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ّ
ملخص

يطــرح هــذا البحــث مشــكلة ضــان الســامة يف عقــود الســياحة والســفر ،حيــث هيــدف الســائح

أو املســافر إىل احلصــول عــى الرتفيــه واالســتمتاع ،ولكنّــه مــن جانــب آخــر جيــب أن حيظــى برعايــة وكالة

ـليم
الســياحة عــى وجــه تلتــزم معــه هــذه األخــرة بــأن تضمــن عودتــه إىل اجلهــة التــي انطلــق منهــا ،سـ ً
حترينــا هــذه املســألة يف
ـاىف غــر مصــاب بأيــة أرضار عــى وجــه اخلصــوص األرضار البدنيــة .وقــد ّ
معـ ً

كل مــن القانــون القطــري والقانــون الفرنــي ،وانتهينــا إىل اقــراح أن حيــذو كل مــن القضــاء والترشيــع
القطــري حــذو الترشيــع والقضــاء الفرنــي ،يف تأكيــد قيــام هــذا االلتــزام يف العقــود التي تربمهــا رشكات
الســياحة والســفر يف دولــة قطــر.
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Abstract
This research raises the problem of ensuring safety in tourism and travel contracts, where the
tourist or passenger aims to get entertainment and enjoyment, but should be sponsored by
the tourism agency in a way that the latter is committed to guaranteeing his return to the
destination from which he started. The tourist has the right to reach his destination healthy, safe
and particularly without physical damage.
We have examined this issue in both Qatari and French laws, and we have concluded that both the
Qatari judiciary and legislation should follow the French legislation and judiciary, in implementing
the commitment of tourism and travel companies when they implement the tourism contracts in
the State of Qatar.

Keywords: Tourism contract; Safety obligation; Tourism agency; Contract liability; Torts
liability; Vicarious liability; Obligation of result; Contracting agreement
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مقدمة
ّ

دورا ها ًّمــا يف جمــال النشــاط االقتصــادي لكثــر مــن الــدول ،حيــث متثــل مــور ًدا أساسـ ًيا
تلعــب الســياحة ً

1
ثــم يف
مــن مــوارد الدخــل القومــي  ،وقطا ًعــا يســتوعب نســبة هائلــة مــن القــوى العاملــة ،ويســاهم مــن َّ

ـا عــن ذلــك فـ ّ
حــل مشــكلة البطالــة ،فضـ ً
ـإن الســياحة تُعــد وســيلة هامــة لتحقيــق التعــارف ،والتقــارب بــن

الشــعوب عــى اختــاف أصوهلــا وعاداهتــا ومعتقداهتــا.

كــا تُعــدّ وكاالت الســياحة والســفر الركيــزة األساســية التــي يقــوم عليهــا النشــاط الســياحي ،2وذلــك مــن

خــال مــا تقــوم بــه مــن تنظيــم للرحــات الســياحية اجلامعيــة أو الفرديــة ،ورصف تذاكــر الســفر ،وتيســر نقــل
األمتعــة وحجــز الفنــادق وإعــداد برامــج الرحــات الســياحية وتوفــر خدمــات اإلرشــاد الســياحي...

ـمى عقــد الســياحة
وتنهــض وكاالت الســياحة هبــذه األدوار يف إطــار عقــد يربطهــا بالعميــل (الســائح)ُ ،يسـ ّ

ـمى ُيلــزم وكالــة الســياحة بــأداءات مع ّينــة لصالــح العميــل
" ،"contrat de tourismeوهــو عقــد غــر مسـ ّ

نظــر أجــر " "rémunérationتتل ّقــاه مــن هــذا األخــر .فالوكالــة تلتــزم بتبصــر العميــل  -كتابــة يف القانــون

الفرنــي  -بـ ّ
ـكل مــا يتع ّلــق بربنامــج الرحلــة ،ومواعيدهــا ،وتكاليفهــا ،ومــا تقتضيــه مــن تأشــرات دخــول
تعه ِديــن املحليــن " "les prestataires locauxالذيــن تعهــد
للــدّ ول ...كــا تلتــزم بــأن ُتســن اختيــار ا ُمل ّ
تعه ِديــن يف قيامهــم
إليهــم بتنفيــذ برنامــج الرحلــة ك ّل ًيــا أو جزئ ًّيــا ،إضافــة إىل التزامهــا بمراقبــة هــؤالء ا ُمل ّ
بمهامهــم.3

ـم التــزام يقــع عــى عاتــق وكالــة الســياحة ،هــو االلتــزام بضــان ســامة العميــل؛ ألنــه إذا كان
لكــن أهـ ّ

هــذا األخــر يلجــأ إىل الوكالــة باعتبارهــا مهن ّيــا حمرت ًفــا؛ لكــي يشــري رحلــة حيصــل مــن خالهلــا عــى املتعــة،
أو الرتفيــه ،أو العــاج ،أو االســتفادة العلميــة ،أو الدينيــة ،فإنــه يرغــب  -إضافــة إىل حتقيــق هــذا الغــرض  -يف

ـأذى يف بدنــه4؛ وهلــذا الســبب فقــد
ـاىف غــر مصــاب بـ ً
ـليم معـ ً
ضــان العــودة إىل وجهتــه التــي انطلــق منهــا سـ ً
ـورا
ـرع يف فرنســا ،فأصبــح حمـ ً
حــاز االلتــزام بضــان الســامة  -كــا ســنرى الح ًقــا  -عــى اهتــام القضــاء واملـ ّ
أساسـ ًّيا مــن حمــاور املســؤول ّية املدن ّيــة لــوكاالت الســياحة والســفر.5

 1حيــث بلــغ عــدد الســائحني الذيــن دخلــوا فرنســا عــام  83,8( 2014مليــون ســائح) ،متقدّ مــة عــى الواليــات املتحــدة األمريكيــة ( 74,8مليــون
ســائح) ،وإســبانيا ( 65مليــون ســائح) ،وســاهم النشــاط الســياحي بنســبة  % 7,4مــن إمجــايل الناتــج القومــي (بــا ُيعــادل  36مليــار يــورو يف عــام
ـوة العاملــة يف
 ،)2014وبلــغ عــدد الوظائــف التــي ُيوفرهــا النشــاط الســياحي يف فرنســا عــام  1,3( 2015مليــون وظيفــة ،أي مــا يســاوي  %4مــن القـ ّ
الدولــة).

 2انظر :مجال عبد الرمحن حممد عيل ،العقد السياحي ،الطبعة الثانية ،2003 ،ص .5

3 V. Y. Dagorne-Labbe, Agence de voyages, Répertoire de droit commercial, 2016 (avec mise à jour en juillet 2018), n° 56-62.
4 J. M. Breton, Droit du tourisme, Mémentos LMD, éd. Gualino Lextenso, 1ère éd. 2018, p. 228 et ss.

أيضــا القانــون رقــم  11-16املتعلــق بتنظيــم مهنــة وكيــل األســفار يف اململكــة املغربيــة ،الصــادر يف  9ينايــر ،2019
 5انظــر :يف تقنــن هــذا االلتــزام ً
اجلريــدة الرســمية ،النــرة العامــة ،الســنة الثامنــة بعــد املائــة ،عــدد  ،6746املــواد .19-17
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والواقــع أن أحــدً ا ال ُينكــر ّ
أن موضــوع االلتــزام بضــان الســامة يف عقــود الســياحة أصبــح حيتـ ّـل أمهيــة

كبــرة نظـ ًـرا للتطــور اهلائــل الــذي يعرفــه قطــاع الســياحة؛ وذلــك بســبب إقبــال كثري مــن النــاس عىل الســياحة
والرتفيــه ســع ًيا وراء التغيــر واالســتمتاع الــذي حيــدد نشــاطهم ،ويعينهــم عــى اســرداد قدرهتــم عــى العمــل
واإلنتــاج .ويــزداد األمــر أمهيــة إذا كانــت الســياحة مقرونــة بالرغبــة يف متابعــة املنافســات الرياضيــة ،وخاصــة

كــرة القــدم التــي صــارت معشــوقة اجلامهــر يف كل مــكان.

وهلذيــن الســببني اجتــه اختيارنــا هلــذا املوضــوع :مــن جهــة ألن دولــة قطــر تســعى إىل تطويــر القطــاع

الســياحي ،يف إطــار ســعيها إىل تطويــر املنظومــة االقتصاديــة بإجيــاد مصــادر أخــرى للدخــل خــاف قطــاع

الطاقــة (البــرول والغــاز) ،ومــن جهــة أخــرى فـ ّ
ـإن احلــدث اهلــام املنتظــر مــن قبــل دولــة قطــر  -وهــو تنظيــم

كأس العــامل لكــرة القــدم عــام  - 2022يفتــح آفا ًقــا واســعة لقــدوم أعــداد كبــرة مــن اجلامهــر للســياحة،
ومتابعــة احلــدث الريــايض األول عــى مســتوى العــامل .وال يمكــن أن يتــم هــذا النشــاط دون أن ُيطـ َـرح ســؤال

عــن مــدى مســؤولية وكاالت الســياحة القطريــة واألجنبيــة العاملــة يف قطــر عــن ســامة الســائحني الذيــن

تتعاقــد معهــم.

وقــد اخرتنــا أن تقــوم الدراســة عــى املنهــج التحليــي املقــارن ،وحرصنــا املقارنــة يف قانونــن ،مهــا :القانــون

القطــري ،والقانــون الفرنــي ،األول باعتبــاره قانــون الدولــة التــي تســعى إىل تطويــر منظومتهــا القانونيــة ،ممــا
يؤهــل لتطويــر القطــاع الســياحي ككل ،خاصــة يف ضــوء احلــدث الريــايض العظيــم املتمثــل يف تنظيــم كأس

ـورا هائـ ً
ـا عــى املســتوى الترشيعــي والقضائــي والفقهــي،
العــامل  ،2022والثــاين ُ
بحســبانه قانو ًنــا شــهد تطـ ً
نموذجــا ُيمكــن أن ُيقــاس عليــه التنظيــم القانــوين
ـم فهــو يمثــل
ً
فيــا يتصــل بتنظيــم النشــاط الســياحي .ومــن َثـ ّ

هلــذا القطــاع يف قطــر؛ ملعرفــة أوجــه قصــور التنظيــم القانــوين القطــري ،والبحــث عــن حلــول نموذجيــة هلــا يف
إطــار القانــون الفرنــي.

وعىل هذا تكون اإلشكالية املطروحة هي اإلجابة عن السؤال اآلتــي:
مــا هــو الوضــع القانــوين لاللتــزام بضــان الســامة يف عقــود الســياحة يف القانــون القطــري مقارنــة بالوضع

توصــل إليــه القانــون الفرنيس؟
الــذي ّ

نقســمه إىل ثالثــة مباحــث :نــدرس يف
وســنحاول معاجلــة هــذه اإلشــكالية يف إطــار هــذا البحــث الــذي ّ

األول منهــا أســاس االلتــزام بضــان الســامة وطبيعتــه يف عقــد الســياحة ،ونعالــج يف الثــاين املســؤولية الناشــئة

عــن اإلخــال هبــذا االلتــزام ،وننتهــي يف الثالــث ببيــان كيفيــة دفــع هــذه املســؤولية.
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األول :أساس االلتزام بضمان السالمة وطبيعته في عقد السياحة
المبحث ّ

ُيعــدُّ االلتــزام بضــان الســامة إبدا ًعــا قضائ ًّيــا أضافــه القضــاء الفرنــي إىل العقــد اســتنا ًدا إىل نــص املــادة

 1135املــدين القديــم التــي تقــي بــأن االتفاقــات ال تُلــزم فقــط بــا جــاء فيهــا ،ولكــن تشــمل كذلــك مــا هــو

مــن مســتلزماهتا وف ًقــا للعدالــة والعــرف والقانــون بحســب طبيعــة االلتــزام .1وهــو مــا جــاء يف املــادة 172
مــن القانــون املــدين القطــري التــي نصــت عــى أنــه" :جيــب تنفيــذ العقــد طب ًقــا ملــا اشــتمل عليــه ،وبطريقــة
أيضــا
تتفــق مــع مــا يوجبــه ُحســن النيــة .وال يقتــر العقــد عــى إلــزام املتعاقــد بــا ورد فيــه ،ولكــن يتنــاول ً

مــا هــو مــن مســتلزماته ،وف ًقــا للقانــون والعــرف والعدالــة بحســب طبيعــة االلتــزام" ،وقــد نشــأ االلتــزام
بضــان الســامة ابتــدا ًء يف إطــار عقــد النقــل؛ وذلــك بغــرض ختفيــف عــبء اإلثبــات عــى املســافر الــذي
يمكّنــه  -متــى كان ضحيــة حــادث وقــع أثنــاء تنفيــذ هــذا العقــد  -أن يقيــم مســؤولية الناقــل دون حاجــة

2
ـم مــا
ـاىف إىل جهــة الوصــول  .ثـ ّ
ـليم معـ ً
إلقامــة الدليــل عــى اخلطــأ؛ ألن الناقــل يلتــزم بتوصيــل املســافر سـ ً

لبــث االلتــزام بضــان الســامة أن امتــدّ إىل عــدد وافــر مــن العقــود كعقــد ممارســة األلعــاب الرياضيــة ،وعقــد

األلعــاب احلديديــة ،والعقــد مــع دور احلضانــة ،وعقــد اخلدمــات الطبيــة ،بــل وعقــد البيــع...

3

ـتقر الفقــه والقضــاء عــى أن العقــد بــن وكالــة الســياحة وبــن العميــل يتضمــن التزا ًمــا بضــان
وقــد اسـ ّ

الســامة عــى عاتــق األوىل لصالــح الثــاين .وهنــا ُيثــار الســؤال عــن أســاس هــذا االلتــزام وطبيعتــه ،وهــو

ما نتناولــه يف مطلبــن عــى التــوايل:

األول :أساس االلتزام بضمان السالمة في عقد السياحة
المطلب ّ

رضرا جســان ًيا باملتعاقــد معــه (الدائــن)
ضــان الســامة :هــو التــزام ّ
يتعهــد ا َملديــن بمقتضــاه أال ُيلحــق ً
4
وثمــة معايــر يتطلبهــا الفقــه والقضــاء لالعــراف
خــال تنفيــذ االلتــزام الناشــئ عــن العقــد ا ُملــرم بينهــا ّ .
هبــذا االلتــزام يف عقــد مــا ( ،)1يــدور الســؤال حــول مــدى توافرهــا يف العقــد الســياحي (.)2

 1وقــد صــارت هــذه املــادة بمقتــى املرســوم رقــم  131لســنة  2016حتمــل رقــم  .1194وصــارت صياغتهــا كاآليت" :العقــود تلــزم ليــس فقــط بــا
ـرع ،يف النــص اجلديــد ،قــد اســتبعد
جــاء فيهــا ولكــن أيضــا بــكل مــا يعــد مــن توابعهــا بمقتــى العدالــة أو العــرف أو القانــون" .وبذلــك يكــون املـ ّ
اإلشــارة إىل طبيعــة االلتــزام.

 2وهذه هي الصيغة التي تبنّتها حمكمة النقض الفرنسية ،واستقرت عليها منذ حكمها الشهري الصادر يف  21نوفمرب .1911

Cass. Civ., 21 Nov. 1911, D.P., 1913, I, 249, note Sarrut, 5/1912, I, 73, note Lyon Caen. Les Grants arrêts de la Cour de
cassation, t. 2, n°262.

أيضا:
وانظر ً

M. Fabre-Magnan, Droit des obligations. Tome 1 : Contrat et engagement unilateral, (à jour de la réforme 2016), Éd.
Thémis Droit, P.U.F., 4ème éd. 2016, p. 500 et ss. F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, Précis Dalloz, 10ème
éd., 2009, p. 471 et ss.

 3انظر :حممود مجال الدين زكي ،مشكالت املسؤولية املدنية ،اجلزء األول ،مطبعة جامعة القاهرة ،1978 ،ص  229وما بعدها.

V. Également, Ph. Malaurie, L. Aynès et Ph. Stoffel-Munck, Droit des obligations, éd. Thémis Droit, P.U.F., 9ème éd. 2018,
n° 949 et 950, texte et notes.
4 M. Fabre-Magnan, op. cit., p. 500.
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الفرع األول :معايير االلتزام بضمان السالمة

حــاول الفقــه وضــع رشوط مع ّينــة جيــب توافرهــا لالعــراف بوجــود االلتــزام بضــان الســامة يف عقــد
مــا ،ويمكــن إجيــاز هــذه الــروط فيــا يــي:
ً
أول :وجود خطر هيدّ د السالمة اجلسد ّية ألحد املتعاقدين

فالســامة البدنيــة لإلنســان هلــا اعتبــار خــاص يف نظــر القانــون ،فــإذا عهــد املتعاقــد بأمــر احلفــاظ عــى
خاصــا هلــذه الســامة .واخلطــر الــذي هيــدّ د
ســامته البدنيــة إىل املتعاقــد اآلخــر ،فإنــه ينتظــر منــه ضامنًــا ً
الســامة البدنيــة للمتعاقــد يمكــن أن يوجــد يف عقــود تقديــم اخلدمــات :كعقــد النقــل ،أو العقــد الطبــي،
كــا ُيمكــن أن يوجــد يف عقــود تســليم املنتجــات :كعقــد البيــع ،حيــث يمكــن أن يرتتــب عــى وجــود عيــب يف
الســلعة ا َملبيعــة رضر يلحــق املشــري أو املحيطــن بــه.1
ثان ًيا :أن يعهد أحد املتعاقدين بنفسه للمتعاقد اآلخر

وهــو مــا يقتــي أن يكــون أحــد املتعاقديــن يف حالــة خضــوع للمتعاقــد اآلخــر ،ســوا ًء كان اخلضــوع بدن ًّيــا
كــا يف خضــوع املريــض للطبيــب ،أم فن ًيــا كــا يف خضــوع املســافر للناقــل ،أو كان خضو ًعــا اقتصاد ًيــا كخضــوع
املســتهلك للمهنــي يف عقــود اإلذعــان ،أو خضــوع العامــل لصاحــب العمــل.
ثال ًثا :أن يكون املتعاقد املدين بضامن السالمة مهن ًّيا

فعــادة يطمئ ـن املتعاقــد غــر املهنــي إىل املتعاقــد املهنــي فيخضــع لــه خضو ًعــا تامــا فيقـ ِ
ـد ُم عــى التعامــل
ًّ ُ
ّ
2
معــه دون حــذر ،اعتــا ًدا عــى مــا يتوافــر لديــه مــن خــرة ودرايــة بأصــول مهنتــه .

فــإذا توافــرت هــذه الــروط يف عقــد مــن العقــود ،فإنــه يمكــن االعــراف بوجــود التــزام بالســامة يف هــذا
ـس بســامة املتعاقــد اآلخــر،
العقــد الــذي جيــب بمقتضــاه عــى املديــن أن يتوقــع احلــادث الــذي يمكــن أن يمـ ّ
3
رر
وأن يتّخــذ مــن الوســائل مــا يمنــع حدوثــه مــن األصــل أو يــؤ ّدي  -عــى األقــل  -إىل جتنّــب آثــاره  .وي ـ ّ
الفقــه والقضــاء االلتــزام بالســامة يف هــذه العقــود بحالــة عــدم املســاواة التــي توجــد بني املهنــي وغــر املهني:
فــاألول متخصــص تتوافــر لديــه اخلــرة ويســيطر دائــا عــى فن ّياتــه "،"maîtrise de ses techniques
أمــا الثــاين فهــو شــخص جاهــل بأصــول الفــن أو الصناعــة ""un profane؛ ولذلــك فهــو يضــع ثقتــه التامــة
يف املهنــي الــذي يتعامــل معــه.
فهل تتوافر هذه املعطيات يف عقد السياحة؟

 1انظــر :جابــر حمجــوب عــي" ،ضــان ســامة املســتهلك مــن األرضار الناشــئة عــن عيــوب املنتجــات الصناعيــة املبيعــة" ،جملــة احلقــوق ،تصــدر عــن
جملــس النــر العلمــي بجامعــة الكويــت ،الســنة  ،20العــدد الثالــث ،1996 ،ص  ،607العــدد الرابــع ،ديســمرب  ،1996ص .189
وانظر :كذلك حممد عيل عمران ،االلتزام بضامن السالمة ،وتطبيقاته يف بعض العقود ،دار النهضة العربية ،1980 ،ص  143وما بعدها.

2 Ph. Le Tourneau, « Les obligations professionnelles », in Mélanges L. BOYER, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole,
1996, p. 365.

 3زليخة حيمر ،مســؤولية وكاالت السياحة واألسفار عند إخالهلا بالتزاماهتا جتاه املتعاقدين معها ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم القانونية ،فرع عقود
ومسؤولية ،جامعة منتوريقسنطينة ،2017-2016 ،1ص  61وما بعدها.
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الفرع الثاني :مدى توافر معايير االلتزام بضمان السالمة في العقد السياحي

شك فيه ّ
مما ال ّ
أن العقد السياحي يستويف املعايري اخلاصة بااللتزام بضامن السالمة لصالح السائح:
ـارا عــدّ ة هتــدّ د الســامة البدنيــة للســائح،
مــن جهــة فــإن الرحلــة الســياحية تتضمــن  -بــا جــدال  -أخطـ ً

ـوا أو بحـ ًـرا) ،أم مرتبطــة بارتيــاد أماكــن االســتمتاع والرتفيــه عــى
ســوا ًء كانــت مرتبطــة بعمليــة النقــل (بـ ّـرا أو جـ ًّ
درجــة كبــرة مــن اخلطــورة (كاجلبــال شــاهقة االرتفــاع ،أو املنحــدرات املغطــاة بالثلــوج أو الغــوص يف أعــاق

البحــار) ،أو ناجتــة عــن االحتــكاك بشــعوب أخــرى ال يعــرف عاداهتــا وتقاليدهــا ،وال طبيعــة مشــاعرها جتــاه
الســائحني األجانــبُ .1يضــاف إىل ذلــك خماطــر اإلقامــة يف الفنــادق ،واألماكــن املعــدّ ة الســتقبال الســائحني والتي

ال تســتويف يف بعــض األحيــان معايــر الســامة ،ســوا ًء مــن حيــث التجهيــزات أم مــن حيــث مــا تقدّ مــه مــن مــأكل
ومــرب للســائحني ،ومــن جهــة أخــرى فــإن الســائح يســ ّلم نفســه يف كل هــذه األمــور وغريهــا إىل الوكيــل
الســياحي الــذي يعهــد إليــه بتنظيــم برنامــج الرحلــة ،واختيــار األشــخاص الذيــن يقومــون بتنفيــذه ،واألدوات

التــي تســتخدم يف هــذا التنفيــذ .فالوكيــل ال يقتــر دوره عــى التوقيــع عــى العقــد الســياحي ،بــل هــو ضامــن
حلســن تنفيــذ العقــد ،خاصــة وأنــه يقدمــه للعميــل يف صــورة نمــوذج مطبــوع ،وال ُيســمح بمناقشــة بنــوده ممــا

يســتوجب أن ُيفــرض عليــه  -باعتبــاره الطــرف األقــوى  -االلتــزام بضــان ســامة املتعاقــد األضعــف (الســائح).
متخصــص عــى علــم تــا ّم بــكل املشــاكل ،والعقبــات التــي
ـرا فــإن الوكيــل الســياحي :هــو مهنــي
ّ
وأخـ ً

يمكــن أن تعــرض تنفيــذ العقــد يف أي مرحلــة مــن مراحلــه ،وأي خطــر يمكــن أن يتهــدّ د العميــل يف ســامته.
ـول يف
وباملقابــل فــإن العميــل شــخص ال درايــة لــه باألمــور الفنيــة املتع ّلقــة بتنفيــذ برنامــج الرحلــة ،فهــو يعـ ّ
كل هــذه األمــور عــى علــم وخــرة الوكيــل الســياحي.2

تكريســا لاللتــزام بضــان الســامة يف العقد الســياحي،
ولذلــك مل يكــن غري ًبــا أن يتضمــن الترشيــع الفرنــي
ً

وأن تتعــدّ د التطبيقــات القضائيــة التــي تؤكّــد قيــام مســؤولية الوكيــل الســياحي اســتنا ًدا إىل إخاللــه هبــذا

االلتــزام .فرغــم تعاقــب الترشيعــات التــي حتكــم نشــاط وكاالت الســياحة ،منــذ  1975حتــى وقتنــا الراهــن،
إال أهنــا اتفقــت مجي ًعــا عــى إلقــاء االلتــزام بضــان الســامة عــى عاتــق وكالــة الســياحة لصالــح العميــل.3
 1فقد يقع السائح ضح ّية عملية خطف ،أو اعتداء من جانب مجاعات معادية للدولة ،ألسباب :سياسية ،أو عرقية ،أو عقائدية.

