اقرتاحــا بقانــون يتضمــن إجــراء تعديــات عــى قانــون تنظيــم الســياحة رقــم  20لســنة
-4تبنــى البحــث
ً
نصوصــا تكفــل احلاميــة املدنيــة للســائح األجنبــي يف مواجهــة رشكات،
 ،2018بحيــث يتضمــن
ً
أو وكاالت الســياحية الوطنيــة واألجنبيــة.

ونوصي بعد هذه النتائج بهذه التوصية:

ندعــو املــرع القطــري إىل تبنــي مقــرح القانــون الــذي انتهــى إليــه البحــث ،بــا يكفــل توفــر قواعــد

قانونيــة موضوعيــة خاصــة بحاميــة الســائح األجنبــي.
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نموذجا،
	-عبد اهلل عبد الكريم العبد وفاتن حوى ،محاية املستهلك يف بعض الترشيعات بني الواقع والتطبيق ،القانون اللبناين
ً
دراســة بحثية مقدمة إىل الندوة العلمية حول محاية املســتهلك العريب بني الواقع وآليات التطبيق التي نظمها املركز العريب
للبحوث القانونية والقضائية ،جملس وزراء العدل العرب ،جامعة الدول العربية ،لبنان .2014

	-عالء الدين حممد الذيب" ،اإلذعان واملســاومة يف العقود اإللكرتونية" ،جملة مؤتة للبحوث والدراسات ،العلوم اإلنسانية
واالجتامعية ،األردن ،املجلد  ،22العدد .2007 ،2

حوى ،التنظيم القانوين حلامية املســتهلك يف القانون القطري  -دراســة يف قانون محاية املســتهلك القطري والقوانني
	-فاتن ّ
املتصلة ودور وزارة التجارية والصناعة واألطر املؤسسية األخرى يف إنفاذ احلامية ،منشورات وزارة الصناعة والتجارة بدولة
قطر ،مؤسسة ليكسس نيكسس للطباعة والنرش والتوزيع ،الدوحة.2019 ،

	-حممد بنداري ،محاية املستهلك يف عقد اإلذعان ،بحث مقدم يف ندوة محاية املستهلك يف الرشيعة والقانون ،التي نظمتها كلية
الرشيعة والقانون بجامعة اإلمارات.1998 ،

	-حممد حسني عبد العال ،مفهوم الطرف الضعيف يف الرابطة العقدية ،دراسة حتليلية مقارنة ،دار النهضة العربية.2007 ،

	-يارس أمحد بدر ،محاية الســائح يف العقود الســياحية ،املؤمتر العلمي الذي عقد بكلية احلقوق جامعة طنطا بعنوان السياحة
والقانون يف الفرتة من  26إىل  27إبريل .2016

	-ياسني الشاذيل وطارق مجعة وحسن براوي وعبد النارص هياجنة ،التنظيم القانوين لعقود التشييد والبناء يف ضوء تنظيم دولة
قطر لكأس العامل  ،2022مرشوع بحثي رقم ( ،)NPRP8-999-5-136ممول من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي
ضمن برنامج األولويات الوطنية للبحث العلمي ،الدورة الثامنة ،وجامعة قطر.

 -2رسائل املاجستري والدكتوراه:

	-عبد املنعم فرج الصده ،عقود اإلذعان ،رسالة دكتوراه ،كلية احلقوق جامعة القاهرة.1946 ،

محار ،محاية املستهلك يف عقد السياحة واألسفار ،مذكرة لنبل شهادة املاجستري يف القانون فرع قانون محاية املستهلك
	-حممد بن ّ
واملنافسة عام  - 2016/2015ص  ،15متاحة عرب هذا الرابط:

http://biblio.univ-alger.dz/jspui/bitstream/1635/14113/1/BEN%20HAMMAR_MOHAMED.pdf
ثان ًيا :المراجع األجنبية

- C. Lachièze, Les agents de voyage et autres intermédiaires du tourisme à l’ère numérique, à
propos de l’ordonnance n° 2017-1717, 20/12/2017, JCP., 2018, 100, disponible sur :
www.lexisnexis.com.mylibrary.qu.edu.qa/fr/droit (visité le 14-6-2019).

- C. Goryp, Tourisme et droit 2009/111, 37, Gaz. Pal. 23 sept. 2008, obs.,p. 36, obs. C. Lachièze.
- Christian Russau, Ein Sommermärchen? … Rückblicke auf die Fußballweltmeisterschaft 2006 in
Deutschland, Heinrich Böll Stiftung Barsil, Berlin, April 2014.

- Deutscher BundesTag,Wahlperiode. 17, Nr. 429817/, 22/12/2010, p. 329.
- F. Defferrard, Une analyse de l’obligation de sécurité à l’épreuve de la cause étrangère, D.
1999, chron., 364.

- F. Labarthe, La notion de document contractuel, LGDJ, 1994, préf. J. Ghestin, n° 115 à 196,
on en prendra pour nouvel exemple l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de
cassation le 17 juillet 1996.
املجلة الدولية للقانون ،املجلد  ،2019عدد خاص ،تصدر عن كلية القانون وتنرشها دار نرش جامعة قطر

39

- J. CALAIS-AULOY et F. STEINMET, Droit de la consommation, 7e éd., 2006, Précis Dalloz, no 49,
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disponible sur : https://www.dalloz.fr/documentation (visité le 14-6-2019).

- M. Blatman, L’obligation de sécurité de résultat de la Cour de cassation en six étapes, Sem.
soc. Lamy 2007, n° 1295, p. 9.

- P. Jourdain, La responsabilité de l’agence de voyages est objective, même si l’obligation du
prestataire n’est que de moyens, RTD Civ. 2006, p. 329.
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auquel elle a recours pour un séjour organisé, D. 1992. 242 - 14 mai 1992.
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