 2انظــر :يف نفــس املعنــى ،مجــال عبــد الرمحــن حممــد عــي ،العقــد الســياحي ،ســبق ذكــره ،ص  ،175وانظــر يف قيــام االلتــزام بضــان الســامة عــى
ســيطرة املديــن عــى األشــخاص ،واألشــياء املســتخدمة يف تنفيــذ العقــد.

G. Viney et P. Jourdain, Traité de droit civil, conditions de la responsabilité, 4ème éd., L.G.D.J. 2013, n°743-I, p. 701 et ss.
3 V. l’art. 14 de la loi n° 75-627 du 12 juillet 1975 ; l’art. 1er alinéa 2 et 3 de l’arrêt du 14 juillet 1982 ; l’art. L. 211-17 de la
loi n° 92-13 du 13 juillet 1992 ; l’art. 23 de la loi n° 09-888 du 22 juillet 2009.
Modifiée plusieurs fois, mais en reconnaissant toujours l’existence d’une obligation de sécurité à la charge de l’agence de
voyages.
Voir aussi, Directive (UE) du 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyages liées (Journal
officiel de l'Union européenne du 11/12/2015), entrée en vigueur en France le 15 juillet 2018, art. 13.

وانظر يف التطبيقات القضائية التي تؤكّد وجود التزام بضامن السالمة عىل عاتق وكالة السياحة لصالح العميل:

A. Dagorne-Labbe, Agence de voyages, répertoire de droit commercial, Base de données Dalloz, 2016, avec mise à jour
en 2018, n° 63 et ss.
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أمــا يف القانــون القطــري فلــم يســبق للفقــه أو القضــاء التعـ ّـرض ملــدى وجــود التــزام بضــان الســامة

عــى عاتــق وكالــة الســياحة والســفر لصالــح العميــل .كــا أن النصــوص املنظمــة لنشــاط وكاالت الســياحة
والســفر مل تعــرض مــن قريــب أو مــن بعيــد لوجــود هــذا االلتــزام ،وإنــا اقتــرت عــى تنظيــم بعــض اجلوانب
1
أساســا
اإلداريــة  .ومــع ذلــك فإنــه مــن املمكــن  -فيــا نــرى  -أن نلتمــس يف بعــض النصــوص الترشيعيــة ً

لاللتــزام بضــان الســامة ،ومــن ذلــك:

(أ) ّ
أن العميــل الــذي يتعاقــد مــع وكالــة الســياحة ينطبــق عليه وصف املســتهلك ،كــا حدّ دته املــادة األوىل
مــن القانــون رقــم  8لســنة  ،2008بشــأن محايــة املســتهلك (املعــدّ ل) .فاملســتهلك وف ًقــا هلــذا النــص

هــو "كل مــن حيصــل عــى ســلعة أو خدمــة ،بمقابــل أو بــدون مقابــل ،إشــباعا حلاجتــه الشــخصية
أو حاجــات اآلخريــن "...فالســائح يســعى مــن خــال تعاقــده إىل احلصــول عــى خدمــات وكالــة
الســياحة ،متم ّثلــة يف تنفيــذ األداءات التــي يتضمنهــا الربنامــج الســياحي لصاحلــه .والســائح بوصفــه

مســــتهلكًا حيظــى بــا ُيقـ ّـره القانــون مــن حقــوق للمســتهلك ومنهــا :احلــق يف الصحــة والســامة

عنــد اســتعامله العــادي للســلع واخلدمــات ،وهــذا احلــق ُيعــدّ مــن احلقــوق األساســية املكفولــة
ـم "حيظــر عــى أي شــخص إبــرام أي اتّفــاق أو ممارســة أي نشــاط
بمقتــى أحــكام القانــون ،ومــن َثـ ّ

يكــون مــن شــأنه اإلخــال بتلــك احلقــوق .فالســائح بوصفــه مســــتهلكًا يتمتــع باحلــق يف الصحــة

والســامة خــال التنفيــذ العــادي لربنامــج الرحلــة الســياحية ،وال جيــوز حرمانــه مــن هــذا احلــق

بمقتــى االتفــاق" ،2وهــذا هــو مضمــون االلتــزام بضــان الســامة يف عقــد الســياحة.

(ب) أن املــادة  200مــن قانــون التجــارة القطــري رقــم  27لســنة  ،2006تقــي بــأن "يلتــزم الناقــل
بســامة الراكــب أثنــاء تنفيــذ عقــد النقــل ،ويكــون مسـ ً
ـؤول عــا يلحــق الراكــب مــن أرضار بدنيــة
وماديــة ،وكذلــك األرضار املرتتبــة عــى التأخــر يف الوصــول" .هــذا النــص ُيلقــي عــى عاتــق الناقــل
التزا ًمــا بضــان الســامة ملصلحــة الراكــب ،وجيــد هــذا االلتــزام أساســه يف أن الراكــب ُيسـ ّلم قيــاده

 1حيــث اقتــر القانــون رقــم  7لســنة  ،1982بشــأن تنظيــم مكاتــب الســياحة والســفر عــى تعريــف مكاتــب الســياحة ،وبيــان مهامهــا ورضورة
احلصــول عــى ترخيــص قبــل فتحهــا ،ومتطلبــات احلصــول عــى ترخيــص مــن الــوزارة املختصــة .أمــا القانــون رقــم  6لســنة  ،2012بشــأن تنظيــم
أساســا عــى ترخيــص املنشــآت الفندقيــة والســياحية واإلرشــاد الســياحي ،ســواء مــن حيــث الــروط وإجــراءات الرتخيــص،
الســياحة فقــد انصـ ّ
ـب ً
أو التزامــات املرخــص لــه ،أو التنــازل عــل الرتخيــص ونقلــه ،وإلغائــه وتصنيــف املنشــآت الســياحية ،واإلرشــاد الســياحي والقــرار األمــري رقــم
 36لســنة  ،2014كان موضوعــه تنظيــم اهليئــة العامــة للســياحة التــي مــن بــن أهدافهــا تنميــة الســياحة وتنظيمهــا وتروجيهــا واإلرشاف والرقابــة عــى
مجيــع أوجــه النشــاط الســياحي والعمــل عــى إظهــار الســات احلضاريــة والثقافيــة والفنيــة والســياحية للدولــة ،ويف نفــس الســياق جــاء القانــون رقــم
 20لســمة  ،2018بشــأن تنظيــم الســياحة ،الــذي ألغــى القانــون رقــم  6لســنة  ،2012حمتو ًيــا عــى تنظيــم تراخيــص املنشــآت الفندقيــة والســياحية
واألنشــطة الســياحية واملهرجانــات والفعاليــات الســياحية ومكاتــب تنظيمهــا وتنشــيط املهرجانــات والفعاليــات الســياحية والعقوبــات واجلــزاءات
اإلداريــة .فهــذه الترشيعــات هامــة للغايــة مــن حيــث أهنــا هت ّيــئ البنيــة التحتيــة الالزمــة ملامرســة النشــاط الســياحي وتنميــة وتعزيــز قدراتــه لكنهــا ال
ـأي حــال لتنظيــم العالقــة بــن مكاتــب الســياحة وعمالئهــا ســواء فيــا يتعلــق بمحتــوى العقــد الــذي يربــط بــن الطرفــن ،أو باملســؤولية
تتطــرق بـ ّ
املدنيــة املرتتبــة عــن اإلخــال بااللتزامــات الناشــئة عــن هــذا العقــد.

ـوى ،التنظيــم القانــوين حلاميــة املســتهلك يف القانــون القطــري ،وزارة التجــارة
 2راجــع :يف تفصيــات حــق املســتهلك يف الصحــة والســامة ،فاتــن حـ ّ
والصناعــة بدولــة قطــر ،2019 ،LexisNexis ،ص  79ومــا بعدهــا.
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خــال الرحلــة للناقــل الــذي يســيطر عــى األشــخاص واألدوات املســتخدمة يف تنفيذهــا .1هــذه
العلــة تتوافــر كذلــك بالنســبة لوكيــل الســياحة الــذي يتـ ّ
ـول وضــع برنامــج الرحلــة ويقــوم بتنفيــذه،

بنفســه أو بواســطة أشــخاص خيتارهــم ،ويقتــر دور املســافر عــى تلقــي توجيهــات القائمــن عــى

تنفيــذ الربنامــج الذيــن يأخــذون عــى عاتقهــم اختــاذ كل مــا يلــزم لضــان ســامته.

وأخــرا فإنــه طبقــا لنــص املــادة  172/2مــن القانــون املــدين القطــري "ال يقتــر العقــد عــى
(جـ)
ً
أيضــا مــا هــو مــن مســتلزماته ،وف ًقــا للقانــون والعــرف
إلــزام املتعاقــد بــا ورد فيــه ،ولكــن يتنــاول ً
والعدالــة بحســب طبيعــة االلتــزام" ،ويــرى الفقــه أن االلتــزام بضــان الســامة ُيعــدّ مــن مســتلزمات
العقــد الســياحي .فالســائح الــذي يســعى إىل احلصــول عــى املتعــة والرتفيــه إنــا يفعــل ذلــك ،وهــو

عــى يقــن أنــه لــن ُيصــاب بــأذى أثنــاء الرحلــة؛ ألن املتعاقــد معــه (الوكيــل الســياحي) ســيتخذ

مجيــع الوســائل التــي تضمــن ســامته ،وال يســتطيع الوكيــل أن ينكــر عليــه ذلــك با ّدعــاء أن إرادتــه

مل تنــرف إىل ضــان الســامة؛ ألن هــذا الضــان مــن مســتلزمات العقــد التــي يفرضهــا القانــون

والعــرف والعدالــة .فالقانــون والعدالــة ال يســمحان أن يعــود الســائح مــن رحلتــه ج ّثة هامــدة ،أو أن
أذى يف ســامته البدنيــة ،فالســامة ال تقـ ّـل أمهيــة عــن املتعــة والتســلية واالنتقــال والرتفيــه.2
يلحقــه ً

نــص يف تقنــن الســياحة عــى التــزام وكيــل الســياحة
ومجلــة القــول :إنــه إذا كان ا ُملــرع الفرنــي قــد ّ
بضــان ســامة العميــل ،فــإن هــذا االلتــزام يمكــن اســتنباطه يف القانــون القطــري اعتــا ًدا عــى القواعــد العامــة
يف نظريــة العقــد ،وقواعــد قانــون محايــة املســتهلك ،وبالقيــاس عــى عقــد النقــل خاصــة نــص املــادة  200مــن

قانــون التجــارة القطــري.3

المطلب الثاني :طبيعة االلتزام بضمان السالمة في عقد السياحة

جيــري الفقــه عــى تقســيم االلتزامــات الع ْقديــة  -حســب مــدى التــزام املديــن بتحقيــق النتيجــة التي يســعى

يتعهــد املديــن بتحقيــق نتيجــة حمــددة إذا
إليهــا الدائــن  -إىل :التــزام بنتيجــة  ،Obligation de résultatوفيــه ّ
يتعهــد
فشــل يف الوصــول إليهــا حتــى تقــوم مســؤوليته ،والتــزام ببــذل عنايــة  ،Obligation de moyensال ّ

 1ويف عقــد النقــل البحــري يلتــزم الناقــل كذلــك بضــان ســامة املســافر ،حيــث تنــص الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل  179مــن القانــون رقــم  15لســنة
 ،1980بإصــدار القانــون البحــري القطــري" :ويســأل الناقــل عنــد وفــاة املســافر وإصابتــه بجــرح أثنــاء الســفر ،إال إذا أثبــت الناقــل أن الوفــاة
أو اإلصابــة نتجــت عــن ســبب أجتبــي عنــه ،ويقــع باطـ ً
ـا كل اتفــاق عــى إعفــاء الناقــل مــن هــذه املســؤولية أو حتديدهــا بمبلــغ جــزايف".

 2انظــر :يف نفــس املعنــى ،مجــال عبــد الرمحــن حممــد عــي ،املرجــع الســابق ،ص  ،175عابــد فايــد عبــد الفتــاح فايــد ،االلتــزام بضــان الســامة يف
عقــود الســياحة يف ضــوء قواعــد محايــة املســتهلك ،دراســة مقارنــة يف القانــون املــري والقانــون الفرنــي ،2006 ،فقــرة  35ومــا بعدهــا ،ص 32
وما بعدهــا.
ـص املــادة  200مــن قانــون التجــارة القطــري عــى أنــه" :يلتــزم الناقــل بســامة الراكــب أثنــاء تنفيــذ عقــد النقــل ،ويكــون مسـ ً
ـؤول عــا يلحــق
 3تنـ ّ
الراكــب مــن أرضار بدنيــة أو ماديــة ،وكذلــك األرضار املرتتبــة عــى التأخــر يف الوصــول.
ويبــدأ التــزام الناقــل بســامة الراكــب مــن الوقــت الذي يــرع فيــه الراكب بدخــول وســيلة النقــل وينتهــي يف اللحظة التــي ينفصل فيهــا الراكــب عنها.
ومع ذلك يلتزم الناقل بالتزام عام بسالمة الراكب أثناء تواجده يف املكان املعد الستقبال الراكب متهيدً ا لتنفيذ النقل".
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بمقتضاهــا املديــن بالوصــول إىل النتيجــة التــي يســعى إليهــا الدائــن ،وإنــا فقــط ببــذل اجلهــود التــي تــؤ ّدي إىل
حتقيقهــا ،فــإذا بــذل هــذه اجلهــود فقــد أوىف بالتزامــه ،بــرف النظــر عــن حتقيــق النتيجــة مــن عدمــه.1

وتبــدو أمهيــة هــذا التقســيم يف حتديــد مــدى رضورة اخلطــأ لقيــام املســؤولية الع ْقديــة .ففــي االلتــزام بتحقيق

نتيجــة ال يلــزم أن ينســب إىل املديــن خطــأ حتــى تقــوم مســؤوليته ،إنــا تقــوم املســؤولية بمجــرد عــدم حتقيــق
ثمــة تقصــر ينســب إىل املديــن ،وال يســتطيع هــذا األخــر أن يتخلــص
النتيجــة املتفــق عليهــا ،ولــو مل يكــن ّ

مــن عــبء املســؤولية إال إذا أثبــت أن عــدم حتقــق النتيجــة يرجــع إىل ســبب أجنبــي ال يــد لــه فيــه ،أمــا إذا كان
حمــل االلتــزام هــو بــذل العنايــة فــإن ختلــف النتيجــة التــي كان الدائــن يســعى إليهــا ال يكفــي لقيــام مســؤولية

املديــن ،بــل جيــب أن يقــدم الدليــل عــى أن عــدم حتقــق النتيجــة إنــا يرجــع إىل خطــأ املديــن متمثــا يف تقصــره

يف بــذل العنايــة التــي كان يبذهلــا الرجــل املعتــاد ،لــو ُوجــد يف مثــل الظــروف اخلارجيــة التــي ُوجــد فيهــا
املديــن ،وعــبء إثبــات هــذا التقصــر يقــع عــى الدائــن.

أي من نوعي االلتزام ينتمي التزام الوكيل السياحي بضامن سالمة املسافر أو العميل؟
فإلــــى ّ
ً
أول :يف فرنسا

كانــت املــادة  12مــن القانــون رقــم  627الصــادر يف  11يوليــو  1975اخلــاص بتحديــد رشوط مبــارشة
األنشــطة اخلاصــة بتنظيــم الرحــات ،واإلقامــة جتعــل مــن يــارس هــذه األنشــطة مسـ ً
ـؤول عــن كل إخــال

بالتــزام مــن االلتزامــات التــي جيــب أن ينفذهــا بعنايــة ،وذلــك مــع احلــرص عــى وجــه اخلصــوص عــى
2
ـتقر الفقــه والقضــاء عــى أن التــزام وكالــة الســياحة والســفر
ســامة املســافرين  .ويف ظــل هــذا النــص اسـ ّ

بضــان ســامة العمــاء حملــه بــذل عنايــة فقــط ،3ولذلــك فــإن مســؤولية الوكالــة ال تقــوم  -حــال إصابــة

الســائح بــرر جســاين  -إال إذا قــام هــذا األخــر بإثبــات اخلطــأ ،هــذا اخلطــأ خيتلــف بحســب مــا إذا كانــت

متعهديــن حمليــن لتنفيــذ كل أو بعــض التزاماهتــا ،أو أهنــا قامــت بتنفيــذ برنامــج الرحلــة
الوكالــة قــد جلــأت إىل ّ
كامـ ً
ـا بنفســها .ففــي احلالــة األوىل يمكــن أن يتخــذ اخلطــأ إحــدى صورتــن :إمــا اخلطــأ يف اختيــار متعهــد
ال يتوفــر عــى القــدر الــازم مــن الكفــاءة ،4وإمــا اخلطــأ يف رقابــة املتعهــد للتحقــق مــن قيامــه بتنفيــذ املهمــة
1 V. F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chenede, Les obligations, précis Dalloz, 12ème éd., 2018, n° 577 ; M. Fabre-Magnan,
Droit des obligations. Tome 1 : Contrat et engagement unilateral, op. cit., p. 494 et ss. ; P. Jourdain, Les principes de la
responsabilité civile, Dalloz, 9ème éd., 2014, p. 53 et ss. ; Ph. Malaurie, L. Aynès et Ph. Stoffel-Munck, Droit des obligations,
L.G.D.J., Lextenso, 10ème éd., 2018, n°939 et ss.
2 L’article 127 de la loi, n° 75-627 du 11 juillet 1975, aux termes duquel, le titulaire de l’agrément ou de la licence » répond
de tout manquement à l’une de ses obligations, dont il est tenu de s’acquitter avec diligence, en veillant notamment à la
sécurité des voyageurs «.
3 V-Gulphe, conclusions sous Cass. 1ère Civ., 23 février 1983, J.C.P. 1983, II, 19967 ; J. Huet, vive les vacances, mais bonjour
les dégâts, Observations RTD Civ., 1986, p. 356 ; C.A. Versailles, 31 mai 1996, Recueil Dalloz, 1997, p. 229, note Y. DagorneLabbe ; C.A. Paris, 4 et 7 mars 1997, Recueil Dalloz, 1998, p. 7, note Y. Dagorne-Labbe ; C.E 21 juillet 1995, Recueil Dalloz,
1996, p. 261.
4 C.A. Angers, 3 avril 1973, Recueil Dalloz, 1973, p. 229, Somm., p.109, J.C.P. 1973, note Rodière. Cass. 1ère Civ., 15 oct.
1974, Somm., p.13, J.C.P. 1975, II, 18071 bis.

50

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

املعهــودة إليــه بصــورة ســليمة ،1أمــا يف احلالــة الثانيــة؛ أي عندمــا تتــوىل وكالــة الســياحة تنفيــذ الربنامــج كامـ ً
ـا

بنفســها ،فــإن اخلطــأ يتمثــل يف عــدم اختــاذ االحتياطــات الالّزمــة لضــان ســامة املســافرين .ورغــم أن القــرار

الــوزاري الصــادر يف  14يونيــو  1982قــد نــص يف املــادة األوىل مــن ملحقــه عــى مــا يشــبه االلتــزام بتحقيــق
نتيجــة عــى عاتــق وكالــة الســياحة فيــا يتع ّلــق بالتنظيــم اجل ّيــد للرحلــة واإلقامــة والتنفيــذ اجل ّيــد لــكل ذلــك،
ـتقرا عــى رضورة توافــر اخلطــأ لقيــام املســؤولية.2
إال أن الــرأي ظـ ّـل مسـ ًّ

لكــن املحاكــم مــا لبثــت أن خرجــت عــى مقتضيــات االلتــزام ببــذل عنايــة وذلــك عــن طريــق التوســع

يف االعــراف باخلطــأ يف جانــب وكالــة الســياحة ،3وعــدم الســاح هلــا بالتخلــص مــن املســؤولية ،إال بإثبــات
نــص املادتــن  1148 ،1147مــن التقنــن
الســبب األجنبــي ،وذلــك عــن طريــق تأســيس املســؤولية عــى ّ

املــدين ،قبــل تعديلــه بمقتــى املرســوم  131الصــادر يف  10فربايــر  .2016ولذلــك فقــد انتهــى بعــض

الــراح إىل القــول بــأن املحاكــم ،رغــم تأكيدهــا أن التــزام وكالــة الســياحة حملــه بــذل عنايــة ،إال أهنــا تكتفــي

بالقليــل للســاح للعميــل بالرجــوع عليهــا بدعــوى املســؤولية ،ولذلــك فإهنــا  -واقع ًيــا  -حـــــولت التــزام

الوكـــــالة إىل التــــــزام بتحقيــق نتيجة.4

لكــن املــادة  12مــن القانــون رقــم  627لســنة  1975ألغيــت بمقتــى القانــون رقــم  645الصــادر يف

 13يوليــو ســنة  ،1992الــذي ألقــى عــى عاتــق وكاالت الســياحة مســؤولية موضوعيــة ال ختضــع إلثبــات
اخلطــأ .5ثــم تأكّــد هــذا االجتــاه بمقتــى القانــون رقــم  888الصــادر يف  22يوليــو  2009الــذي أدخــل

ّ
يتــول القيــام
يف تقنــن الســياحة نــص املــادة  L211-16التــي تقــي بــأن "كل شــخص طبيعــي أو معنــوي
ً
مســؤول بقــوة
باألنشــطة املنصــوص عليهــا يف املــادة ( L211-1تنظيــم وبيــع الرحــات واإلقامــة) يكــون

القانــون يف مواجهــة املشــري عــن التنفيــذ اجليــد لاللتزامــات التــي يرتّبهــا العقــد ،ســواء أكان هــذا العقــد قــد

ـزودي
أبــرم عــن ُبعــد أم مل يــرم ،وســواء كان منظــم الرحلــة قــد قــام بتنفيــذ االلتزامــات بنفســه أو بواســطة مـ ّ
املزوديــن يف حــدود مــا تســمح
خدمــات آخريــن ،وذلــك دون إخــال بحــق املنظــم يف الرجــوع عــى هــؤالء ّ

بــه االتفاقيــات الدوليــة".6

1 Cass. 1ère Civ., 15 décembre 1969, D. 1970, 326, note Couvrat, 29 mai 1980, Bull. Civ., I, n°163, 23 février 1983, D. 1983,
p. 481, note Couvrat, J.C.P. 1983, II, 19967, concl, Gulphe ; RTD Civ., 1984, p. 322, obs. G Durrry, 29 janv. 1991, D. 1991,
I. R., p. 56.
2 V. Y. Dagorne-Labbe, note précitée, Recueil Dalloz, 1992, p. 242.
3 V. par exemple l’arrêt rapporté par Y. Dagorne-Labbe, note précitée, Recueil Dalloz, 1997, p. 229.
4 Ph. Malaurie, L. Aynès, Droit civil – les contrats spéciaux, 3ème éd., Thémis Droit, P.U.F., 2018, n° 708 où ils écrivent: » les
tribunaux disent souvent que l’agence est tenue d’une obligation de moyens ; en réalité, ils se contentent de si peu afin
d’admettre le recours du client qu’il s’agit en fait d’obligation de résultat «.
5 V. L’article 22 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992.

 6وهذه الصياغة هي نفسها التي وردت يف املرسوم رقم  1717الصادر يف  20ديسمرب .2017
وانظــر :القانــون املغــريب املذكــور ســل ًفا ،رقــم  ،11-16املتعلــق بتنظيــم مهنــة وكيــل األســفار ،نــص املــادة  20التــي تقــي بأنــه " ُيعتــر كل شــخص
ذايت أو اعتبــاري يقــوم بالعمليــات املنصــوص عليهــا يف املــادة  1أعــاه ،مسـ ً
ـؤول إزاء زبائنــه عــن حســن تنفيــذ االلتزامــات الناجتــة عــن العقــد ،ســواء
كان عليــه أن ينفذهــا شــــخص ًيا أو بواســطة مقدمــي خدمــات آخريــن ،دون املســاس بحقــه يف الرجــوع عليهــم".
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فاملســؤولية املوضوعيــة (بقــوة القانــون كــا يقــول النــص) ،ال يمكــن أن تُبنــى إال عــى التــزام ُمــدّ د حم ّلــه

ـتقر عليــه الفقــه والقضــاء الفرنســيان.1
حتقيــق نتيجــة ،وهــذا هــو الــرأي الــذي اسـ ّ
ثان ًيا :يف القانون القطـري

ال يوجد نص ترشيعي ،ومل نعثر عىل حكم قضائي حيدّ د طبيعة االلتزام بضامن السالمة الذي يثقل وكالة السياحة

والسفر يف مواجهة ال ُعمالء الذين تبيع هلم برامج السفر والسياحة؛ ولذلك ال نرى ُبدًّ ا من االحتكام إىل املعيار العام
يف حتديد طبيعة االلتزامات الع ْقدية ،وحماولة تطبيقه عىل التزام وكالة السياحة بضامن سالمة العمالء.

أن طبيعة االلــتــزام الــتــعــاقــدي ُتــتــحــدّ د ً
ويـــرى الفقه ّ
أول عــى ضــوء اتــفــاق املتعاقدين

( ،)la volonté des partiesفإذا مل يكن التعبري عن اإلرادة عىل درجة كافية من الوضوح والتحديد ،فإن املعيار
تدرج؛ أي
الثاين يتمثل يف حتليل موضوع االلتزام،2بحيث ُيعدُّ التزا ًما بتحقيق نتيجة كل التزام ال حيتمل تنفيذه ّ
أي ّ

يتعهد املدين فقط ببذل اجلهد لتحقيق النتيجة التي يصبو إليها الدائن ،وذلك كااللتزام بإعطاء
ال
يتصور فيه أن ّ
ّ
نقل ملكية يشء أو ترتيب حق عيني عليه ،أو االلتزام بدفع الثمن يف عقد البيع ،وكذلك االلتزام باالمتناع عن

عمل كااللتزام بعدم املنافسة غري املرشوعة ،وأيضا يعد من صوره االلتزام بعمل كااللتزام بتسليم املبيع وااللتزام
يتم اللجوء إىل
بر ّد اليشء ا ُملو َدع ،عىل أن أغلب االلتزامات بعمل ال يسعف هذا املعيار يف حتديد طبيعتها؛ ولذلك ّ

املعيار الثالث الذي يقوم عىل حتليل ظروف تنفيذ االلتزام ،3ف ُينظر إىل درجة احتامل النتيجة املنتظرة من هذا التنفيذ
 ، l’aléa de l’exécutionفإذا كانت النتيجة ُيالبسها االحتامل  -كام يف االلتزام بعالج مريض  -كان االلتزام

حم ّله بذل عناية ،وعىل العكس ،فإنه إذا كانت النتيجة مؤكّدة ال ُيالبسها االحتاملّ ،
فإن االلتزام يكون حم ّله حتقيق

سليم إىل وجهة الوصول .4ويستقي الفقه من حتليل ظروف التنفيذ
نتيجة كالتزام الناقل بتوصيل البضاعة أو املسافر ً

معيارا آخر يتع ّلق بطبيعة دور الدائن يف التنفيذ ( ،)le rôle du créancier dans l’exécutionفإذا كان دور
ً
الدائن إجياب ًّيا ،فإن ذلك يعني أن املدين ال ُيسيطر بشكل تام عىل التنفيذ فيكون التزامه ببذل عناية ،وعىل العكس

فإن الدور السلبي للدائن يعني أن املدين له السيطرة التامة عىل التنفيذ ،فيكون طبيع ًّيا أن يعترب التزامه التزا ًما

بتحقيق نتيجة.5

1 Cass. 1ère Civ., 03 mai 2000, n°97-20°329-LPA, 16 oct. 2001, p.16, note Roland, Cass. 1ère Civ., 27 juin 2018, legifrance.gouv.
fr ; G. Gory, note sous Cass. Civ., 1ère, 13 décembre 2005, Gaz. Pal. 2007, 3236, A. Dagorne-Labbe, op. cit. n°65, p. 38 et 39.
V. aussi, Cass. Civ. 1ère, 09 avril 2009, D. 2016, p. 35, obs. P. Brun et Q. Gout, R.T.D. Civ., 2015, p. 625, obs. P. Jourdain,
Cass. Civ. 1ère, 28 septembre 2016, D. actualités, 14 octobre 2016, obs. N. Kilgus.
2 L’analyse de l’objet de l’obligation.
3 L’analyse des circonstances de l’exécution de l’obligation.
4 V. F. Grua, Les effets de l’aléa et la distinction des contrats aléatoires et les contrats commutatifs, RTD Civ., 1987, p. 263
et ss.

 5يف استعراض هذه املعايري وحتليلها انظر:
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P. Jourdain, Les principes de la responsabilité civile, op. cit., p. 55 et ss.
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يتعي
فإذا ط ّبقنا هذه املعايري عىل التزام وكالة السياحة بضامن سالمة املسافرين ،فإننا نعتقد أن هذا االلتزام ّ
اعتباره التزا ًما بتحقيق نتيجة وسندنا يف ذلك ما ييل:

( أ ) أنه ْ
يتم التعبري عن طبيعة هذا االلتزام بضامن السالمة بشكل رصيح ،إالّ أنه من السائغ
وإن كان الغالب أالّ ّ
متا ًما افرتاض ّاتاه النية إىل اعتباره التزا ًما بتحقيق نتيجة ن ّية العميل بال ّ
حريصا عىل
شك؛ ألنّه وإن كان
ً
احلصول عىل املتعة والرتفيهّ ،
حرصا أكرب عىل ضامن سالمته ،ون ّية الوكيل الذي ال جيوز له أن
فإن لديه
ً

يتنصل من التزامه املحدّ د بضامن سالمة ال ُعمالء؛ ألنه مهني حمرتف يملك من اخلربة ما جيعله يلتزم بضامن
ّ
سالمة ال ُعمالء الذين يتعاقد معهم .والواقع أن االلتزام بضامن السالمة يكون عديم اجلدوى إذا مل ُين َظر
إليه عىل أنه التزام بتحقيق نتيجة .فالقول بأنه التزام ببذل عناية ُي َؤ ّدي إىل إِلزام الدائن (السائح) بإثبات
أي جديد .فال جدوى من وجوده ما
خطأ املدين (الوكيل السياحي) ،وهو ما يعني أن االلتزام مل يضف َّ

املرجوة منه ،وهي إعفاء الدائن من عبء إثبات خطأ املدين.1
دام مل حي ّقق احلامية
ّ

(ب) وإىل جانب ذلك فإن الوكيل السياحي ،هو مدين حمرتف ،والسائح املتعاقد معه شخص ال خربة له يف جمال
الربامج السياحية وكيف ّية تنفيذها؛ ولذلك فهو يضع ثقته يف الوكيل السياحي ،وينتظر منه أكثر ممّا ُينتظر
من الشخص العادي ،فهو ُينتظر منه عناية املهني احلريص ،بعبارة أخرى فإن السائح يس ّلم نفسه للوكيل
السياحي ،و ُينتظر منه أن يضمن له سالمته املطلقة.

وثمة اعتبار آخر يمكن التعويل عليه يف تشديد التزام وكيل السياحي بضامن السالمة ،واعتباره التزا ًما
(جـ) ّ
بتحقيق نتيجة ،يتمثل يف أن وكاالت السياحة هي مرشوعات اقتصادية عىل درجة من األمهية ،تعلم

عم ُيصيب
أن نشاطها حمفوف باملخاطر؛ ولذلك غال ًبا ما تلجأ إىل إبرام عقود تأمني لتغطية مسؤوليتها ّ

يتحمل العبء املايل للمسؤولية وإنام ين ُقله  -عن طريق عقد
عمالئها من أرضار ،فالوكيل السياحي ال
ّ
التأمني  -إىل ا ُملؤ ِّمن؛ لذلك يكون من السائغ تيسري حصول املرضور عىل التعويض ،وذلك باعتبار التزام
الوكيل بضامن السالمة التزا ًما بتحقيق نتيجة يؤدي إىل إعفاء املرضور من عبء إثبات اخلطأ.

تنص
وهبذا اخلصوص فإن املرشع الفرنيس جعل تأمني املسؤولية املهنية لوكالء السياحة إجبار ًيا ،حيث ّ
املادة  L 211-18-II-bمن تقنني السياحة عىل أن من يتقدم للحصول عىل ترخيص لوكالة سياحية جيب

أن يقدّ م تأمينًا يضمن النتائج املالية للمسؤولية املدنية املهنية .2فمنح الرتخيص إ ًذا مرشوط بأن ُيقدّ م من
1 V. dans le même sens, Ph. Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Base de données Dalloz 2018, Obligation
de sécurité, n° 3124-143, où il écrit : » l’obligation de sécurité n’a de sens que si elle est de résultat, comme elle avait été
envisagée à son origine, (pour le transport de voyageurs). La jurisprudence s’est orientée vers un retour à cette position
en abandonnant diverses obligations de sécurité-moyens (et le régime de la défaillance contractuelle ».

انظر :يف نفس املعنى ،مجال عبد الرمحن حممد عيل ،املرجع السابق ،ص .179-178

 2ويف نفــس املعنــى تنــص املــادة ( )4مــن القانــون املغــريب  11-16اخلــاص بتنظيــم مهنــة وكيــل األســفار ،عــى اشــراط أن تثبــت األشــخاص االعتباريــة
التــي تطلــب احلصــول عــى رخصــة وكيــل أســفار مــن صنــف منظــم (مــوزع أســفار) "توافرهــا عــى تأمــن عــن املســؤولية املدنيــة يضمــن التعويــض
عــن األرضار التــي يمكــن أن تلحــق بزبائنهــا بمناســبة مزاولتهــا لنشــاط وكيــل األســفار أو اإلخــال بتنفيــذ االلتزامــات الناجتــة عــن العقــد".
املجلة الدولية للقانون ،املجلد  ،2019عدد خاص ،تصدر عن كلية القانون وتنرشها دار نرش جامعة قطر

53

يطلبه ما يفيد إبرام عقد تأمني ُيغطي مسؤوليته املهنية .ولو خطا املرشع القطري هذه اخلطوة ،فإن ذلك

سيقدّ م ضامنة فعالة لوكاالت السياحة من خماطر التعويضات التي يمكن أن حيكم هبا القضاء ،وهو ما
يشجع املحاكم عىل اعتبار التزامها بضامن السالمة التزا ًما بتحقيق نتيجة ،ويو ّفر محاية كبرية للسائحني.

ـرا فــإن اخلــاف حــول طبيعــة العقــد الــذي يربــط وكالــة الســياحة بالعميــل ال جيــوز أن يكــون
( د ) وأخـ ً

لــه تأثــر عــى طبيعــة التــزام األوىل بضــان ســامة الثــاين ،حتــى لــو اعتــر العقــد الــذي يربــط بــن
الطرفــن عقــد وكالــة ،فــا يقــال إن الوكيــل ال يلتــزم إالّ ببــذل عنايــة الرجــل املعتــاد املــادة 723
مــدين قطــري؛ ألن الوكالــة هنــا مــن نــوع خــاص ،ينظــر فيهــا إىل طبيعــة عمــل الوكيــل الســياحي،

متخص ًصــا ،ينتظــر منــه الســائح أكثــر ممــا ينتظــره مــن غــره ،فيجــب أن تكــون العنايــة
كونــه مهن ًّيــا
ّ
املطلوبــة منــه هــي عنايــة املهنــي احلريــص ،والتــي تتحلــل إىل ضــان الســامة املطلقــة للســائحني

خــال مــدة تنفيــذ برنامــج الرحلــة الســياحية.1
خالصة

نخلــص ممــا تقــدّ م أنــه عــى الرغــم مــن اختــاف التنظيــم الترشيعــي للعالقــة بــن وكالء الســياحة وبــن

العمــاء يف القانــون الفرنــي ،يوجــد تنظيــم تفصيــي هلــذه العالقــة عنــه يف القانــون القطــري ،حيــث ختضــع

العالقــة للقواعــد العامــة يف نظريــة العقــد ،فإنــه يمكــن مــع ذلــك القــول بــأن وكالــة الســياحة عندمــا تقــوم
بتســويق الربامــج الســياحة التــي قامــت بتنظيمهــا ،فإهنــا ترتبــط مــع العميــل الــذي يشــري هــذا الربنامــج

يســمى (عقــد الســياحة)ُ ،يلقــي عــى عاتقهــا التزا ًمــا بضــان ســامة العميــل طــوال الفــرة التــي
بعقــد
ّ
يســتغرقها تنفيــذ هــذا الربنامــج ،وذلــك بغــض النظــر عــا إذا كانــت الوكالــة تقــوم بتنفيــذ الربنامــج بنفســها،

أو تعهــد بتنفيــذه  -كليــا أو جزئ ًيــا  -إىل غريهــا .هــذا االلتــزام بضــان الســامة حملــه حتقيــق نتيجــة ،وهــو مــا
ينعكــس بالــرورة عــى القواعــد التــي حتكــم مســؤولية وكالــة الســياحة عنــد األرضار التــي تلحــق بالعمالء.
وهــو مــا نقــوم بإيضاحــه مــن خــال دراســتنا يف املبحــث الثــاين.

المبحث الثاني :المسئولية الناشئة عن اإلخالل بااللتزام بضمان السالمة

إذا أخ ّلــت وكالــة الســياحة والســفر بالتزامهــا بضــان ســامة العميــل فرتتــب علـــى ذلــك رضر حلــق هبــذا

األخــر ،فــإن ذلــك يثــر احلديــث عــن مســؤولية وكالــة الســياحة عــن تعويــض مــا حلــق الســائح مــن رضر.

خصوصــا تلــك املتعلقــة
ونظـ ًـرا؛ ألن وكالــة الســياحة تســتعني  -يف أغلــب األحــوال  -يف تنفيــذ عقودهــا،
ً
بمتعهديــن حم ّليــن يتو ّلــون تقديــم بعــض األداءات إىل ال ُعمــاء ،فــإن ذلــك يثــر الســؤال
بالرحــات الدوليــة،
ّ
عــن طبيعــة مســؤولية وكالــة الســياحة ،ومــا إذا كانــت مســؤولية شــخصية أم مســؤولية عــن فعــل غريهــا.
 1انظــر :يف نفــس املعنــى ،مجــال عبــد الرمحــن حممــد عــي ،املرجــع الســابق ،ص ،181أرشف جابــر ســيد ،عقــد الســياحة ،دراســة مقارنــة يف القانونــن
املــري والفرنــي ،دار النهضــة العربيــة ،القاهــرة ،2001 ،ص  86ومــا بعدهــا.
54

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

ومــن جهــة أخــرى ،فــإن الســؤال ُيثــار عــن رشوط قيــام مســؤولية وكالــة الســياحة وســوف نعالــج هذيــن

املوضوعــن يف مطلبــن عــى التــوايل.

األول :طبيعة المسؤولية  -بين المسؤولية الشخصية والمسؤولية عن فعل الغير
المطلب ّ

ممّــا ال شــك فيهــ أن وكال��ة الســياحة تك��ون مســؤولة عــن اخلطــأ الع ْقــدي الــذي يقــع منهــا يف تنفيــذ التزامها

بضــان ســامة الســائح ،وتتحقــق هــذه املســؤولية عندمــا تقــوم وكالــة الســياحة بنفســها بتنفيــذ الربنامــج
أيضــا يف األحــوال التــي تقــوم فيهــا الوكالــة بتنفيــذ جــزء
الــذي قامــت بإعــداده وبيعــه للعميــل ،كــا يتحقــق ً

مــن الربنامــج عــن طريــق تابعيهــا .ويف عبــارة واحــدة ،فإنــه إذا قامــت وكالــة الســياحة بتنفيــذ برنامــج الرحلــة

كل ًيــا أو جزئ ًيــا فإهنــا تكــون مســؤولة مســؤولية شــخصية عــن الــرر الــذي يقــع للعميــل .فهــي املتعاقــد

مــع الســائح واملســؤول يف مواجهتــه عــن أي رضر يلحقــه أثنــاء تنفيــذ العقــد ،ومــا ذلــك إال تطبيــق ملــا تنــص
عليــه املــادة  L 211-16مــن تقنــن الســياحة الفرنــي التــي تقــي بـ ّ
ـأن كل شــخص طبيعــي أو معنــوي يبــارش
العمليــات املنصــوص عليهــا يف املــادة  ،L 211-1و ُيقصــد بذلــك تنظيــم وبيــع الرحــات واإلقامــة ،يكــون
1
مسـ ً
ـؤول بقــوة القانــون يف مواجهــة املشــري عــن التنفيــذ اجليــد لاللتزامــات الناشــئة عــن العقــد...
وتطبي ًقــا لذلــك ُقــي بــأن وكالــة الســياحة التــي نظمــت رحلــة بحر ّيــة مســتعينة ببحــار مســؤول عــن

املركــب ،تكــون مســؤولة عــن الــرر الــذي أصــاب أحــد الســائحني بعضــة مــن ســمكة كبــرة قــام بصيدهــا،
ووضعــت خطــأ عــى ظهــر املركــب مــع الــركاب ،وال يمكــن لوكالــة أن تتخلــص مــن املســؤولية ،إالّ بإثبــات
ُ
وتعــرض فيهــا الســائحون
الســبب األجنبــي ،2وبخصــوص رحلــة ن ّظمتهــا إحــدى الــوكاالت الســياحية،
ّ

ـتمر أربــع ســاعات ،قضــت حمكمــة اســتئناف باريــس بأنــه ،رغــم النهايــة الســعيدة هلــذا
حلــادث اختطــاف اسـ ّ
احلــادث ،لكــن ذلــك ال ينفــي تعـ ّـرض املشــاركني يف الرحلــة للقلــق الشــديد ظنًــا بأهنــم قــد أخــذوا رهائــن؛

ولذلــك فــإن وكالــة الســياحة تكــون قــد أخلــت بالتزامهــا بضــان الســامة ،ممــا يوجــب إلزامهــا بالتعويــض.3

لكــن الغالــب يف الرحــات الدوليــة  -كــا ذكرنــا آن ًفــا  -أن تعهــد الوكالــة بتنفيــذ برنامــج الرحلــة إىل
مقــدّ م خدمــة حمـ ّ
ـي ،ين ّفــذ الربنامــج ك ّلــه أو جــز ًءا مع ّينًــا منــه .فــإذا تعـ ّـرض العميــل لــرر أثنــاء تنفيــذ الرحلــة
وأراد احلصــول عــى حقــه يف التعويــض فإنــه يصطــدم بأكثــر مــن صعوبــة .فهــو :مــن جهــة ال يعــرف شــي ًئا

تعهــد إليهــم وكالــة الســياحة بتنفيــذ الربنامــج الســياحي ،ويزيــد مــن
عــن مقدّ مــي اخلدمــات املحليــن الذيــن َ
هــذه الصعوبــة عائــق اختــاف اللغــة ،وربــا اختــاف نظــم التقــايض ،ومــن جهــة أخــرى فــإن الســائح قــد
يصطــدم بعائــق اختــاف القواعــد القانونيــة املن ّظمــة للمســؤولية املدنيــة.4
1 L’article L 211-1 alinéa 1er dispose que » toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article
L 211-16-1, est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat «.
2 C.A. Paris, 16 fév. 2001, Recueil Dalloz, 2001, p. 2343.
;  3 C.A. Paris, 8 juin 2000, Recueil Dalloz, 200, p. 840 et ss. ; V. également, Cass. Civ. 1ère Civ, 12 juin 1985, Bull. Civ. I, n° 185
C.A. Paris, 5 Nov. 1962, Gaz. Pal. 1963, Bull. Civ. I, n° 37.

 4انظر :يف عرض هذه الصعوبات ،أرشف جابر سيد ،املرجع السابق ،ص .19
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وتالف ًيــا هلــذه الصعوبــات ،فقــد قــررت املــادة  L 211-16مــن تقنــن الســياحة الفرنــي مســؤولية وكالــة

الســياحة عــن التنفيــذ اجليــد لاللتزامــات التــي رتّبهــا العقــد الــذي أبرمتــه مــع العميــل (عقد الســياحة) ،ســوا ًء
متعهــدي خدمــات آخريــن ،ودون إخــال بح ّقهــا يف الرجوع
ـم تنفيــذ هــذه االلتزامــات بمعرفتهــا أم بواســطة ّ
تـ ّ
املتعهديــن ،1وهــو مــا أثــار الســؤال عــن طبيعــة املســؤولية التــي تثقــل وكالــة الســياحة بســبب
عــى هــؤالء
ّ
الــرر الــذي وقــع بفعــل أحــد مقدمــي اخلدمــات املحليــن لــدى تنفيــذه للربنامــج الــذي باعتــه الوكالــة

للعميــل ،حيــث يذهــب البعــض إىل اعتبارهــا مســؤولية عقديــة عــن فعــل غــره ،يف حــن يــرى البعــض
اآلخــر أهنــا مســؤولية شــخصية لوكالــة الســياحة ،وإن كنــا نميــل إىل ترجيــح الــرأي األول.
ً
أول :املسؤولية الع ْقدية عن فعل اآلخر

يــرى بعــض الفقــه أن الوكيــل الســياحي عندمــا يعهــد بتنفيــذ الربنامــج الســياحي كل ًّيــا أو جزئ ًيــا إىل بعــض
مقدّ مــي اخلدمــات ،فإنــه يكــون مسـ ً
ـؤول عــن األرضار التي تلحــق الســائح بفعل هؤالء األشــخاص مســؤولية

عقديــة عــن فعــل الغــر .فالوكيــل هو الــذي تعاقد مــع الســائح وكان جيــب أن يقــوم بتنفيــذ الربنامج الســياحي
بنفســه ،فــإذا قــام بإدخــال آخريــن يف دائــرة العقــد ِ
وعهــد إليهــم بتنفيــذ كل أو بعــض التزاماتــه ،فإنــه جيــب أن
ُيسـ َ
ـأل عــن أخطائهــم بموجــب قواعــد املســؤولية الع ْقديــة عــن فعــل غريهــا ،وجتــد هــذه املســؤولية أساســها

يف نــص املــادة  217مــن القانــون املــدين املــري ،وتُقابلهــا املــادة  259/2مــن القانــون املــدين القطــري،
التــي جتيــز للمديــن أن يشــرط عــدم مســؤوليته عــن الغــش ،أو اخلطــأ اجلســيم الــذي يقــع مــن أشــخاص
يســتخدمهم يف تنفيــذ التزامــه .فمعنــى جــواز االتفــاق عــى اســتبعاد املســؤولية أهنــا بمفهــوم املخالفــة تكــون

ثابتــة يف حالــة عــدم االتفــاق عــى اســتبعادها .2وهــذه املســؤولية تثقــل كاهــل الوكيــل الســياحي ســواء اعتربنــا

العقــد الــذي يربطــه بالعميــل عقــد مقاولــة ،3أو عقــد وكالــة.4

ويضيــف هــؤالء الــراح أن بعــض أحــكام القضــاء الفرنــي ،قــد أ ّكــدت مســؤولية وكالــة الســياحة عقد ّيــا عــن
1 L’agence de voyage » est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant
du contrat … que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice
de son droit de recours contre ceux-ci… «.

 2انظــر :يف نفــس املعنــى ،مجــال عبــد الرمحــن حممــد عــي ،املرجــع الســابق ،ص 184ومــا بعدهــا ،أرشف جابــر ســيد ،املرجــع الســابق ،ص 108ومــا
بعدهــا .وانظــر يف األخــذ باملســؤولية العقديــة عــن فعــل اآلخــر يف القانــون القطــري ،جابــر حمجــوب عــي ،النظريــة العامــة لاللتــزام ،اجلــزء األول،
مصــادر االلتــزام يف القانــون القطــري ،مطبوعــات كليــة القانــون جامعــة قطــر ،2016 ،ص 387ومــا بعدهــا.
وانظر يف األخذ هبذه املسؤولية يف القانون الفرنيس:

G. Viney et P. Jourain, « Les conditions de la responsabilité », in Traité de droit civil sous la direction de J. Ghestin, L.G.D.J.,
3ème éd, 2006 ; E. Berry, Le fait d’autrui, thèse, Poitier, 2003 ; G. Viney, Les conditions de la responsabilité contractuelle
du fait d’autrui, Obs. sous Civ. 3ème, 11 mai 2006, et Com. 10 mai 2006, R.D.C., 2006/4, p. 1214 ; M. Fabre-Magnan, Droit
des obligations. Tome 1 : Contrat et engagement unilateral, op. cit., p. 712 et ss.

 3وذلــك تطبي ًقــا لنــص املــادة  701مــن القانــون املــدين القطــري ،التــي تنــص عــى أنــه-1" :جيــوز للمقــاول أن يـ ِ
ـك َل تنفيــذ العمــل يف مجلتــه أو جــزء منــه
َ
ّ
ّ
إىل مقــاول مــن الباطــن إذا مل يمنعــه مــن ذلــك رشط يف العقــد ،أو مل يكــن مــن شــأن طبيعــة العمــل أن تكــون شــخصية املقــاول حمـ ّـل اعتبــار -2 .ومــع
ذلــك تبقــى التزامــات املقــاول األصــي قبــل رب العمــل قائمــة ،ويكــون مسـ ً
ـؤول ِق َبلـ ُه عــن أعــال املقــاول مــن الباطــن".
مرخ ًصــا لــه يف ذلــك ،كان مسـ ً
 4طب ًقــا للــادة  1/728مــدين قطــري ،التــي تقــي بأنــه " :إذا أنــاب الوكيــل غــره يف تنفيــذ الوكالــة دون أن يكــون ّ
ـؤول
عــن عمــل النائــب ،كــا لــو كان هــذا العمــل قــد صــدر منــه هــو ،ويكــون الوكيــل ونائبــه يف هــذه احلالــة متضامنــن يف املســؤولية ".
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فعــل مقدمــي اخلدمــات الذيــن جلــأت إليهــم لتنفيــذ التزاماهتــا الناشــئة مــن عقــد الســياحة .حيــث ُقــي بــأن "وكالــة

الســياحة املعروفــة باســم  Voyage-conseilتأخــذ عــى عاتقهــا ،مبــارشة ،ذات مســؤولية مقدّ مــي اخلدمــات الذيــن

جلــأت إليهــم لتنفيــذ العقــد املــرم بينهــا وبــن الســيدة (ل) والتــي يتعـ ّـن تعويضهــا عــن فقــد حقائبهــا الــذي حــدث
أثنــاء عمليــة النقــل" .1كــا ُقــي بمســؤولية وكالــة الســياحة عــن إخــال الفندقــي بااللتــزام بضــان الســامة،

ولذلــك تكــون الوكالــة مســؤولة عــن إصابــة طفــل أثنــاء حفــل ليــي أقامــه الفنــدق الــذي عهــد لــه الوكيل الســياحي
2
يرا ف��إن املس��ؤولية الع ْقدي��ة ع�نـ فع��ل اآلخر ،تأ ّكــدت بصــدور القانــون رقــم  645الصــادر يف 13
بتنظيمــه  .وأخـ ً
يوليــو  ،1992الــذي أ ّكــد يف املــادة  13منــه عــى أن كل شــخص طبيعــي أو معنــوي يبــارش عمليــات بيــع عقــود
الربامــج الســياحية ،يكــون مسـ ً
ـؤول بقــوة القانــون يف مواجهــة املشــري ،عــن حســن تنفيــذ االلتزامــات الناجتــة عــن

العقــد ،ســوا ًء قــام بتنفيذهــا بنفســه ،أم بواســطة مقدّ مــي اخلدمــات دون إخــال بحقــه يف الرجــوع عــى هــؤالء.3
ثان ًيا :املسؤولية الشخصيـة

عــى أن الــرأي الغالــب يف الفقــه الفرنــي يف الوقــت الراهــن ،يذهــب إىل أن املســؤولية املوضوعيــة

امللقــاة عــى كاهــل وكالــة الســياحة والســفر بمقتــى املــادة  L 211-16مــن تقنــن الســياحة ،هــي مســؤولية
موضوعيــة شــخصية ومســتق ّلة.
 -أ ّمــا عــن كــون املســؤولية موضوعيــة ()responsabilité objective؛ فذلــك ألن االلتــزام امللقــى عــى عاتــق
رضرا حلقــه
وكالــة الســياحة بضــان ســامة العميــل حم ّلــه حتقيــق نتيجــة ،ولذلــك يكفــي أن يثبــت الســائح أن ً

أثنــاء تنفيــذ برنامــج الرحلــة لتقــوم مســؤولية وكالــة الســياحة ،دون حاجــة إلثبــات أن خطــأ مــا قــد وقــع منهــا.4

 -وأ ّمــا عــن كوهنــا مســؤولية عقديــة شــخصية وليســت مســؤولية عقديــة عــن فعــل غريهــا ،5رغــم أن
الــرر قــد وقــع حــال تنفيــذ العقــد بواســطة شــخص غــر املتعاقــد نفســه؛ فذلــك ألن املــرع أراد

تتنص��ل منه��ا ،اســتنا ًدا إىل وجــود
تكري��س املس��ؤولية ع�لى رأس وكالةــ الســياحة ،دون أن يس��مح هلـ�ا بأــن ّ
ســبب أيًــا كان حيــول دون قيــام مســؤولية املن ّفــذ.6
1 Cass. Civ., 10 mai 1989, Resp. Civ. et ass., 1989, n° 264 ’Gaz. Pal. 1989-2-126.
2 Cass. 1ère Civ. 15 janv. 1991, D. 1992, p. 242 et ss.

 3انظر :أرشف جابر سيد ،املرجع السابق ،ص .112

بقوة القانون ،يف مواجهة املشرتي عن التنفيذ اجليد اللتزاماهتا الناشئة من العقد.
 4ولذلك فإن نص املادة  L 211-16جيعل الوكالة مسؤولة ّ

5 C’est une responsabilité contractuelle personnelle de l’agence de voyage et non une responsabilité contractuelle du fait
d’autrui.

 6كأن تكون القوانني املحلية لدولة املن ّفذ ال تسمح بقيام مسئوليته إال بإثبات اخلطأ يف جانبه ،استنا ًدا إىل كونه ملتزما ببذل عناية فقط.

V. en ce sens, A. Dagorne-Labbe, Agence de voyages, Répertoire de droit commercial, Base de données Dalloz, 2016, avec
mise à jour en 2018, n°65, C. Gory, note sous Civ. 1ère, 13 déc. 2005, Gaz. Pal. 2007, 3236, où il écrit : » le législateur a
instauré à la charge de l’agence de voyage, une responsabilité objective et directe, se traduisant par une obligation de
sécurité de résultat incombant à l’agent personnellement qui doit offrir au voyageur toutes les garanties pour voyager sain
et sauf «. G. Teissonnière, La responsabilité des agences de voyage en ligne après l’adoption de l’article 15 de LGEN, Gaz.
Pal. 2006, doctrine, 815, J. Y. Maréchal, note sous Civ. 1ère, 02 nov. 2005, D. 2006, 1016, P.P.Y., Droit de tourisme, n° 71,
103, Lachassagne, note sous Civ. 1ère 16 fév. 1999, J.C.P. 2000, II. 10323 ; en sens contraire, V. G. Viney, obs. J.C.P., 1992,
I, 3625, n° 19, F. Collart Dutilleul et Ph. Delebecque, contrats civils et commerciaux, 9ème éd. Précis Dalloz, n° 687, M.
Poumarède, note sous Civ. 1ère, 02 nov. 2005, J.C.P., 2006, II, 10018.
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 -وأ ّمــا عــن كوهنــا مســؤولية مســتق ّلة ()une responsabilité autonome؛ فذلــك ألهنــا ال ترتبــط
الب ّتــة بمســؤولية مقــدّ م اخلدمــة الــذي وقــع الــرر بفعلــه ،1ولذلــك فــإن مســؤولية وكالــة الســياحة تظـ ّـل
موضوعيــة ال ختضــع إلثبــات اخلطــأ ،ولــو كان مقــدم اخلدمــة الــذي أح ّلتــه حملهــا يف التنفيــذ ال يلتــزم إالّ ببــذل

عنايــة ،2كــا أن وكالــة الســياحة تلتــزم بتعويــض مــا وقــع للســائح مــن رضر ،حتــى لــو كان هــذا الــرر ال
جيــب تعويضــه وف ًقــا للقانــون املحــي الــذي خيضــع لــه مقــدّ م اخلدمــة ،أو كانــت قواعــد هــذا القانــون أقــل

حمابــاة للمــرور مــن قانونــه الوطنــي (القانــون الفرنــي) .وزيــادة عــى ذلــك ،فــإن مبلــغ التعويــض يقــدّ ر
وف ًقــا لقواعــد القانــون الفرنــي وليــس وف ًقــا للقانــون املحــي للدولــة التــي وقــع فيهــا احلــادث.3

ثال ًثا :رأينا اخلاص

ونحــن مــن جانبنــا نعتقــد أن مســؤولية وكالــة الســياحة عــن الــرر الــذي يلحــق بالســائح ،هي مســؤولية

موضوعيــة ال حيتــاج قيامهــا إىل إثبــات اخلطــأ ،وهــي كذلــك مســؤولية مســتقلة ال ترتبــط بقيــام املســؤولية

الشــخصية ملــن عهــد إليــه وكيــل الســياحة بتنفيــذ التزاماتــه.

لكننــا نعتقــد أن الوكيــل الســياحي عندمــا يعهــد إىل غــره بتنفيــذ التزاماتــه ،فإنــه يكــون مسـ ً
ـؤول عــن

الــرر الــذي حيدثــه غــره مســؤولية عقديــة عــن فعــل غــره .فاملديــن ُيســأل عــن اخلطــأ الــذي يرتكبــه الغــر

ـادرا منــه شــــخص ًيا .فكــون أن التنفيــذ مل حيــدث بفعــل املديــن ال يغــر يف يشء نظام املســؤولية،
كــا لــو كان صـ ً
فحــق املــرور يف التعويــض ينشــأ مــن اإلخــال بااللتــزام بــرف النظــر عــن الشــخص الــذي ينســب اليــه

هــذا اإلخــال ،وعــبء اإلثبــات الــذي يقــع عــى عاتــق املــرور يتوقــف عــى طبيعــة االلتــزام( :التــزام
ببــذل عنايــة جيــب إثبــات اخلطــأ ،والتــزام بتحقيــق نتيجــة يكفــي إثبــات عــدم حت ّقــق النتيجــة املتعهــد هبــا)،
وليــس عــى شــخص مــن قــام بتنفيــذه .وبذلــك يمكــن القــول إنــه عــى مســتوى الواقعــة املنشــئة للمســؤولية،
فــإن املســؤولية الع ْقديــة عــن فعــل غــره ال تقــدّ م أي خصوصيــة مقارنــة باملســؤولية التــي تنشــأ عــن الفعــل
الشــخيص للمديــن .4ولذلــك ال يمكــن  -يف نظرنــا  -اســتبعاد املســؤولية عــن فعــل غــره بدعــوى الرغبــة يف
1 V. C. Gory, note sous T.G.I. Paris, 5 nov. 2005, Gaz. Pal. 2006, 1159 ; Cass. 1ère Civ., 27 juin 2018 (Arrêt n° 689),
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence,2/arrets,publies,2986/premiere,chambre_civile_3169/2018_8490/
juin_8760/689,27,39602.html
2 Cass. 1ère Civ. 13 déc. 2005, Bull. Civ., I, n° 504, Gaz. Pal. 2007, n° 3236, note C. Gory ; RTD Civ., 2006, 329, obs. P.
Jourdain, -V. C.A. Paris, 9 mai 2000, D. 2000, p. 840, note Y. Dagorne-Labbe, confirmée par Cass. 1ère Civ., 28 oct. 2003,
Bull. Civ. I, n°219, D. 2004, p. 233, note Ph. Delebecque; J.C.P. 2004, II, 10006, note G. Lardeux.

ففــي هــذا احلكــم األخــر أيــدت حمكمــة النقــض وجــوب تعويــض الســائح عـ ّـا حلقــه مــن رضر أديب وف ًقــا للقانــون الفرنــي ،رغــم أن قانــون الدولــة
التــي وقــع هبــا احلــادث ال يوجــب تعويــض مثــل هــذا الــرر.

V. également, Cass. 1ère Civ., 11 mars 2009, RD Transp. 2009 comm. 189, obs. J. Bon Garcin.
3 Cass. 1ère Civ., 11 mars 2009, précité.

حيــث اســتبعدت املحكمــة تطبيــق القانــون التونــي ،وأخضعــت مســؤولية وكالــة الســياحة للقانــون الفرنــي ،وعــى وجــه اخلصــوص للــادة
 L211-16من قانون السياحة التي تقرر املسؤولية املوضوعية.

4 Pour une étude plus détaillée V. P. Jourdain, Les principes de la responsabilité civile, op. cit., p. 121 et ss. ; V. aussi, Rev.
Resp. Civ. et Assur, Numéro spécial consacré à la responsabilité du fait d’autrui (nov. 2000).
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تكريــس املســؤولية عــى رأس وكالــة الســياحة ،واحليلولــة دون تنصلهــا مــن املســؤولية ،اســتنا ًدا إىل وجــود
ســبب حيــول دون قيــام مســؤولية غريهــا املكلــف بالتنفيــذ؛ ألن املســؤولية الع ْقديــة عــن فعــل غريهــا تــؤ ّدي إىل
ذات النتائــج التــي تــؤ ّدي إليهــا املســؤولية الشــخصية.1

عــى أنــه ُيالحــظ أن مســؤولية وكالــة الســياحة عــن الــرر الــذي حلــق الســائح ،اســتنا ًدا إىل العقــد

الــذي يربــط بينهــا ،ال حتــول دون رجــوع الســائح عــى مقــدم اخلدمــة بمقتــى قواعــد املســؤولية املوضوعيــة
املنصــوص عليهــا يف املــادة  L 211-16مــن تقنــن الســياحة ،والتــي ال يرتبــط تطبيقهــا بوجــود عقــد بــن

املــرور واملســؤول ،فهــي مســؤولية قانونيــة ( )responsabilité légaleأو مهنيــة ()profesionnelle

تطبــق عــى املتعاقــد وغــر املتعاقــد.

وهــذا مــا ّقررتــه حمكمــة النقــض الفرنســـية يف حكــم أصـــدرته يف  9ديســـمرب ،2 2015
وتتعلــق الوقائـــع بشــخص اشـــرى مــن وكالــة سـياحـــية عقــد خدمــات سياحـــية جزافيــة
( - )un contrat touristique forfaitaireيشــمل مــن بــن األداءات التــي تقــدم للســائح  -نزهــة بحرية
يف مركــب قــام بتنفيذهــا منظــم رحــات بحريــة ( ،)un croisiéristeوقــد ألزمــت حمكمــة االســتئناف ً
كل

مــن وكالــة الســياحة ومنظــم الرحلــة البحريــة بتعويــض الــرر الــذي حلــق الســائح جــراء ســقوطه أثنــاء
النزهــة البحريــة ،اســتنا ًدا إىل نــص املــادة  L 211-16مــن تقنــن الســياحة .ويف طعنــه بالنقــض عــى هــذا

احلكــم اســتند منظــم الرحلــة  -إىل جانــب أوجــه أخــرى للطعــن  -إىل عــدم خضوعــه للمســؤولية املوضوعيــة
املنصــوص عليهــا يف املــادة  ،L 211-16نظـ ًـرا لعــدم وجــود عقــد يربــط بينــه وبــن املــرور .لكــن حمكمــة

النقــض رفضــت الطعــن ،عــى أســاس أن تطبيــق املســؤولية املوضوعيــة ال خيضــع لوجــود عالقــة عقديــة بــن
منظــم الرحلــة واملــرور.3

المطلب الثانــي :شروط قيام المسؤولية

نظـ ًـرا لكــون وكالــة الســياحة ترتبــط بالعميــل برابطــة عقديــة ،فــإن قيــام مســؤوليتها يفــرض مــن ناحيــة أن

صحيحــا ،ومــن ناحيــة أخــرى أن يكــون الــرر قــد حلــق العميــل
يكــون العقــد الــذي يربطهــا بالعميــل عقــدً ا
ً
بســبب اإلخــال بااللتــزام التعاقدي.

 1فاملــرور ســرفع دعــواه عــى وكالــة الســياحة املســئولة عــن فعــل مقدّ مــي اخلدمــات ،وال يمكــن للوكالــة  -كــا ســنرى  -أن تتخلــص مــن املســؤولية
إال بإثبــات الســبب األجنبــي الــذي ال ُيعــدّ فعــل اآلخــر الــذي عهــدت لــه بالتنفيــذ صــورة لــه.

2 Cass. 1ère Civ., 9 déc. 2015, D. 2016, p. 633, note Ph. Delebecque et J. A. Lévy, RTD Civ., 2016, chr. Responsabilité civile,
p. 375, obs. P. Jourdain.

3 La mise en œuvre de la responsabilité objective de l’organisateur du voyage ou du séjour - dit la cour - n’est pas subordonnée
à l’existence d’un lien contractuel entre ce dernier et l’acheteur.

وهــو مــا نــراه منطق ًيــا؛ ألن نــص املــادة  .L 211-16يقــي بتطبيــق املســؤولية املوضوعيــة عــى "كل شــخص طبيعــي أو معنــوي يبــارش عمليــات
تنظيــم الرحــات واإلقامــة" .فاملــرع ربــط املســؤولية بالقيــام بأعــال معينــة ،ومل يربطهــا بطبيعــة العالقــة التــي تربــط بــن القائــم هبــذه األعــال وبــن
املــرور.
املجلة الدولية للقانون ،املجلد  ،2019عدد خاص ،تصدر عن كلية القانون وتنرشها دار نرش جامعة قطر

59

وقــد ســبق أن ذكرنــا أن وكالــة الســياحة تلتــزم ،فيــا يتعلــق بضــان ســامة الســائح ،بتحقيــق نتيجــة .وهي
لذلــك مســؤولة بقــوة القانــون عــن التنفيــذ اجليــد لاللتزامــات التــي يرتّبهــا عقــد الســياحة  L 211-16مــن
قانــون الســياحة الفرنــي.
وعــى ذلــك فإنــه يكفــي لقيــام مســؤولية وكالــة الســياحة أن يلحــق بالعميــل رضر خــال فــرة تنفيــذ
العقــد؛ أي أثنــاء الرحلــة أو خــال اإلقامــة .وال يلــزم أن يثبــت العميــل أن هــذا الــرر هــو نتيجــة خطــأ
ارتكبــه الوكيــل الســياحي ،أو أحــد األشــخاص الذيــن أح ّلهــم حم ّلــه يف تنفيــذ برنامــج الرحلــة ،بــل يكفــي
إثبــات الــرر الــذي حلقــه ،وعالقــة الســببية بينــه وبــن الرحلــة أو اإلقامــة1؛ ولذلــك ُقــي بــأن رشكــة
الســياحة تكــون مســؤولة عــن الــرر الــذي حلــق الســائح جــراء ســقوطه عــى ســلم الفنــدق الــذي يقيــم
فيــه بســب تنظيفــه باملــاء دون أي إشــارة حتذيــر لل ُعمــاء .2كــا ُقــي بمســؤولية وكالــة الســياحة عــن التســمم
الغذائــي الــذي أصــاب ســائحة أثنــاء رحلــة بحريــة ،طاملــا أن الوكالــة مل تقــدم الدليــل عــى أن هــذا التســمم
قــد حصــل قبــل بــدء الرحلــة ،أو أثنــاء القيــام بنزهــة ال يشــملها العقــد.3
و ُيالحــظ أن اإلثبــات الــذي ُيك ّلــف بــه العميــل ينصــب عــى وقائــع ماديــة ،ولذلــك فإنــه يمكــن أن يتــم
بكافــة الطــرق .كــا ُيالحــظ أن اإلثبــات ال يثــر صعوبــة عندمــا يقــع الــرر أثنــاء الرحلــة أو اإلقامــة ،إذ
ُيفــرض يف هــذه احلالــة وجــود عالقــة ســببية بينــه وبــن تنفيــذ العقــد .4لكــن اإلثبــات يثــر صعوبــة يف احلالــة
التــي يظهــر فيهــا الــرر الح ًقــا عــى تنفيــذ العقــد ،فقــد يتعــذر عــى املــرور يف هــذه احلالــة أن ُيربهــن عــى
وجــود عالقــة بــن الــرر وبــن تنفيــذ العقــد .وقــد طرحــت هــذه املشــكلة يف قضيــة تتعلــق بطفــل أصيــب
بالتهــاب ميكــرويب مــن الغــذاء ظهــرت أعراضــه بعــد انتهــاء تنفيــذ العقــد الســياحي .ومل يتمكــن الوالــدان
مــن احلصــول عــى التعويــض بســبب عجزمهــا عــن إثبــات العالقــة بــن املــرض واإلقامــة يف الفنــدق ،هــذا
اإلثبــات كان مــن املمكــن إقامتــه عــن طريــق حتليــل طبــي يتــم إجــراؤه أثنــاء اإلقامــة ،لكــن الوالديــن مل
يفعال ذلــك.5
مرضــا،6
أم��ا عنــ الفع��ل الضاــر ال��ذي يث�ير املس��ؤولية ،فهــو يتّخــذ
صــورا متعــددة ،فقــد يكــون ً
ً
أو ســقو ًطا ،7أو اإلصابــة بــرر نتيجــة اســتعامل جهــاز يف حالــة رديئــة.8

1 V. A. Dagorne–Labbe, précité, n° 66. En jurisprudence, V. Cass. 1ère Civ., 9 déc. 2015, précité D. 2016, p. 633, note
Delebecque et Lévy, V. aussi, O. Gout, note sous Cass. 1ère Civ., 15 janv. 2015, D. 2016, Panorama commenté, p. 45 et ss.,
où il est écrit : » Et donc consacrée à travers ce dispositif (art. L 211-16) une responsabilité objective fondée sur le risque
lié à l’activité et non sur la faute de celui qui excerce l’activité «.
2 C.A. Versailles, 8 mars 2018, J. T. 2018, n° 2019, p. 13, note Delpech.
3 Cass. 1ère Civ., 15 déc. 2011, J.T. 2012, n° 138, p. 13, note Delpech : V. dans le même sens, Civ. 1ère, 11 mars 2009, Gaz.
Pal. 2010, Jur, p. 398.
4 V. Cass. 1ère Civ., 15 déc. 2011, précité.
5 Cass. 1ère Civ., 5 nov. 2004, Tourisme et droit, mai 2005, n° 68, p. 25.
6 V. Paris 12 juin 1997, D. 1998, 252, note A. Dagone-Labbe.
7 1ère Civ., 2 nov. 2005, J.C.P. 2006, II, 10018, note M. Poumarède, D. 2006, 1016, note, J. Y. Maréchal; RTD Civ., 2000, 329,
obs. P. Jourdain.
8 V. T.G.I., Paris, 3 avr. 2003, Tourisme et droit, déc. 2003, n° 53, p. 23.
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أيضــا أن املســؤولية املوضوعيــة لوكالــة الســياحة تفــرض أن الــرر قــد وقــع بمناســبة نشــاط
يالحــظ ً

أشــارت إليــه أوراق الدعايــة الصــادرة مــن وكالــة الســياحة ،وتــم تنفيــذه يف املــكان بواســطة املمثــل املحــي

للوكالــة .1أمــا إذا وقــع الــرر بمناســبة أداء إضــايف ( )une prestation supplémentaireمل يــرد النــص
عليــه يف العقــد األصــي فإنــه يتعــن البحــث عــا إذا كان هــذا األداء يمكــن إحلاقــه بالعقــد أم ال .ففــي احلالــة
األوىل تكــون وكالــة الســياحة مســؤولة عــن الــرر الــذي حيــدث أثنــاء تنفيــذ األداء؛ ولذلــك ُقــي بــأن
الوكالــة الســياحية ال يمكنهــا االدعــاء بــأن النزهــة التــي وقــع أثناءهــا الــرر ال تتصــل بالعقــد عــى حــن أنــه

متــت اإلشــارة إىل هــذه النزهــة يف ورقــة دعائيــة حتمــل عنــوان الوكالــة وشــعارها ،2والــيء ذاتــه جيــب قولــه
بالنســبة ألداء معـ ّـن قــام املنفــذ املحــي بإحاللــه حمــل أداء آخــر منصــوص عليــه يف العقــد .3وعــى العكــس مــن

ـم
ـم طرحهــا والتســجيل فيهــا أثنــاء توقــف الســفينة خــال رحلــة بحريــة ،والتــي تـ ّ
ذلــك فــإن النزهــة التــي تـ ّ
ســداد مقابلهــا منفصـ ً
ـا عنــد األداءات األصليــة ،تُعــدُّ موضو ًعــا لعقــد منفصــل ،وال تدخــل يف نطــاق تطبيــق
املســؤولية املوضوعيــة املنصــوص عليهــا يف قانــون  13يونيــو  .41992ونفــس احلــل ينطبــق بالنســبة لــأداء

ـم ســداده مقابلــه بواســطة املســافرين
الــذي مل يــرد بــه نــص يف العقــد ،والــذي كانــت لــه صفــة اختياريــة ،وتـ ّ

إىل شــخص مــن غريهــم يف وقــت الحــق عــى إبــرام العقــد.5

وقــد أكــدت حمكمــة النقــض التفرقــة بــن األداءات التكميليــة التــي يمكــن إحلاقهــا بالعقــد ،وختضــع

للمســؤولية املوضوعيــة ،وتلــك التــي ال يمكــن إحلاقهــا بــه فتخــرج مــن نطــاق هــذه املســؤولية ،يف حكمــن
أصدرهتــا يف ســنة .2015

يتعلــق احلكــم األول 6بزوجــن قامــا بــراء عقــد خدمــات ســياحية جزافيــة موضوعــه جولــة يف دولــة

املغــرب .ويف مــكان التنفيــذ اختــار الزوجــان أدا ًء إضاف ًيــا يتمثــل يف القيــام بنزهــة عــى متــن ســيارة دفــع

رباعــي ،حيــث تعرضــا حلــادث مــروري ،وقــد رفــع الزوجــان دعــوى تعويــض عــى وكالــة الســياحة التــي
ابتاعــا منهــا العقــد ،مســتندَ ين إىل أن هــذه النزهــة جيــب إحلاقهــا بالعقــد؛ ألنــه قــد ورد ذكرهــا يف مطويــة
الدعايــة اخلاصــة بالوكالــة ،وكان هلــا دور يف زيــادة اإلقبــال عــى العقــد .لكــن حمكمــة النقــض أ ّيــدت حكــم

االســتئناف يف رفــض دعــوى التعويــض اســتنا ًدا إىل أن األداء (حمــل املنازعــة) كان اختيار ًيــا ،وال تشــمله
الفاتــورة الصــادرة مــن وكالــة الســياحة ،وأن هــذا األداء تــم تســجيله يف املغــرب ،وســدّ د عنــه مقابــل إضــايف
1 V. Paris, 19 nov. 2004, Gaz. Pal. 2007, 3227, 1e esp., obs. Gory, Cass. 1ère Civ., 9 nov. 2015, J.T. 2015/176, p. 14, note,
Delpech.
2 V. Paris, 2 juin 2004, Juris-Data, n° 247610.
3 V. Paris, 8 sept. 2014, J.T. 2014/168, p. 13, note, Delpech.
4 V. 1e Civ., 13 dec. 2005, Bull. Civ. I, n° 505, J.C.P. 2006, IV, 1078, Gaz. Pal, 26-27 avr. 2006, p. 16, note Y. Dagorne-Labbe.
5 Cass. 1ère Civ., 11 juin 2009, précité; 1ère Civ., 1 janv. J.T. 2015, n° 34, p. 14, note Y. Dagorne-Labbe.
; 6 Cass. 1ère Civ., 15 janv. 2015, D. 2015, p. 204, RTD Civ. 2015, p. 625, Obs. P. Jourdain ; J.C.P. 2015, 485, note Lachièze
Gaz. Pal. 1-2 juillet 2015, p. 17, obs. S. Gerry-Vernière, R. D. 2016, p. 45, note Olivier-Gout.
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بالعملــة املحليــة .فهــذا األداء إ ًذا مســتقل عــن العقــد ،وال يثــر مســؤولية وكالــة الســياحة وف ًقــا لنــص املــادة
 L 211-17مــن تقنــن الســياحة.1

أمــا احلكــم الثــاين 2فيتعلــق بزوجــن قامــا بــراء عقــد رحلــة إىل مــر ،حيــث تعرضــا بدورمهــا حلــادث
ســر أثنــاء نزهــة بالســيارة يف مدينــة اإلســكندرية .وقــد دفعــت وكالــة الســياحة دعــوى التعويــض التــي
أقامهــا الزوجــان ،باالســتناد إىل عــدم شــمول العقــد للنزهــة التــي حصــل احلــادث خالهلــا؛ ألن هــذه النزهــة
تــم اقرتاحهــا بشــكل اختيــاري يف مــكان تنفيــذ العقــد ،وســدّ د مقابلهــا منفصـ ً
ـا ،ولشــخص مــن غريمهــا.
لكــن حمكمــة النقــض أيــدت قضــاة االســتئناف فيــا ذهبــوا إليــه مــن تقريــر مســؤولية وكالــة الســياحة ،اســتنا ًدا
إىل أنــه "وف ًقــا ملــا جــاء يف مطويــة الدعايــة التــي حييــل إليهــا العقــد ،فــإن وكالــة الســياحة تعهــدت بــأن تقــدم يف
اليــوم الثــاين للرحلــة ،حســب اختيــار العميــل :إمــا يو ًمــا حـ ًّـرا يف القاهــرة ،وإمــا نزهــة يف اإلســكندرية .هــذه
األداءات ســامهت يف اجتــذاب الســائحني ،كــا أن طريقــة ســداد مقابلهــا كانــت حمــدّ دة عقد ّيــا وتــم تنفيذهــا
بواســطة مندوهبــا املحــي شــأن كل أنشــطة اإلقامــة".3

فالواضــح أن الفــرق بــن احلالتــن يكمــن يف أن األداء :يف احلكــم األول كان اختيار ًّيــا ومل ُيــر إليــه العقــد،
وســدد مقابلــه يف املــكان نفســه لشــخص أجنبــي عــن الوكالــة؛ ولذلــك ال يمكــن إحلاقــه بالعقــد ،أمــا يف
احلكــم الثــاين فــإن العقــد تضمــن إشــارة إىل األداء اإلضــايف كــا حــدد كيفيــة ســداد مقابلــه ،كــا أن تنفيــذه تــم
 شــأن كل األداءات  -بواســطة منــدوب الوكالــة املحــي؛ ولذلــك فقــد تــم إحلاقــه بالعقــد وتقريــر مســؤوليةوكالــة الســياحة عنــد الــرر الــذي وقــع أثنــاء تنفيــذه.4
يبقــى مــع ذلــك أن نقــرر أن اســتخالص العنــارص التــي يمكــن مــن خالهلــا إحلــاق األداء اإلضــايف،
أو التكميــي بالعقــد هــو مســألة واقــع مرتوكــة للســلطة التقديريــة لقضــاة املوضــوع.

وأخــرا فإنــه يتعــن مالحظــة أن املســتفيد مــن املســؤولية املوضوعيــة املؤسســة عــى نــص املــادة
ً
 L 211-16مــن تقنــن الســياحة ،هــو فقــط مشــري الرحلــة الدائــن بااللتــزام بضــان الســامة يف مواجهــة
وكالــة الســياحة .فهــذه املســؤولية ال يتمســك هبــا إال الســائح املتعاقــد نفســه ،أو املســتحقون عنــه ،عندمــا
1 « La prestation litigieuse - dit la cour - n’avait qu’un caractère facultatif, qu’elle n’était pas comprise dans la facture
émise par l’agence de voyages, et que, souscrite au Maroc, elle avait donné lieu à un paiement supplémentaire réglé en
monnaie locale, de sorte que la cour d’appel en a exactement conclu que cette prestation autonome et n’entrait pas dans
le champ de l’article L211-17 du code de tourisme alors applicable ».
2 Cass. 1ère Civ., 9 avr. 2015, D. 2015, p. 860 ; RTD Civ., 2015, p. 625, obs. P. Jourdain ; J.C.P. 2015, 1271, note C. Lachièze,Gaz.
Pal. 20 mai 2015, p. 12, note P. Oudot ; RD. 2016, p. 45, note Olivier.
3 « Selon le texte de la brochure à laquelle renvoyait le contrat, les voyagistes s’étaient engagés à fournir lors de la
dixième journée, au choix de l’acheteur une journée libre au Caire en demi-pension ou une excursion en Alexandrie. Ces
prestations participaient de l’attrait des voyageurs que leurs modalités et leurs prix étaient contractuellement déterminés
et qu’elles étaient exécutées par leur correspondant local comme toutes les activités du séjour ».

 4انظر :يف تقدير وجود اختالف جوهري يف ظروف الواقعتني ،يربر متاما اختالف احلل وف ًقا ملا ذهبت إليه حمكمة النقض.

C. Lachièze: note précitée, J.C.P. 2015, 1271.

وانظــر :يف انتقــاد توجــه حمكمــة النقــض ،نظـ ًـرا لعــدم وضــوح املعيــار الــذي اســتندت إليــه يف إحلــاق ،أو عــدم إحلــاق األداء بالعقــد ،حيــث كان األداء يف
احلالتــن اختبار ًّيــا وتــم دفــع مقابلــه يف نفــس مــكان الرحلــة.

Olivier-Gout, note précitée, D. 2016, p. 45 et ss.
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يرفعــون الدعــوى باســمه ( .)l’action successoraleأمــا إذا رفــع هــؤالء املســتحقون الدعــوى باســمهم
الشــخيص للمطالبــة بتعويــض مــا أصاهبــم مــن رضر مرتــدّ ( ،)dommage par ricochetفــا يمكنهــم
التمســك باملســؤولية املوضوعيــة اســتنا ًدا إىل النــص املذكــور ،ويكــون الطريــق الوحيــد املتــاح أمامهــم هــو
دعــوى املســؤولية التقصرييــة املبنيــة عــى اخلطــأ واجــب اإلثبــات.
هــذا مــا قررته حمكمــة النقض الفرنســية يف حكم أصدرتــه يف  28ســبتمرب  ،1 2016وتتعلق الوقائع بشــخص

اشــرى مــن وكالــة ســياحة عقــد خدمــات ســياحية شــامل ،ويف إطــار الربنامــج كانــت هنالــك رحلــة لرؤيــة

فوهــة بــركان عــى ارتفــاع  5897مــر ،مل يتحملهــا أحــد الســائحني فتــويف نتيجــة ارتشــاح بالرئتــن .فرفعــت
أرملــة ا ُملتــوىف وبناتــه دعــوى للمطالبــة بالتعويــض ،عــا أصاهبــم مــن رضر شــخيص اســتنا ًدا إىل نــص املــادة
 L 211-16الــذي يقــرر املســؤولية املوضوعيــة لوكالــة الســياحة .لكــن حمكمــة االســتئناف رفضــت مــا ذهــب
إليــه ا ُملدّ عــون مــن تأســيس الدعــوى عــى نــص املــادة  L 211-16مــن تقنــن الســياحة ،2وأ ّيدهتا حمكمــة النقض
اســتنا ًدا إىل أن املــادة املذكــورة تقيــم مســؤولية موضوعيــة لصالــح مشــري الرحلــة فقــط ،عــى وجــه ال يمكــن

معــه للمســتحقني عــن هــذا األخــر مطالبــة وكالــة الســياحة بالتعويــض عــا أصاهبــم مــن رضر شــخيص،

إال عــى أســاس املســؤولية التقصرييــة الناشــئة عــن االخــال بالتــزام عقــدي ،والتــي تتطلــب إقامــة الدليــل

عــى خطــأ وكالــة الســياحة3؛ ألهنــم ُيعتــرون مــن الغــر بالنســبة للعقــد الــذي يربــط الوكالــة باملشــري .وهــو
مــا يعنــي أن حمكمــة النقــض قــد التزمــت يف هــذا احلكــم مــا تنــص عليــه املــادة  L 211-16مــن تقنــن الســياحة
التــي تقــي بــأن وكالــة الســياحة مســؤولة "بقــوة القانــون يف مواجهــة املشــري عــن حســن تنفيــذ االلتزامــات

التــي يرتبهــا العقــد ،"...وهــي يف ذات الوقــت ترفــض مــدّ نطــاق هــذه املســؤولية إىل املســتحقني عــن املشــري

يف حالــة وفاتــه ،ســواء بشــكل مبــارش أم باللجــوء إىل فكــرة االشــراط الضمنــي ملصلحــة الغــر ،4أم باعتبــار
Cass. 1ère Civ., 28 Sept. 2016, RD. 2017, p. 341, note C. Lachièze, J. T 2016, n° 191, p. 10, note Delpech : A. J. Contrat
2017, p. 41, note Y. Dagorne-Labbe.

1

 2حيــث رأت حمكمــة االســتئناف أن األســاس الصحيــح للدعــوى ،هــو اإلخــال بااللتــزام بالنصــح ) ،(l’obligation de conseilومــا نشــأ عنــه مــن
تفويــت يف فرصــة بقــاء الــزوج (بالنســبة لألرملــة) واألب (بالنســبة للبنــات) عــى قيــد احليــاة.

C.A. Aix-en-Provence, 12 fév. 2015, cité par C. Lachièze dans sa note précitée.

« Attendu - dit la cour de cassation - que l’article L 211-11 du code de tourisme instaure une responsabilité légale
de plein droit au seul profit de l’acheteur de voyage, de sorte que les ayant droit de celui-ci ne peuvent agir contre
l’agence de voyages, pour leur préjudice personnel, que sur le fondement de la responsabilité délictuelle consécutive à un
manquement contractuel, exigeant la preuve d’une faute du voyagiste ».

3

 4وفكــرة االشــراط الضمنــي ملصلحــة الغــر ) (la stipulation tacite pour autruiكانــت مســتعملة مــن جانــب القضــاء الفرنــي عــى وجــه
اخلصــوص يف جمــال عقــد النقــل هبــدف الســاح ألقــارب املســافر الــذي تــويف أثنــاء تنفيــذ عقــد النقــل ،باالســتفادة مــن االلتــزام بضــان الســامة
الــذي حملــه حتقيــق نتيجــة يف رجوعهــم عــى الناقــل للمطالبــة بالتعويــض ،عــا أصاهبــم مــن رضر شــخيص جــراء وفاتــه .لكــن هــذا القضــاء مل يعــد
مأخــو ًذا بــه اآلن ،بعــد أن أصبحــت النصــوص اخلاصــة املنظمــة ملســؤولية الناقــل اجلــوي (املــادة  46مــن اتفاقيــة وارســو ،واملــادة  29مــن اتفاقيــة
مونرتيــال) والناقــل البحــري (املــادة  L 5421-7مــن تقنــن النقــل الفرنــي) تنظــم بطريقــة واحــدة تعويــض الــرر املبــارش والــرر املرتــدّ  ،لكــن
املالحــظ أن حمكمــة النقــض الفرنســية رفضــت غــر مــرة تطبيــق فكــرة االشــراط الضمنــي ملصلحــة الغــر يف جمــال مســؤولية وكاالت الســياحة جتــاه
أق��ارب الس��ائح املت��وىف.

V. Cass. 1ère Civ., 28 oct. 2003, Bull. Civ. I, n° 219 ; D. 2004, p. 233, note Delebecque ; RTD Civ. 2004-2017, p. 96, obs. P.
Jourdain ; Cass. 1ère Civ., 10 avr. 2008, n° 7-13. 520, cité par C. Lachièze, note précitée, D. 2017, p. 342, col. 2.
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جمــرد اإلخــال بااللتــزام الع ْقــدي بضــان الســامة بمثابــة خطــأ تقصــري جييــز لغــره (املــرور) االســتناد

إليــه للمطالبــة بالتعويــض عــا أصابــه مــن رضر شــخيص.1
المبحث الثالث :كيف ّية دفع المسؤولية

يف عجالــة نــو ّد اإلشــارة إىل أن املســؤولية املوضوعيــة لوكالة الســياحة تغطــي كل أوجه الــرر الذي

يمكن أن يصيب الســائح ،يســتوي يف ذلــك الــرر اجلســاين ( ،)le préjudice physiqueوالرضر املايل
( )le préjudice materielالذي يتمثل يف نفقات تك ّبدها السائح لعالج إصابة أ ّملت به أثناء الرحلة ،2وكذلك

الرضر األديب الذي شعر به السائح بسبب إقامته يف فندق غري املتفق عليه ،3أو الناتج عن احلرمان من نزهة يف منطقة
بعيدة من املرجح أن السائح لن تتسنى الفرصة لزيارهتا مرة أخرى ،4أو الشعور باإلحباط واملرارة الناتج عن ضياع

رحلة دعا إليها السائح أقاربه حلضور حفل خطوبته.5

فــإذا رجعنــا إىل أســباب دفــع املســؤولية ،فإنــه يمكــن القــول إن وكالــة الســياحة يمكنهــا أن تتخلــص مــن
االلتــزام بالتعويــض كليــة ،أو َ ُتــدُّ منــه باالســتناد إىل جمموعــة مــن األســباب التــي ُيعــد بعضهــا أســبا ًبا لإلعفاء
مقــررة بنــص القانــون ،يف حــن ُيســتقى البعــض اآلخــر مــن اجتهــاد الفقــه والقضــاء .وهــو مــا نقــوم ببيانــه يف
مطلبــن عــى التــوايل:

المطلب األول :أسباب اإلعفــــــاء من المسؤولية المق ّررة بنصوص خاصة

نصــت املــادة  L 211-16مــن تقنــن الســياحة الفرنــي عــى ثالثــة أســباب لدفــع املســؤولية هــي :فعــل
ّ

ـوة القاهــرة ،وســنعالج هــذه األســباب الثالثــة تبا ًعــا:
املشــري ،وفعــل غــر املشــري ،والقـ ّ

 1هــذا التشــبيه قــرره حكــم اجلمعيــة العموميــة ملحكمــة النقــض الفرنســية ،الــذي قــى بــأن اآلخــر عــن العقــد يمكــن أن يؤســس دعــواه باملســؤولية
التقصرييــة عــى اإلخــال بالتــزام عقــدي ،طاملــا أن هــذا اإلخــال كان ســب ًبا للــرر الــذي حلقــه.

Cass. Ass. Plén. 04 oct. 2006, Bull. Civ. Ass., Plén., n° 9, BLCC 1er déc. 2006, note et rapp. M. Assie, conc. A. Gariozzo,
D. 2006, 2825, note G. Viney, 2007, 1827, obs. L. Rozès, 2897, obs. P. Jourdain ; M. Baccache, Relativité de la faute
contractuelle et responsabilité des parties à l’égard des tiers, D. 2016, p. 1454.

ولكــن يبــدو أن الطابــع االســتثنائي للنــص اخلــاص بمســؤولية وكاالت الســياحة ،ومــا يتضمنــه مــن خــروج عــى القواعــد العامــة هــو مــا يــرر مــا
ذهبــت إليــه حمكمــة النقــض مــن قــر نطاقــه عــى املشــري وحــده.
V. dans le même sens, C. Lachièze, note précitée, p. 343, 1e col.

تم إنزاله فيه.
 2وقد يتمثل الرضر املادي يف عدم كفاية اخلدمة ،أو الطعام الذي يقدم للسائح يف الفندق الذي ّ

V.C.A Metz, 5 janv. 2006, Gaz. Pal. 2007, 3241, 2è esp., obs. C. Gory.

أو الرضر الناتج عن إلغاء الرحلة بعد أن تكبد السائح نفقات يف اإلعداد هلا.

C.A. Orléans, 25 avr. 2005, Gaz. Pal., 4 avr. 2006, p. 37, obs, Gory.

ـم وفقــا ِلقيــم جزافيــة
يالح�ظـ م��ع ذل�كـ أن�هـ بالنسـ�بة للــرر املتمث��ل يف فقـ�د ،أو تلــف حقائــب الســائح ،أو تأخــر وصوهلــا ،فــإن التعويــض عنــه يتـ ّ
ـارا مــن 28
ـ
اعتب
ـذ
ـ
التنفي
حتددهــا املعاهــدات الدوليــة ،وهــي معاهــدة وارســو لســنة  ،1969والتــي ح ّلــت حملهــا معاهــدة مونرتيــال التــي دخلــت ح ّيــز
ً
يونيــو .2004
V. Y. Dagorne-Labbe, Agence de voyages, précité, n°68.

3 C.A. Paris, 28 sept. 2006, Tourisme et droit, janv. 2007, n° 84, p. 14.
4 Chambéry, 4 janv. 2011, J.T., 2011/131, p.12, note Delpech.
5 C.A. Paris 10 fév. 2006, Gaz. Pal. 2006, 1167, obs. C. Gory.
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الفرع األول :فعل املشرتي ()le fait de l’acheteur

وف ًقــا لنــص الفقــرة  16مــن املــادة  L211فــإن وكالــة الســياحة يمكنهــا أن  -تتخ ّلــص كل ًيــا أو جزئ ًّيــا  -مــن
ً
تنفيــذا معي ًبــا
املســؤولية ،وذلــك بإقامــة الدليــل عــى أن عــدم تنفيــذ التزامهــا بضــان الســامة ،أو تنفيــذه

إ ّنــا يرجــع إىل فعــل املشــري ،و ُيقصــد بذلــك الســائح الــذي تعاقــد مــع الوكالــة ،فاشــرى منهــا برنامــج

الرحلــة واإلقامــة الــذي يطلــق عليــه " ."le forfait touristiqueلكــن القضــاء يشــرط لتقريــر اإلعفــاء أن
املكونــة للخطــأ .1وتطبي ًقــا لذلــك فإنــه بصــدد حــادث مــروري حكــم القضــاء
يتضمــن هــذا الفعــل العنــارص ّ
بإعفــاء وكالــة الســياحة مــن املســؤولية؛ نظـ ًـرا ألن احلــادث يرجــع إىل عــدم حــرص العميــل الــذي كان يقــود
الســيارة ،2ولكــن يف حكــم آخــر رفــض القضــاء إعفــاء الوكالــة مــن املســؤولية؛ نظـ ًـرا ألن الــرر قــد نشــأ

واضحــا،4
عــن عــدم خــرة العميــل الســائق؛ أي عــن فعــل ال يمثــل خطــأ ،3هــذا اخلطــأ جيــب أن يكــون
ً
وأن ُيقــام الدليــل عليــه بواســطة وكالــة الســياحة والســفر ،وف ًقــا ملــا تنــص عليــه املــادة  L 211-16مــن تقنــن
الســياحة.

ِ
ـي وكالــة الســياحة مــن املســؤولية ،أن يتوافــر فيــه صفــات
لكــن هــل ُيشــرط يف خطــأ املشــري ،لكــي ُيعفـ َ
القــوة القاهــرة مــن عــدم إمــكان التو ّقــع وعــدم اســتطاعة الدفــع؟ يف إطــار عقــد النقــل أجــاب القضــاء عــن

هــذا الســؤال باإلجيــاب .5ومــع ذلــك فنحــن نــرى عــدم اشــراط أن يكــون خطــأ الســائح الــذي ُيعفــي وكالــة
الســياحة مــن املســؤولية مســتجم ًعا لعنــارص القــوة القاهــرة ،فمثــل هــذا الــرط ال يمكــن اســتنتاجه مــن نــص
املــادة  L 211-16مــن تقنــن الســياحة.

وتتعــدّ د األخطــاء التــي يمكــن أن تصــدر مــن العميــل ،وتــؤ ّدي إىل إعفــاء الوكالــة مــن املســؤولية ،نذكــر
منهــا عــى ســبيل املثــال :خطــا املــرور الــذي ُجــرح أثنــاء ممارســة رياضــة التز ّلــج بســبب عــدم ســيطرته عــى
جهــاز التز ّلــج (املــزالج) الــذي يســتخدمه ،6وخطــأ املتزلــج الــذي مل حيــرم تعليــات املرشــد بتجنــب التزلــج

عــى نقطــة مع ّينــة ،ممــا أدى إىل وفاتــه نتيجــة اهنيــار اجلليــد يف هــذه النقطــة أثنــاء مــروره عليهــا .7وعــى العكس
مــن ذلــك ال يمكــن أن ينســب خطــأ إىل الســائح الــذي جــرح أثنــاء الغطــس والــذي مل يتلــق أي توجيــه بعــدم

الغطــس بســبب عــدم انتظــام عمــق البحــر.8

1 Cass. 1ère Civ., 2 nov. 2005, Bull. Civ., I, n° 401, Gaz. Pal. 2-4 avr. 2006, p. 31, Cass. Civ., 17 nov. 2011, J.T. 2012/139, p.
15, note Delpech.
2 Paris 19 nov. 2004, Tourisme et droit, mars 2005, n° 66, p. 20.
3 V. Paris 19 mai 2008, D. 2008, p. 2774, note Y. Dagorne-Labbe ; J.C.P. 2008, IV, 2213.
4 V. Grenoble 31 mars 2008, J.C.P. 2008, IV, 2921.
5 Cass. Ch. Mixtes 28 nov. 2008, J.C.P. 2009, II, 10011, note P. Grosser, J.C.P. 2009, I, 123, n° 12, obs. Ph. Stoffel-Munck : D.
2008, A.J. 3079, obs. J. Gallmeister : V. dans le même sens, Civ. 2ème, 19 nov. 2009, n° 9-10-849, Civ. 2ème, 27 mars 2014,
n° 13-13-790.
6 C.A. Grenoble, 28 août 2012, J.T., 2012/147, p. 12, obs. Delpech.
7 Cass. 1ère Civ., 13 déc. 2005, Gaz. Pal. 8-9 mars 2006, p. 17.
8 C.A. Rennes, 12 fév. 2014, J.T., 2014/164, p. 13, confirmé par Civ. 1ère, 9 avr. 2015, n° 42, D. act. 24 avr. 2015, obs. A. Cayrol.
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ولكــن ُيالحــظ أن خطــأ املشــري ال يــؤدي إىل إعفــاء الوكيــل الســياحي مــن املســؤولية ،إال إذا كان يمثــل

الســبب الوحيــد ،أو أحــد األســباب التــي أدت إىل وقــوع الــرر .وإثبــات هــذه الســببية ُيعــدّ رش ًطــا أساسـ ًيا

إلعفــاء وكالــة الســياحة مــن املســؤولية كل ًيــا أو جزئ ّيـًــا .ولذلــك قــى بعــدم مســؤولية وكالــة الســياحة عــن

غــرق طفــل يف املســبح نتيجــة إمهــال الوالديــن يف الرقابــة ،رغــم وجــود حتذيــر عنــد مدخــل املســبح مكتــوب

باللغتــن الفرنســية واإلنجليزيــة ،يؤكــد عــدم وجــود مراقبــي ســباحة ،وأن األطفــال يتعــن أن يبــارشوا العــوم
حتــت رقابــة الوالديــن ،1وعــى النقيــض مــن ذلــك قــى بمســؤولية وكالــة الســياحة عــن الــرر كامـ ً
ـا عندما

عجــزت عــن تقديــم ،الدليــل عــى أن إمهــال األم كان لــه دور يف الــرر الــذي أصــاب الطفــل.2

والغالــب أن يشــرك خطــأ العميــل مــع خطــأ وكالــة الســياحة يف إحــداث الــرر ،وعندئـ ٍ
ـذ يــؤدي خطــأ

العميــل إىل التخفيــف مــن مســؤولية وكالــة الســياحة ،وذلــك بقــدر الــدور الــذي لعبــه يف حصــول الــرر3؛
ولذلــك ُقــي بأنــه إذا كان وكيــل الســياحة ال يســتطيع أن يتمســك بالتخصــص املهنــي للمــرور ،إلعفــاء

نفســه كليــة مــن املســؤولية عــن وفــاة طبيــب مصــاب بالقلــب مــن جــراء صعــود جبــل مرتفــع ،لرؤيــة فتحــة

بــركان عــى ارتفــاع يصــل إىل  5897مــر .لكنــه ُيعفــى مــن املســؤولية جزئ ًّيــا مــا دام قــد أورد يف املطويــة
خاصــا بعــدم صعــود اجلبــال ،ونصــح بــرورة عمــل فحــص
الدعائيــة التــي ّ
وزعهــا عــى املســافرين عنوا ًنــا ً

طبــي ،فهــو ليــس مكل ًفــا بتقديــم مزيــد مــن املعلومــات إىل املســافر الــذي يعــاين مــن حالــة ضعــف خــاص،

طاملــا مل يكــن باســتطاعته أن يطلــع عــى هــذه احلالــة ،ومل يفصــح لــه املســافر عنهــا.4
الفرع الثاين :فعل الغري ()Le fait d’autrui

وف ًقــا لنــص الفقــرة الثانيــة مــن املــادة  L 211-16مــن تقنــن الســياحة الفرنــي ،فــإن فعــل غــر املشــري

(األجنبــي عــن تنفيــذ األداءات) املقــررة بمقتــى العقــد ،متــى كان مــن غــر املمكــن توقعــه أو دفعــه ،يمكــن
أن يعفــي وكالــة الســياحة مــن املســؤولية كل ًيــا أو جزئ ًيــا.

ويقصــد بغــر املشــري األجنبــي عــن تنفيــذ األداءات ،كل شــخص ال يكــون مــن تابعــي وكيــل الســياحة

الذيــن ٌيســأل هــذا األخــر عــن فعلهــم مســؤولية املتبــوع عــن فعــل التابــع ،وال يكــون أحــد املنفذيــن املحليــن

( )les prestataires locauxالذيــن يعهــد إليهــم وكيــل الســياحة بتنفيــذ العقــد كل ًيــا أو جزئ ًيــا .يف عبــارة
1 Cass. 1ère Civ., 15 janv. 2015, Gaz. Pal. 2015, n° 42, p.18, obs. Tosi-Dupriet.
2 Cass. Civ. 1ère, 19 mars 2009, Tourisme et droit, 2009, p. 36, obs. C. Lachièze.

 3ويذهــب البعــض إىل أن إعفــاء وكالــة الســياحة مــن املســؤولية اســتنا ًدا إىل خطــأ املشــري ،هــو أمــر نــادر احلــدوث عمـ ً
ـا ،مــن جهــة ألن القضــاء
ـرا يف االعــراف
ال يعــرف بســهولة بخطــأ املــرور ،ومــن جهــة أخــرى ألنــه عندمــا يقــوم الدليــل عــى خطــأ املــرور ،فــإن القضــاة يــرددون كثـ ً
بوجــود عالقــة ســببية بــن هــذا اخلطــأ وبــن الــرر الــذي وقــع.
V. C. Lachièze, obs. précitées sous Cass. 1ère Civ., 19 mars 2009.

 4وكانــت حمكمــة االســتئناف قــد نســبت لوكالــة الســياحة خطــأ تر ّتــب عليــه تفويــت فرصــة احليــاة عــى املتـ ّ
ـوف بنســبة  ،%25لكــن حكمهــا تعـ ّـرض يف
هــذه اجلزئيــة لإللغــاء مــن قبــل حمكمــة النقــض؛ ألهنــا مل تبحــث مــدى كفايــة املعلومــات التــي قدمتهــا وكالــة الســياحة لتحذيــر العميــل.

Cass. 1ère Civ., 28 sept. 2016, précité.
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واحــدة فــإن غــر املشــري جيــب أن يكــون أجنب ًيــا متا ًمــا عــن األداءات التــي يتضمنهــا العقــد ،1وال مانــع مــن

أن يكــون الشــخص الــذي حيمــل وصــف غــر املشــري هبــذا املعنــى أحــد أقــارب املــرور.2

وقــد ســبق أن ذكرنــا أن فعــل املــرور (الســائح) ،ال يعفــي مــن املســؤولية إال إذا كان خاط ًئــا ،وعــى

العكــس مــن ذلــك فــإن فعــل غــر املشــري ال خيضــع هلــذا الــرط ،فهــو يرتــب أثــره املعفــي مــن املســؤولية،

ولــو مل يتوافــر فيــه وصــف اخلطــأ ،فــإذا توافــر فعــل غــر املشــري عــى وصــف اخلطــأ ،ولكــن مل يكــن بالنســبة

تعويضــا
لوكيــل الســياحة ممــا ال يمكــن توقعــه أو دفعــه ،3فإنــه يســمح للوكيــل بعــد أن يعــوض الســائح
ً
ـا ،أن يرجــع إىل غــر املشــري؛ ليســرد منــه جــز ًءا مــن التعويــض معـ ً
كامـ ً
ـادل للقــدر الــذي ســاهم بــه خطــؤه
يف إحــداث الــرر.4

لكــن فعــل غــر املشــري يــؤدي إىل إعفــاء وكالــة الســياحة مــن املســؤولية كليــة ،إذا اســتجمع صفتــي:

عــدم إمــكان التوقــع ،واســتحالة الدفــع .ويقــع عــى وكالــة الســياحة عــبء إثبــات توافــر هاتــن الصفتــن،
وذلــك بكافــة طــرق اإلثبــات ،وإن كان ُيالحــظ تشــدد القضــاء الفرنــي يف االعــراف هبذيــن الوصفــن لفعــل
اآلخــر ،ومــن ثــم ترتيــب األثــر املعفــي مــن املســؤولية.

ـي بــأن اندفــاع ســيارة يف إجــراء حركــة ختطــي للســيارة التــي كانــت تقــل الســائحني ،ممــا أدى إىل
لذلــك ُقـ َ

اصطدامهــا هبــا ،ال يعــد ســب ًبا معف ًيــا؛ ألنــه ال يتوفــر عــى صفتــي :عــدم إمــكان التوقــع ،واســتحالة الدفــع.5

كــا أخــذ بنفــس احلــل بخصــوص االندفــاع املفاجــئ لســيارة نقــل متجــاوزة الرسعــة املحــددة ،ممــا أجــر

ســائق ســيارة الســائحني عــى اســتخدام الفرامــل بصــورة عنيفــة ،فأصيــب بعضهــم.6

وأخــرا فــإن القضــاء مل يعــرف بتوافــر عــدم إمــكان التوقــع ،واســتحالة الدفــع يف القضيــة املعروفــة
ً

بـ "رهائــن جولــو" ( ،)otages de JOLOحيــث أخــذ بعــض الســائحني رهائــن أثنــاء إقامتهــم يف ماليزيــا

بواســطة جمموعــة مــن اإلســاميني ،وقــد رأت املحكمــة أن هــذا بلــد غــر مســتقر وقعــت بــه العديــد مــن
 1انظر :يف تعريف الغري الذي يعد فعله سب ًبا لإلعفاء من املسؤولية عن فعل الغري:

P. Jourdain, Les principes de la responsabilité civile, op. cit., p. 124 et 125.

وانظــر :يف عــدم مســؤولية وكالــة الســياحة عــن فعــل الناقــل اجلــوي ،الــذي يبــارش حجــوزات تفــوق الطاقــة االســتيعابية ،والــذي رفــض ركــوب
أحــد الســائحني بســبب عــدم وجــود مــكان:

Cass. 1ère Civ., 12 juillet 2001, LPA, 30 mai 2002, n° 108, p. 26, note J-M Bastien-Rabner et V. Furt ; Cass. 1ère Civ., 24 nov.
2009, J.T., 2010/122, p. 46, obs. C. Lachièze.

 2ولذلــك قــي بأنــه إذا كانــت مــن تقــود اآللــة التــي وقــع هبــا احلــادث يف أثنــاء نزهــة ســياحية بنــت أخــت الســائح املــرور ،فــإن ذلــك ال يمنــع مــن
أن يلحقهــا وصــف اآلخــر عــن العقــد.

C.A. Paris, 14 déc. 2009, cité par Y. Dagorne-Labbe, op. cit., n° 72.

 3وهــذا طبيعــي؛ ألنــه لــو كان فعــل اآلخــر ال يمكــن توقعــه أو دفعــه ،العتــر مــن قبيــل القــوة القاهــرة التــي تعفــي الوكيــل مــن املســؤولية كل ّيــة (انظــر
الح ًقــا يف القــوة القاهــرة كســبب لإلعفــاء مــن املســؤولية).
 4انظر :جابر حمجوب عيل ،النظرية العامة لاللتزام ،اجلزء األول ،مصادر االلتزام يف القانون القطري ،مرجع سبق ذكره ،ص .)1،2( 572

5 C.A. Paris, 30 nov. 2007, R.G., n° 03/13117.

6 C.A. Agen, 26 fév. 2003, inédit, cité par Y. Dragone-Labbe, op. cit., n° 72.
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حــوادث اخلطــف واإلرهــاب ،ممــا ال يمكــن معــه اعتبــار أخــذ الســائحني رهائــن حاد ًثــا ال يمكــن توقعــه.1
هــذا ال يمنــع مــن اعــراف املحاكــم يف بعــض األحيــان ،بفعــل غــر املشــري كســبب لإلعفــاء مــن املســؤولية،
فقــى مثـ ً
ـا بــأن تغيــر قائــد إحــدى الســيارات الجتاهــه بشــكل مفاجــئ ،ممــا أدى إىل وقــوع حــادث للســيارة

التــي تقــل الســائحني ،2وعــدم احــرام قائــد الســيارة ألولويــة املــرور فقطــع الطريــق عــى يمــن البــاص الــذي
يقــل الســائحني ،3والقيــادة اخلطــأ لقائــد ســيارة النقــل الــذي فقــد الســيطرة عليهــا ممــا أدى إىل اصطدامهــا

بعنــف بســيارة الســائحني ،دون أن يكــون باســتطاعة قائــد الســيارة األخــرة أن يقــوم بــأي منــاورة لتفــادي
احلــادث ،4كلهــا تعــد مــن قبيــل الســبب األجنبــي الــذي ال يمكــن توقعــه ويســتحيل دفعــه ،ومــن ثــم يرتتــب

عليــه إعفــاء وكالــة الســياحة كليــة مــن عــبء املســؤولية.5
القوة القاهرة ()La force majeure
الفرع الثالثّ :

جيمــع الفقــه بــن القــوة القاهــرة واحلــادث املفاجــئ ،ويعتربمهــا مرتادفــن .6و ُيقصــد هبــذا االصطــاح

احلــادث الــذي ال يمكــن توقعــه ويســتحيل دفعــه ،ويرتتــب عليــه أن يصبــح تنفيــذ االلتــزام التعاقــدي

ً
مســتحيل اســتحالة مطلقــة.

ووف ًقــا للصياغــة األخــرة للــادة  L 211-16مــن تقنــن الســياحة الفرنــي املأخــوذة مــن املرســوم رقــم

 1717الصــادر يف  20ديســمرب  ،2017فــإن املــرع صــار يشــرط لإلعفــاء مــن املســؤولية أن تقيــم وكالــة
الســياحة الدليــل عــى وجــود " ظــروف اســتثنائية ال يمكــن جتنّبهــا" .7والظــروف االســتثنائية هــي ظــروف

غــر مألوفــة ونــادرة احلــدوث ،وهــي هبــذا الوصــف تكــون غــر متوقعــة ( ،)imprévisiblesأمــا الظــروف
التــي ال يمكــن جتنبهــا فهــي ال ختتلــف عــن تلــك التــي ال يمكــن ختطيهــا ( ،)insurmontablesأو ال يمكــن
1 T.G.I. Paris, 7 juin 2006, L.P.A. 4 juin 2007, note Y. Dragone-Labbe, confirmé par C.A. Paris 23 juin 2009, J.C.P. 2009, II,
10083, note Lachièze.

ولنف��س العل��ة مل تعتبـر حماولـ�ة االعت��داء ع�لى بعضــ الساــئحني باألق�صر م�نـ قبي��ل السبــب األجنب��ي املعفــي منــ املس�ؤـولية ،بــل نســب القضــاء
إىل وكالــة الســياحة خطــأ يف أهنــا أعلنــت اســتعدادها لرتحيــل مــن يرغــب يف العــودة إىل فرنســا مــن الســائحني ،ثــم عــادت وفرضــت عــى اجلميــع
اســتكامل برنامــج الرحلــة إىل هنايتــه.

V. Cass. 1ère Civ., nov. 2004, Gaz. Pal., 26-27 janv. 2005, p. 27.
2 C.A. Rouen, 21 mars 2004, Juris-Data n° 237166.

3 C.A. Nancy, 6 fév. 2006, L.P.A. 4 janv. 2007, p. 9, note Y. Dragone-Labbe ; Gaz. Pal. 4 sept. 2007, note, A. Lizop.
4 Cass. 1ère Civ., 15 mai 2015, n° 1417, inédit, consulté sur le lien qui suit le 26 décembre 2018:
&https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030603167fastReqId=647339892&fastPos=1

أيضــا بــأن القــرار الــذي اختــذه عمــدة نيويــورك بإلغــاء املارثــون اخلــاص هبــذه املدينــة ،يعــد مــن قبيــل
 5وبعيــدً ا عــن االلتــزام بضــان الســامة ،قــي ً
الســبب األجنبــي الــذي يعفــي وكالــة الســياحة مــن املســؤولية:
T.I. Paris, 14 juin 2014, RG, n° 11-13-000258.

 6الســنهوري ،الوســيط يف رشح القانــون املــدين ،ج  ،2نظريــة االلتــزام بوجــه عــام  -مصــادر االلتــزام -املجلــد الثــاين العمــل الضــار واإلثــراء بــا ســبب
والقانــون ،طبعــة دار الــروق ،2010 ،فقــرة  ،586ص  ،804ويف القانــون القطــري ،جابــر حمجــوب عــي ،النظريــة العامــة لاللتــزام ،اجلــزء األول
مصــادر االلتــزام يف القانــون القطــري ،ســبق ذكــره ،ص .564 ،563

7 Des circonstances exceptionnelles et inévitables.
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دفعهــا ( ،)irrésistiblesولذلــك فنحــن نــرى أن االصطــاح اجلديــد ال يغــر مــن رشطــي القــوة القاهــرة
املعروفــن ومهــا :عــدم إمــكان التوقــع ،واســتحالة الدفــع .وعــدم إمــكان التوقــع يقــاس بمعيــار موضوعــي

وحرصــا ،وال يكتفــي بالشــخص العــادي.1
فيعتــد فيــه بــا يتوقعــه أشــد النــاس يقظــة
ً

وينــدر أن يعــرف القضــاء الفرنــي بوجــود القــوة القاهــرة كســبب إلعفــاء وكالــة الســياحة من املســؤولية،

خاصــة عندمــا يصــاب الســائح بــرر جســاين .2فالقضــاء يظهــر تشــد ًدا يف تفســره لــروط القــوة القاهــرة

عندمــا تتمســك هبــا وكالــة الســياحة كســبب لإلعفــاء مــن املســؤولية3؛ ولذلــك ال يعتــر مــن قبيــل القــوة
القاهــرة اقتحــام زرافــة للطريــق ممــا أدى إىل تعــرض احلافلــة التــي تقــل الســائحني حلــادث أثنــاء جولــة
ملشــاهدة احليوانــات ،4وال يعــد قــوة قاهــرة حــدوث اعتــداء عــى الســائحني يف تركيــا يف وقــت كانــت هــذه
الدولــة متــر بظــروف سياســية غــر مســتقرة ،5كذلــك ال يعتــر مــن قبيــل القــوة القاهــرة انقــاب الســيارة إثــر

عاصفــة إذا كان الوكيــل الســياحي قــد رشع يف الســفر بعــد أن بــدأت الريــاح هتــب منــذرة بقــدوم العاصفــة،
وكذلــك ال يعــد مــن قبيــل القــوة القاهــرة ســقوط أحــد الســائحني مــن فــوق تــال خطــرة إثــر اهنيــار صخــرة

بــه ،إذا كانــت طبيعــة التــال والتنبيــه املوضــوع بشــأهنا حيــذر مــن ذلــك ،وال جيــوز االحتجـــاج بالقــوة القاهرة
للتخلــص مــن املســؤولية عــن وفــاة وإصابــة بعــض الســائحني بفعــل بــركان أو فيضــان ،إذا كان الوكيــل قــد
اختــار القريــة الســياحية بالقــرب مــن مــكان الــركان املعــروف هبياجــه شــبه الدائــم أو يف موقــع يتعــرض فيــه

6
ـرا ال يعــد مــن قبيــل القــوة القاهــرة اختيــار الوكيــل الســياحي خميـ ًـا يفصــل بينــه وبــن
ملخاطــر الزلــزال  .وأخـ ً

شــاطئ البحــر رشيــط ســكك حديديــة ،إذا ترتــب عــى ذلــك وفــاة طفلــة أثنــاء عبورهــا الرشيــط متجهــة إىل
الشــاطئ7؛ ألن األمــر يتعلــق يف كل هــذه األمثلــة بحــوادث يمكــن توقعهــا ،حتــى وإن كان مــن غــر املمكــن

دفعهــا.

لكــن القضــاء يعــرف بالقــوة القاهــرة املعفيــة مــن املســؤولية يف حــال وقــوع حــادث طبيعــي ال يمكــن

توقعــه ،ويســتحيل معــه عــى وكالــة الســياحة تنفيــذ التزاماهتــا ،كأن يتعلــق األمــر بتغــر مفاجــئ يف الظــروف
اجلويــة أدى إىل وقــوع احلــادث ،8أو تــرب احلمــم الربكانيــة بشــكل مفاجــئ مــن بــركان هــادئ ،9أو حــدوث
 1انظر :السنهوري ،املرجع السابق فقرة  ،588ص .805

2 V. C. Lachièze, op. cit., n° 393, où il écrit, « force est de constater que la jurisprudence est très réticente à admettre
l’exonération de l’agent de voyages, surtout lorsque le voyageur a été victime d’un dommage corporel ».
3 F. Boulanger, « Tourisme et loisirs dans les droits privés européens », 1996, Economica, n°60.
4 C.A. Paris, 28 nov. 1990, Somm., p. 82, obs, Rémond Gouilloud.
5 C.A. Paris, 21 déc. 2007, D. 2008, 1598, note Y. Dagorne-Labbe.

 6انظر :مجال عبد الرمحن حممد عيل ،العقد السياحي ،سبق ذكره ،ص .198

7 Cass. 1ère Civ., 29 janv. 1976, précité.

8 V. Cass. 1ère Civ. 5 nov. 2009, n°08-20.385, Rappr. C.A. Orléans, J.T., 2011, n°137, p.11, note Y. Dagorne-Labbe.

 9وهــو مــا أحــدث فز ًعــا بــن الســياح ،خاصــة بعــد أن تــم إغــاق املطــار بســبب األبخــرة الســوداء التــي تصاعــدت مــن الــركان ،ممــا اضطر الســائحون
إىل تأخــر ســفرهم وتكبــد نفقــات اإلقامــة والعــودة عــى حســاهبم اخلــاص إىل باريــس.

Cass. 1ère Civ., 8 mars 2012, J.T., 2012, n°141, p.11, note Delpech, ibid., p.15, note Liop, D. 2012, 733, note Gellmeister,
RTD Civ. 2012, p. 533, obs. P. Jourdain.
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زلــزال بقــوة كبــرة يف منطقــة بعيــدة عــن حــزام الــزالزل ،1أو حــدوث كــوارث طبيعيــة ،أو قالقــل سياســية

مفاجئــة.2

لكــن الســؤال أثــر يف الفقــه عــا إذا كان باســتطاعة الوكيــل الســياحي إدراج رشط يف العقــد يعــدل بمقتضاه

صحيحــا ،إذا كان حيقــق مصلحــة العميــل ،وذلك
مــن أثــر القــوة القاهــرة .ونحــن نعتقــد أن هــذا الــرط يقــع
ً
بتشــديد مســؤولية الوكيــل الســياحي الــذي  -باعتبــاره مدينًــا بااللتــزام بضــان الســامة  -يتحمــل بمقتــى

االتفــاق تبعــة القــوة القاهــرة ،أو احلــادث املفاجــئ مــادة  258مــدين قطــري .أمــا إذا كان الــرط خيفــف
املســؤولية ،وذلــك بــأن يوســع مفهــوم القــوة القاهــرة ،بحيــث تشــمل حــاالت يكــون فيهــا احلــادث الضــار

3
ـم
ممــا يمكــن توقعــه أو دفعــه ،فقــد اعتــرت جلنــة الــروط التعســفية يف فرنســا هــذا الــرط تعســف ًيا  ،ومــن ثـ ّ
أيضــا
جيــب اعتبــاره غــر مكتــوب وإســقاطه مــن العقــد ،واعتبــاره كأن مل يكــن .هــذا احلــل يمكــن األخــذ بــه ً

يف القانــون القطــري ،اســتنا ًدا إىل نــص املــادة الثانيــة مــن قانــون محايــة املســتهلك رقــم  8لســنة  .2008فقــد
ذكرنــا أن هــذا النــص يعــرف للمســتهلك  -وهــو كــا قدمنــا وصــف ينطبــق عــى الســائح  -باحلــق يف الصحــة
والســامة عنــد اســتعامله العــادي للســلع واخلدمــات ،وحيظــر عــى أي شــخص إبــرام أي اتفــاق ،أو ممارســة

أي نشــاط يكــون مــن شــأنه اإلخــال هبــذا احلــق .وال شــك أن توســيع مفهــوم القــوة القاهــرة يــؤ ّدي إىل
اعفــاء وكيــل الســياحة مــن حــوادث كان باســتطاعته أن يتوقعهــا ،أو أن يتفــادى أثرهــا ،مــن شــأنه أن يــر
بحــق الســائح (املســتهلك) يف الصحــة والســامة ،ويقــع لذلــك حتــت طائلــة احلظــر الــذي تقــرره املــادة الثانيــة
مــن قانــون محايــة املســتهلك.

ويالحــظ أنــه إذا كان مــن أثــر القــوة القاهــرة أن تعفــي وكالــة الســياحة مــن املســؤولية املوضوعيــة املقــررة

بمقتــى املــادة  L 211-16مــن تقنــن الســياحة ،والناشــئة عــن ســوء تنفيــذ االلتزامــات التــي يلقيهــا العقــد

عــى عاتقهــا ،فــإن ذلــك ال يعفيهــا مــن االلتــزام بنــص املــادة  L 211-15والتــي توجــب عليهــا  -يف حالــة

تعــذر تنفيــذ جــزء أســايس مــن العقــد بعــد بــدء الرحلــة  -أن تقــدم للعميــل أداءات بديلــة عــن تلــك التــي

اســتحال تنفيذهــا .ولذلــك فإنــه إذا اســتحال عــى الوكالــة إعــادة العميــل بالطائــرة مــن جزيــرة رينيــون
التــي كان يقــي فيهــا إجازتــه؛ بســبب إغــاق املجــال اجلــوي بفعــل األبخــرة الســوداء املتصاعــدة مــن أحــد
الرباكــن ،فإهنــا جيــب أن تتحمــل النفقــات الناشــئة عــن امتــداد اإلقامــة إىل مــا بعــد التاريــخ املحــدد للعــودة،

وكذلــك النفقــات التــي تكبدهــا العميــل يف العــودة إىل باريــس عــى نفقتــه اخلاصــة.4

1 T.G.I. Paris, 26 juin 2003, in E. Liop, Risques politiques, accidents et catastrophes naturelles : responsabilité de l’agence
de voyages, Gaz. Pal. 2006, Doctr., 820, note n° 26.
2 Y. Dagorne- Labbe, Agences de voyages, op. cit., n° 74.
3 Recommandation CCA, n° 08-01.
4 Cass. 1ère Civ., 8 mars 2012, précité, D. 2012, 1304, obs. J. Gallmeister, note C. Lachièze, J.C.P. 2012, n° 608, note S.
Ravenne ; R.C.A. 2012, comm., 142, obs, L. Bloch ; Gaz. Pal. 29 avr. - 3 mai 2012, obs. M. Mekki, R.T.D. Civ. 2012, p. 533,
obs. P. Jourdain.
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المطلب الثـاني :أسباب اإلعفاء المأخوذة من كتابات الفقه وأحكام القضاء

هنــاك ثالثــة أســباب لإلعفــاء مــن املســؤولية مل ينــص عليهــا القانــون ،ولذلــك فــإن هنالــك خال ًفــا فيــا

يتعلــق بتطبيقهــا عــى وكاالت الســياحة يف عالقتهــا بالســائحني ،وهــي عــى التــوايل :رشوط حتديــد املســؤولية،

أو اإلعفــاء منهــا ،والــدور اإلجيــايب للســائح ،وكــون الرحلــة مــن رحــات املغامــرة .وســنعرض لدراســة هــذه

األســباب يف ثالثــة فــروع:

الفــرع األول :رشوط اإلعفــاء مــن املســؤولية أو حتديدهــا (Les clauses élusives ou limitatives

)de responsabilité

تقــي املــادة  259مــن القانــون املــدين القطــري يف فقرهتــا األوىل بــا يــي :جيــوز االتفــاق عــى إعفــاء املديــن

مــن أيــة مســؤولية ترتتــب عــى عــدم تنفيــذ التزامــه التعاقــدي ،أو عــى التأخــر يف تنفيــذه ،إال مــا ينشــأ عــن

غشــه أو خطئــه اجلســيم ،كــا جيــوز االتفــاق عــى إعفــاء املديــن مــن املســؤولية عــن الغــش ،أو اخلطــأ اجلســيم
الــذي يقــع مــن أشــخاص يســتخدمهم يف تنفيــذ التزامــه.

وف ًقــا هلــذا النــص ،فإنــه ليــس ثمــة مــا يمنــع مــن أن يتضمــن عقــد الســياحة بنــدً ا يعفــي الوكيــل الســياحي

مــن أي مســؤولية تنشــأ عــن عــدم تنفيــذ التزامــه بضــان ســامة الســائح ،رشيطــة أال يكــون عــدم التنفيــذ
عمــدي (غــش) ،أو خطــأ جســيم مــن الوكيــل نفســه ،ولكــن رشط اإلعفــاء مــن املســؤولية،
ناشـ ًئا عــن خطــأ ْ

منتجــا ألثــره يف حالــة الغــش ،أو اخلطــأ اجلســيم الواقــع مــن تابعــي الوكيــل،
أو ختفيفهــا يكــون
صحيحــا ً
ً
أو مــن حي ّلــون حم ّلــه يف تنفيــذ التزاماتــه.
هــذا التحليــل ال يمكــن األخــذ بــه ال يف القانــون القطــري ،وال يف القانــون الفرنــي بالنســبة ملســؤولية

وكالــة الســياحة جتــاه العمــاء:

( أ ) ففــي القانــون القطــري  -يمكــن االعــراض عــى رشط اإلعفــاء ،أو تقييــد مســؤولية الوكيــل
الســياحي ألكثــر مــن ســبب:

األول ،أن هــذا الــرط ُيناقــض  -كــا ســبق أن ذكرنــا  -نــص املــادة الثانيــة مــن قانــون محايــة
ّ
املســتهلك الــذي يقــرر حــق املســتهلك يف الصحــة والســامة ،وحيظــر عــى أي شــخص إبــرام أي

اتّفــاق ،أو ممارســة أي نشــاط يكــون مــن شــأنه اإلخــال هبــذا احلــق .وال شــك أن إعفــاء وكيــل
الســياحة مــن املســؤولية الناشــئة عــن اإلخــال بالتزامــه بضــان ســامة الســائح ،ســيؤدي إىل عــدم
اكرتاثــه كليــة بتنفيــذ هــذا االلتــزام ،وهــو مــا يرتتــب عليــه اإلخــال بحــق الســائح (املســتهلك) يف

الصحــة والســامة.

ـيتم إدراجــه يف عقــد ُيعــدّ مــن عقــود اإلذعــان .فوكالــة الســياحة تقــوم
الثــاين ،أن هــذا الــرط سـ ّ
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عــادة بعــرض رشوطهــا عــى الســائح مــن خــال نمــوذج مطبــوع ،ال تقبــل فيــه مناقشــة أو تعديـ ً
ـا،
بحيــث يتضــاءل دور العميــل إىل جمــرد قبــول النمــوذج املعــروض عليــه مجلــة ،أو التخــي عــن العقــد
بالكليــة .1فــإذا س ـ ّلمنا بــأن عقــد الســياحة هــو عقــد إذعــان ،فــإن رشط اإلعفــاء مــن املســؤولية،

أو تقييدهــا يعــدّ  -بــا جــدال  -رشطــا تعســف ًّيا ،2بحيــث جيــوز للقــايض ،بنــاء عــى طلــب الطــرف
ا ُمل ِ
ذعــن أن يعــدل مــن هــذا الــرط بــا يرفــع عنــه إجحافــه ،أو يعفيــه منــه كل ّيــة ،ولــو ثبــت علمــه به،

وفقــا ملــا تقــي بــه العدالــة ،ويقــع باطـ ً
ـا كل اتفــاق عــى خــاف ذلــك مــادة  106مــدين قطــري.3

ـؤ ّداه
الثالــث ،أن إعــال رشوط اإلعفــاء مــن املســؤولية ،أو ختفيفهــا بصــدد االلتــزام بضامن الســامة ُمـ َ
عــدم تعويــض الســائح ،أو احلــد مــن هــذا التعويــض بصــدد أرضار جســانية ،وهــو مــا يتعــارض مــع

مــا اســتقر عليــه الفقــه مــن بطــان مثــل هــذه الــروط عندمــا يتعلــق األمــر بــأرضار جســدية؛ ألن
مــا يتمتــع بــه جســم اإلنســان هــو معصوميــة خاصــة ُترجــه عــن دائــرة التعامــل ،يــؤدي إىل بطــان
هــذه الــروط ،واعتبارهــا كأن مل تكــن ،نظـ ًـرا ملخالفتهــا النظــام العــام.4

(ب) ويف القانــون الفرنــي ،جي��ري الفقــه علـى أنهــ ،م�نـ حي��ث املب��دأ ،ف��إن ال�شروط الت��ي تس��تبعد ،أو تق ّيد
مســؤولية وكالــة الســياحة عــن عــدم احــرام التزاماهتــا ،ال يمكــن االحتجــاج هبــا عــى الســائح
املــرور ،نظــرا لتعلــق نــص املــادة  L 211-16مــن تقنــن الســياحة الــذي يقـ ّـرر املســؤولية املفرتضــة

بالنظــام العــام .5لكــن املســألة مــع ذلــك حتتــاج إىل إيضــاح بالنظــر عــى نــص املــادة  2-5فقــرة 4
مــن التوجيــه األورويب الصــادر يف 13يونيــو  ،1990والــذي يقــي بأنــه" :فيــا يتعلــق بــاألرضار
األخــرى  -غــر اجلســدية  -التــي تنشــا مــن عــدم التنفيــذ ،أو التنفيــذ املعيــب لــأداءات حمــل عقــد

الســياحة ،يمكــن للــدول األعضــاء أن تســمح بتقييــد التعويــض بمقتــى العقــد .لكــن ال جيــوز

أن يكــون هــذا التقييــد مبالغــا فيــه" ،وهــذا النــص يوجــب التفرقــة بــن الصــور املختلفــة لــروط
تقييــد املســؤولية .ففــي مــا يتعلــق بــروط اإلعفــاء مــن املســؤولية ،فإهنــا تقــع باطلــة ،وال أثــر هلــا،

 1انظــر :يف نفــس املعنــى ،حممــد صــاح الديــن عبــد الوهــاب" ،مســؤولية وكاالت الســفر والســياحة عــن أعامهلــا" ،جملــة العلــوم القانونيــة واالقتصاديــة،
جامعــة عــن شــمس ،العــدد الثــاين ،الســنة التاســعة عــر ،1967 ،ص ،284وعبــد الفضيــل حممــد أمحــد ،وكاالت الســفر والســياحة مــن الوجهــة
القانونيــة ،مكتبــة اجلــاء اجلديــدة باملنصــورة ،فقــرة  ،99ص  ،83فقــرة  ،223ص  ،188مجــال عبــد الرمحــن حممــد عــي ،املرجــع الســابق ،ص .192 ،146

 2فــرط اإلعفــاء مــن املســؤولية أو تقييدهــا يمنــح وكيــل الســياحة ميــزة مبال ًغــا فيهــا ،حيــث يعفيــه مــن التــزام أســايس يقــع عــى عاتقــه ،وجيــرد العميــل
مــن حــق أســايس مــن حقوقــه ،وتبعــا لذلــك فهــو خيلــق عــدم تــوازن واضــح بــن الطرفــن ،وهــو لذلــك يســتجيب للمعيــار الــذي صــار مأخــو ًذا بــه
يف تعريــف الــروط التعســفية.

V. l’article 1171 du code civil français tel que modifié par l’ordonnance n° 131-2016 du 10 février 2016 ratifiée par la loi n°
287-2018 du 20 avril 2018, et V., B. Fages, Droit des obligations, 8ème éd., L.G.D.J., 2018, n°187 et ss.

 3و ُيالحــظ أن النــص جييــز الطعــن يف الــرط التعســفي ولــو ع ًِلــم بــه الطــرف املذعــن قبــل توقيــع العقــد .كــا أنــه جيعــل احلاميــة املقــررة للطــرف املذعــن
متعلقــة بالنظــام العــام ،ومــن ثــم يبطــل كل اتفــاق عــى حرمــان ا ُملذعــن منهــا.

 4انظــر :عــى ســبيل املثــال ،عبــد املنعــم الصــده ،مصــادر االلتــزام ،دار النهضــة العربيــة ،1984 ،فقــرة  ،315ص  ،355حممــد عــي عمــران ،االلتــزام
بضــان الســامة ،ص  ،217ومجــال عبــد الرمحــن حممــد عــي ،املرجــع الســابق ،ص  ،194وجابــر حمجــوب عــي ،مصــادر االلتــزام يف القانــون القطــري،
ص  400و.401

5 V. Y. Dagorne-Labbe, Agence de voyages, op. cit., n° 75 ; C.A. Versailles, 10 nov. 2000, Gaz. Pal., 2001, Somm., p. 487.
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مهــا كان نــوع الــرر الــذي ترتــب عــى عــدم تنفيــذ االلتــزام ،1أمــا فيــا يتعلــق بــروط تقييــد
املســؤولية ،فإهنــا تكــون صحيحــة برشطــن :األول أال يكــون الــرر الــذي نشــأ عــن عــدم تنفيــذ

رضرا جســد ًيا ،وهــو مــا يعنــي أن صحــة الــرط إنــا تقتــر عــى األرضار املاديــة ،والثــاين
االلتــزام ً
أن يكــون االلتــزام الــذي وقــع اإلخــال بــه التزا ًمــا فرع ًيــا (.2)une obligation accessoire
ومــع ذلــك فــإن الســؤال ُيثــار عــا إذا كان مــن املمكــن االعــراف بصحــة هــذه الــروط -حتــى

بفــرض توافــر الرشطــن الســابقني  -بالنظــر عــى نــص املــادة  R 132-1مــن تقنــن االســتهالك،

كــا ورد يف املرســوم رقــم  306الصــادر يف  18مــارس  ،2009فهــذا النــص أدرج ضمــن القائمــة
الســوداء للــروط التعســفية  -وهــي التــي تعتــر تعســفية بمقتــى قرينــة ال تقبــل إثبــات العكــس -

الــروط التعســفية التــي هتــدف إىل "إلغــاء ،أو ختفيــض احلــق يف تعويــض الــرر الــذي حتملــه غــر
ـؤ ّدى هــذا النــص أن
فمـ َ
املهنــي ،أو املســتهلك يف حالــة إخــال املهنــي بــأي التــزام مــن التزاماتــه"ُ .

كل رضر  -بــرف النظــر عــن طبيعتــه  -يلحــق الســائح بســبب عــدم تنفيــذ وكيــل الســياحة ألي
رئيســا أو فرع ًيــا  -جيــب تعويضــه بالكامــل،
التــزام يقــع عليــه بمقتــى العقــد  -ســواء كان التزا ًمــا ً

تعســف ًيا ،وال ُيعمــل بــه.
وأي رشط َي ُحــدّ مــن هــذا التعويــض يعتــر ّ

تعويضــا كامـ ً
ـا عــا حلقــه
ـرا أن وكالــة الســياحة جيــب أن تعــوض الســائح املــرور
ً
نــو ّد أن نشــر أخـ ً

مــن رضر ،دون أن يكــون باســتطاعتها احلــد مــن هــذا التعويــض ،عــن طريــق التمســك عــى الســائح بــا

كان ســيحصل عليــه مــن تعويــض ،لــو أنــه رجــع مبــارشة إىل مقــدم اخلدمــة الــذي وقــع الــرر بفعلــه .3كــا
ال يمكــن لوكالــة الســياحة ،أن حتتــج يف مواجهــة الســائح بــروط حتديــد املســؤولية املتفــق عليهــا يف العقــد
الــذي يربطهــا بمقــدم اخلدمــة الــذي حيــل حملهــا يف تنفيــذ عقــد الســياحة كل ًّيــا أو جزئ ًّيــا.4

(السائح) ()Le rôle actif de la victime
الفرع الثـــاين :الدّ ور اإليــجايب للمرضور ّ

يف حكــم أصدرتــه يف  16فربايــر  2001قضــت حمكمــة اســتئناف باريــس ،بأنــه وإن كانــت نصــوص تقنــن

الســياحة مل تــرح بذلــك ،فإنــه يتضــح مــن الفلســفة العامــة هلــذا القانــون أن املــرع مل يــرد أن يمتــدّ تطبيــق

النصــوص املتعلقــة باملســؤولية املفرتضــة إىل األنشــطة التــي يكــون للمشــاركني فيهــا دور إجيــايب ،والتــي
 1فهذه رشوط تُعدّ

غري مكتوبة (رشوط باطلة).(clauses considérées (réputées) non écrites) ،

T.G.I. Paris 4 fév. 2003, D. 2003, A.J. 762, obs. C. Manara, J.C.P. 2003, II, 10079, note Ph. Stöffel-Munck, Defrénois 2004,
56, obs. A. Raynouard ; T.G.I. Bobingny, 21 mars 2006, RLDA, sept. 2006, p. 73.

وانظــر :توصي��ة جلنــة ال�شروط التعســفية الت��ي اعت�برت تعس��ف ًيا كل رشط يتضم�نـ اعف�اـ ًء م�نـ املس�ؤـولية املفرتضــة للمهنــي يف غــر حالــة القــوة
القاهــرة ،وفعــل املســتهلك أو فعــل الغــر الــذي ال يمكــن تو ّقعــه أو دفعــه (.)CCA, n° 08-01

2 V. A. Batteur, J. Cl. Transport. V. Agence de voyages, Fasc. 98, n° 132.

3 C.A. Paris, 17 oct. 2005, Tourisme et Droit (actuellement Juris tourisme), déc. 2005, n° 73, p. 30.

ـرا بالنســبة هلــذا العقــد ،وال جيــوز أن يتحمــل بالتــزام مــن عقــد مل يكــن طر ًفــا فيــه .فاآلخــر ال يمكنــه طلــب تنفيــذ العقــد ،وال يمكنــه
 4فالســائح ُيعــدّ غـ ً
أن جيــر عــى تنفيــذه( ،انظــر املــادة  1199مــن القانــون املــدين الفرنــي وف ًقــا لنصهــا املعــدّ ل بموجــب املرســوم رقــم  131الصــادر يف  10فربايــر
 ،2016وراجــع املــادة  177مــن القانــون املــدين القطــري).
املجلة الدولية للقانون ،املجلد  ،2019عدد خاص ،تصدر عن كلية القانون وتنرشها دار نرش جامعة قطر

73

ال يكــون ملقدّ مــي اخلدمــات بالتبع ّيــة الســيطرة عليهــا .1وقــد انتقــد بعــض الــراح هــذا التحليــل ،عــى أســاس

أن املــرع قــد وضــع نظامــا للمســؤولية املفرتضــة ،ينطبــق عــى عقــود الســياحة عامــة دون أي تفرقــة.2

لكــن الالفــت للنظــر هــو أن املحاكــم رغــم تأكيدهــا بأنــه يف جمــال النشــاط الريــايض ،فــإن االلتــزام بضــان

الســامة الــذي يقــع عــى كاهــل وكالــة الســياحة يكــون التزامــا ببــذل عنايــة ،إال أهنــا تضيــف أن هــذه الوكالــة
ال يمكنهــا دفــع املســؤولية إال بإثبــات الســبب األجنبــي ،وهــذا هــو مــا يميــز االلتــزام بتحقيــق نتيجــة.

ولذلــك فنحــن نــرى أنــه ملعرفــة مــا إذا كان الــدور اإلجيــايب للمــرور يمثــل ســبب إعفــاء مــن املســؤولية،

موجــه (مــرف)
فإنــه جيــب التفرقــة بــن مــا إذا كان النشــاط الريــايض مصــدر الــرر ُيبــارش حتــت إرشاف ّ
 moniteurأم ال :3فف��ي الفــرض األول ال يمكنــ أن يكوــن ال�دـور اإلجيــايب للم�ضرور س�بـ ًبا لإلعفــاء مــن

املســؤولية؛ ألن املــرور يف هــذا الفــرض مل يفعــل ســوى اتبــاع تعليــات املرشــد الــذ ي كان عليــه أن يتخــذ

كافــة االحتياطــات التــي حتــول دون وقــوع الــرر .إضافــة إىل ذلــك فإنــه مــن الســائغ القــول بــأن وكالــة
الســياحة  -رغــم الــدور الــذي يلعبــه املــرور  -تبــارش الســيطرة عــى نشــاطه مــن خــال املوجــه أو املرشــد.

هــذه االعتبــارات تســمح  -فيــا نــرى  -بفهــم األحــكام التــي ذهبــت إىل تطبيــق املســؤولية املفرتضة لــوكاالت

الســياحة يف خصــوص األرضار التــي نشــأت عنــد مبــارشة نشــاط التزلــج عــى اجلليــد حتــت إرشاف مرشــد،
حتــى لــو مل يكــن هنالــك خطــأ منســوب هلــذا األخــر ،4أمــا يف الفــرض الثــاين ،حيــث يبــارش الســائح النشــاط

الريــايض بمبــادرة شــخصية ،ودون توجيــه ،أو إرشــاد مــن أحــد ،فــإن الــدور اإلجيــايب الــذي يلعبــه يمكــن أن
يمثــل بالنســبة لوكالــة الســياحة ســببا لإلعفــاء مــن املســؤولية.

وقــد أثــرت فكــرة الــدور اإلجيــايب للمــرور خــارج دائــرة النشــاط الريــايض؛ وذلك هبــدف ختفيــف حدة

املســؤولية املفرتضــة لوكالــة الســياحة ،اســتنا ًدا إىل أن هــذا الــدور جيعــل التزامهــا بضــان الســامة حملــه بــذل

عنايــة ،وليــس حتقيــق نتيجــة .وهبــذا اخلصــوص فقــد ذهبــت حمكمــة النقــض الفرنســية يف حكــم أصدرتــه يف
 2نوفمــر  ،2005بخصــوص ســائحة كانــت تقيــم يف فنــدق تنفيـ ً
ـذا لعقــد يربطهــا بإحــدى وكاالت الســياحة،
وتعرضــت للســقوط عــى ســلم الفنــدق الــذي كان يتــم تنظيفــه باملــاء دون أي حتذيــر للنــزالء ،إىل رفــض مــا

متســكت بــه وكالــة الســياحة مــن أن الــدور االجيــايب للســائحة يف التنقــل داخــل الفنــدق ،يــؤدي إىل عــدم
قيــام مســؤولية الوكالــة إال بإثبــات خطــأ يف جانبهــا أ ّدى إىل حصــول الــرر .5وعــى العكــس مــن ذلــك،
1 C.A. Paris 16 fév. 2001, D. 2001, p. 2343, note Y. Dagorne-Labbe ; dans le même sens T.G.I. Paris, 5 avr. 2005, Gaz. Pal.
2006, p. 1159, obs. C. Gory, Contra. Cass. Crim. 1er juillet 1997, D. 1998, obs. P. Jourdain.

حيــث اعتــرت الدائــرة اجلنائيــة أن النــادي الــذي نظــم نشــاط الغــوص يف البحــر مســؤول بقــوة القانــون عــن أي حــادث يقــع ألحــد الغواصــن ،مــن
قبيــل مهامجــة ســمك "املــوران " هلــذا الغــواص.

2 V. C. Lachièze, note sous Paris, 23 janv. 2009, J.C.P. 2009, II, 10083.

3 V. dans le même sens, Y. Dagorne-Labbe, Agence de voyages, op. cit., n° 76.
4 V. Aix-en-Provence 5 fév. 2003, J.C.P. 2004, IV, 1057 ; Cass. 1ère Civ., 13 déc. 2005, Bull. Civ., I, n° 504 ; R.T.D. Civ., 2006,
p. 329, obs. P. Jourdain ; Cass. 1ère Civ., 17 nov. 2011, J.T., 2012/139, p. 15, note Delpech.
5 Cass. 1ère Civ., 2 nov. 2005, précité.
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فقــد ذهبــت حمكمــة اســتئناف باريــس يف حكــم أصدرتــه يف  15مــارس  ،2007بخصــوص ســقوط ســيدة

أثنــاء توجههــا للحــام خــال عــرض نظمتــه احــدى وكاالت الســياحة ،إىل قبــول مــا متســكت بــه وكالــة
الســياحة مــن أن الــدور اإلجيــايب للمــرور جيعــل التــزام الوكالــة بضــان الســامة التزامــا ببــذل عنايــة،

وليــس بتحقيق نتيجــة.1

ونحــن مــن جانبنــا نميــل إىل ترجيــح مــا ذهبــت إليــه حمكمــة النقــض ،ونعتقــد أنــه عندمــا يتمثــل الــدور

اإلجيــايب للســائح يف القيــام بعمــل مــن أعــال احليــاة اجلاريــة :كالتنقــل داخــل الفنــدق ،أو الذهــاب إىل دورة

تتغــر طبيعــة
امليــاه ،...فــإن التــزام وكالــة الســياحة بضــان الســامة يظــل التزا ًمــا بتحقيــق نتيجــة ،2وال
ّ
االلتــزام ،ليكــون حم ّلــه بــذل عنايــة ،إال إذا تغــرت طبيعــة العمــل الــذي يقــوم بــه الســائح ،فيتّســم بالعنــف،
كــا لــو مــارس رياضــة قويــة دون أن خيضــع إىل ارشاف ،أو توجيــه مــن مرشــد معـ ّـن .مــع الوضــع يف االعتبــار

أنــه إذا كانــت ممارســة هــذه الرياضــة حتتــاج إىل اســتعامل أجهــزة أو أدوات قدمتهــا الوكالــة ،أو مــن يقــوم
بتنفيــذ الربنامــج بالنيابــة عنهــا ،فإهنــا تكــون مســؤولة عــن تعطــل هــذه األجهــزة أو األدوات ،فتســأل عــن

الــرر الــذي حلــق الســائح نتيجــة لذلــك ،3كــا تُســأل الوكالــة ،كذلــك عــن عــدم التزامهــا احلــذر يف متابعــة
النشــاط الرتفيهــي ،الــذي يقــوم بــه الســائح بواســطة شــخص متمــرس.4

الفرع الثـــالث :الطــابع اخلطر للرحلة )(Le caractère aventureux du voyage

هنــاك بعــض الرحــات التــي تتســم بخطــورة خاصــة ترجــع  -يف األغلــب األعــم  -إىل الوضــع الســيايس

غــر املســتقر يف الدولــة التــي يتجــه الســائح لزيارهتــا .يف مثــل هــذا الفــرض يقــع عــى عاتــق وكالــة الســياحة
التــزام خــاص بالتبصــر ،حيــث جيــب عليهــا أن تقــدم للعميــل معلومــات كاملــة وصادقــة عــن الوضــع يف

توجهــه
الدولــة املعنيــة ،وحتــذره مــن خماطــر اإلقامــة فيهــا ،أو ربــا التوجــه إليهــا ،5كــا جيــب عليهــا أيضــا أن ّ
إىل االحتياطــات التــي ينبغــي أن يلتزمهــا خــال إقامتــه.6

1 C.A. Paris, 15 mars 2007, L.P.A., 11 oct. 2007, p. 12, note Y. Dagorne-Labbe.

حيث نقرأ يف هذا احلكم ما ييل:

« La responsabilité de plein droit des agences de voyages ne peut être étendue aux activités dans lesquelles les clients ont
un rôle actif et dont l’agence n’a pas la maîtrise, qu’en l’espèce, le fait de se rendre aux toilettes pendant un spectacle
organisé par un club entre dans cette catégorie, qu’en conséquence … il y a lieu à l’application de l’article 1147 du code
civil et la SA club Méditerranée n’est tenu que d’une obligation de moyens ».
Cass. 1ère Civ., 2 nov. 2003, précité.
V. T.G.I. Paris, 6 janv. 2004, n° 03/07215.

2
3

 4ولذلــك فــإن وكالــة الســياحة التــي ســمحت لشــخصني بامتطــاء بغــل ،دون أن يكــون بصحبتهــا حــادي  -كــا هــي العــادة  -يف هــذه احلالــة والتــي
مل تقــدم الدليــل عــى أن احلــادث قــد وقــع نتيجــة الســلوك غــر املنضبــط هلذيــن الشــخصني ،تكــون مســؤولة  -بســبب عــدم التزامهــا احلــذر  -عــن
الــرر الــذي حلــق هبــا.

C.A. Paris, 9 mars 2005, Gaz, Pal. 26-27 oct. 2005, p. 8.

5 V. T.G.I. Paris, 7 juin 2006, confirmé par Paris 21 juin 2009, précité.
6 V. Paris, 21 déc. 2007, D. 2008, 1598, note Y. Dagorne-Labbe.
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فــإذا أوفــت وكالــة الســياحة بالتزامهــا بتقديــم املعلومــات عــى الوجــه املطلــوب ،ومــع ذلــك تعـ ّـرض

رضرا ،فــإن الســؤال ُيثــار عــن مــدى مســؤوليتها يف مواجهــة املــرور .الواقــع
الســائح حلــادث أحلــق بــه ً
أنــه مــن املمكــن القــول بــأن الســائح الــذي يتوجــه إىل منطقــة خطــرة ،وهــو عــى علــم تــام بالوضــع الســائد

فيهــا ،ليــس مــن حقــه أن يطلــب مــن وكالــة الســياحة ضــان ســامته ،بنفــس الدرجــة التــي تتعهــد هبــا يف
حالــة الســائح الــذي يتوجــه إىل بلــد يســوده األمــن واالســتقرار .بعبــارة أخــرى فــإن التــزام الوكالــة بضــان
الســامة خيــرج عــن األصــل العــام يف التزامهــا ،ويتحــول إىل جمــرد التــزام ببــذل عنايــة ،بحيــث يمكــن أن

ـرا.
تدفــع مســؤوليتها عــن طريــق إثبــات أهنــا مل ترتكــب خطــأ أو تقصـ ً

ومل نعثــر يف القضــاء الفرنــي إال عــى حكــم واحــد ،أصدرتــه حمكمة اســتئناف باريــس يف  8يونيــو ،1 2000

وتتعلــق وقائعــه بمجموعــة مــن الســائحني ،كانــوا يقومــون بجولــة يف مناطــق القبائــل املســتقلة يف باكســتان،

ـم إيقافهــم بواســطة جمموعــة مــن الرجــال املســلحني ،ورغــم حتقــق املحكمــة مــن قيــام وكالــة الســياحة
وتـ ّ
بتنفيــذ التزامهــا بالتبصــر عــى الوجــه املطلــوب ،إالّ أهنــا ألزمتهــا بالتعويــض عــن األمل النفــي الــذي أصــاب

التمســك بجديــة بــأن إيقــاف الســائحني بواســطة رجــال مســلحني،
قــررة أنــه" :ال يمكــن
ّ
الســائحنيُ ،م ِّ
ـم تقديمهــا أن
يعــدّ أمـ ًـرا يمكــن االعــراف بــه يف إطــار جولــة مغامــرة ،وأنــه يؤخــذ مــن اإلفــادات التــي تـ ّ
اإلحســاس بعــدم األمــان قــد أوقــع املشــاركني يف الرحلــة يف القلــق ،كــا أن النهايــة الســعيدة هلــذا احلــادث

ال متنــع مــن القــول :بأنــه خــال وقــت معـ ّـن كان هنــاك خطــر حقيقــي حييــط بمجموعــة الســائحني".2

والــذي يؤخــذ مــن هــذا احلكــم أن املحكمــة مل تعتــر أن طابــع املغامــرة الــذي تتســم بــه الرحلــة يمكــن أن

وحتولــه إىل التــزام ببــذل عنايــة ،أو يمكــن
يمثــل ســب ًبا لتغــر طبيعــة التــزام وكالــة الســياحة بضــان الســامةّ ،
أن يعــدّ ســب ًبا لإلعفــاء مــن املســؤولية ،عــا يلحــق الســائحني مــن رضر ،وهــو مــا نؤ ّيــده متا ًمــا .فــا دام أن
وكالــة الســياحة قــد قبلــت القيــام بنشــاطها يف منطقــة معينــة ،فمعنــى ذلــك أهنــا تــرى أن الظــروف مواتيــة

ـم فهــي تتحمــل املســؤولية عــا يصيــب الســائح مــن أرضار دون أي تغيــر يف
للقيــام هبــذا النشــاط ،ومــن َثـ ّ

طبيعــة التزامهــا ،أو يف رشوط قيــام مســؤوليتها وكيفيــة دفعهــا.
رجوع الوكيل السياحــي:

ســبق أن أرشنــا أن الوكيــل الســياحي ُيســأل عــن ســوء تنفيــذ االلتزامــات الناشــئة عــن عقــد الســياحة،

ســواء حصــل ذلــك بفعلــه أم بفعــل أشــخاص آخريــن ،حيلــون حملــه يف تنفيــذ االلتزامــات الع ْقديــة ،دون أن
1 C.A. Paris, 8 juin 2000, R.D. 2000, p. 840, note Y. Dagorne-Labbe.

 2حيث جاء يف احلكم ما ييل:

« Considérant qu’il ne saurait être sérieusement soutenu que l’arrestation par des hommes en armes soit admissible dans
le cadre d’un circuit "aventureux" ; qu’il résulte au contraire des attestations produites que l’insécurité de la situation a
jeté les participants dans l’inquiétude ; que l’issue heureuse de l’incident ne saurait faire oublier que, pendant un certain
temps, un réel danger existait ».
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ُِ
يـ َّـل ذلــك بحقــه يف الرجــوع عليهــم .فوكالــة الســياحة هلــا إ ًذا حــق الرجــوع عــى مقدّ مــي اخلدمــات الذيــن
حيلــون حملهــا يف تنفيــذ العقــد.

ويذهــب القضــاء الفرنــي إىل تأســيس هــذا الرجــوع عــى قواعــد املســؤولية التقصرييــة ،اســتنا ًدا إىل أن

الوكيــل الســياحي ُيعتــر وكيـ ً
ـم فهــو مــن اآلخريــن بالنســبة للعقــد الــذي يربــط
ـا عــن العميــل ،ومــن َثـ ّ

ـؤ ّدي اخلدمــة ،وبمقتــى ذلــك ال تكــون لــه صفــة يف الرجــوع عــى هــذا األخــر (مــؤ ّدي
هــذا األخــر مــع ُمـ َ
اخلدمــة) ،اســتنا ًدا إىل قواعــد املســؤولية الع ْقديــة .1وإنــا يكــون الرجــوع عــى أســاس قواعــد املســؤولية
التقصرييــة ،وهــو مــا يقتــي إقامــة الدليــل عــى خطــأ املنفــذ ،2حتــى لــو كان هــذا األخــر ملتز ًمــا بالتــزام

بتحقيــق نتيجــة .3ولذلــك فــإن الناقــل البحــري الــذي اختــذ قــرار القيــام بالرحلــة رغــم ظــروف الطقــس
الســيئة ،جيــب أن يعــوض وكالــة الســياحة التــي ال ُينســب إليهــا أي خطــأ ،4كــا يلتــزم الناقــل الــذي يقبــل

حجــوزات تزيــد عــن العــدد املتــاح ،واضطـ ّـر بســبب ذلــك إىل منــع صعــود عــدد مــن الســياح إىل الطائــرة أن

ـوض وكالــة الســياحة التــي تعاقــدت مــع هــؤالء الســائحني ،5وال تســتطيع وكالــة الســياحة يف رجوعهــا إىل
يعـ ّ
الناقــل أن تتمســك بنظــام املســؤولية املفرتضــة للناقــل اجلــوي املقــررة بمقتــى االتفاقيــات الدوليــة (اتفاقيــة

وارســو أو مونرتيــال) التــي ال يســتفيد منهــا ســوى املســافرون.6

مجلــة القــول إ ًذا :إن حمكمــة النقــض الفرنســية تعتــر العالقــة بــن وكيــل الســياحة وبــن العميــل عقــد

وكالــة " ،"contrat de mandatيقــوم بمقتضــاه الوكيــل بإبــرام عقــد باســم العميــل مــع مــزودي اخلدمــات
ـم إبــرام العقــد تنشــأ عالقــة عقديــة مبــارشة بــن العميــل واملزوديــن ،يكــون وكيــل الســياحة
الســياحية ،فــإذا تـ ّ
أجنبيــا عنهــا ،فــإذا قامــت مســؤولية الوكيــل يف مواجهــة العميــل بســبب خطــأ ارتكبــه أحــد املزوديــن،

ـزود إال عــى أســاس قواعــد املســؤولية التقصرييــة.
فال يكــون للوكيــل أن يرجــع إىل املـ ّ

وقــد تعــرض هــذا التحليــل النتقــاد حــاد مــن الفقــه الفرنــي؛ وذلــك لعــدة أســباب تتمثــل فيــا يــي:

األول أن احلــل الــذي تبنتــه حمكمــة النقــض يمكــن األخــذ بــه فقــط عندمــا يكلــف العميــل وكالــة الســياحة

بمهمــة حمــدّ دة ،مثــل :حجــز تذاكــر الطــران ،أو حجــز اإلقامــة ملــدة مع ّينــة يف فنــدق حمــدّ د ،7...أمــا عندمــا

يشــري العميــل برنامــج الرحلــة املعــد ســل ًفا بمعرفــة الوكالــة ،فــا يمكــن اعتبــار هــذه األخــرة وكيلــة عنــه،
1 Cass. 1ère Civ., 22 juin 2004, CCC 2004, n° 149, obs. L. Leveneur ; R.D.C. 2005/2, p. 379, obs. Ph. Delebecque : J.C.P. 2004,
II, 10197, note Y. Dagorne-Labbe.
2 Cass. 1ère Civ., 15 mars 2005, Bull. Civ., I, n° 138, Gaz. Pal. 2006, p. 1137, obs. C. Gory, R.D.C. 2005/4, p. 1068, obs.
Fenouillet ; R.T.D. Civ. 2006, p. 132, obs. P. Jourdain.
3 V. D. Fenouillet, obs. précitées sous Cass. 1ère Civ., 15 mars 2005.
4 C.A. Paris, 10 oct. 1995, D 1995, I.R., p. 278.
5 C.A. Versailles, 10 nov. 2000, D 2000, p. 307 ; Gaz. Pal. 2001, somm., 487.
6 C.A. Paris 31 mars 2008, R.D. transp, 2008, n° 246, obs. J. Bon-Garcin.
7 V. Y. Dagorne-Labbe, note, J.C.P. éd. G. 2004, II, 10197.
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الثــاين أن وكالــة الســياحة عندمــا تعــدّ الربامــج الســياحية ،وتقــوم بتســويقها ال تعــرف من سيشــرهيا ،فــا تقوم
بينهــا وبــن املشــري عالقــة ســابقة يمكــن االســتناد إليهــا العتبارهــا وكيـ ً
ـا عــن هــذا األخــر ،1الثالــث أن

برنامــج الســياحة حيتــوي عــى التزامــات متعــددة :كالنقــل ،واإلقامــة ،واألنشــطة الرتفيهيــة ،والتجــول الرتيــاد
األماكــن األثريــة ،فضـ ً
ـا عــن ضــان أمــن العميــل وســامته .وكل هــذه االلتزامــات ال يمكــن أن يتّســع هلــا

عقــد الوكالــة الــذي يقتــر موضوعــه عــى قيــام الوكيــل بعمــل قانونيــة معــن عــى حلســاب املــوكل ،انظــر
املــادة  716مــدين قطــري ،م  1984مــن القانــون املــدين الفرنــي.

وأخ�يرًا فــإن القانــون الصــادر يف  13يوليــو  1992نظــم يف املــادة  26منه  -والتــي صــارت اآلن L 211-16

مــن تقنــن الســياحة  -مســؤولية وكالــة الســياحة يف مواجهــة العميــل بصــورة ختتلــف متا ًمــا عــن مســؤولية
الوكيــل يف مواجهــة ا ُملــوكَل ،فالوكيــل يف الوكالــة بأجــر جيــب أن يبــذل يف تنفيــذ الوكالــة عنايــة الشــخص
املعتــاد ،ويســأل عــا يرتكبــه مــن خطــأ يف إنجــاز العمــل املســند إليــه ،املــادة  762-2مــدين قطــري .أمــا وكالــة

الســياحة فهــي مســؤولة عــن ســوء تنفيــذ االلتزامــات التــي يلقيهــا العقــد عــى عاتقهــا مســؤولية موضوعيــة

ال حتتــاج إىل إثبــات اخلطــأ ،وال يمكنهــا دفــع مســؤوليتها إال بإثبــات الســبب األجنبــي.2

ولذلــك فنحــن نــرى مــع البعــض ،3أن التكييــف الصحيــح للعقــد بــن وكالــة الســياحة وبــن العميــل

هــو اعتبــاره عقــد مقاولــة " ،"contrat d’entrepriseيتعهــد بمقتضــاه املقــاول (وكيــل الســياحة) بــأن
ينف��ذ لصال��ح العميــل (الساــئح) برنام��ج الرحل��ة الس��ياحية ال��ذي قــام الوكي��ل بتصميمـ�ه ،واشــراه العميــل

ودفــع قيمتــه .فــإذا جلــأ وكيــل الســياحة إىل مــزودي خدمــات ســياحية لتنفيــذ هــذا الربنامــج كل ًيــا أو جزئ ًيــا،
فهــؤالء املزوديــن يعتــرون مقاولــن مــن الباطــن أح ّلهــم وكيــل الســياحة حملــه يف تنفيــذ التزاماتــه ،فيكــون
مسـ ً
ـؤول عنهــم مســؤولية عقديــة عــن فعــل غــره ،ويكــون رجوعــه عليهــم عــى أســاس قواعــد املســؤولية

الع ْقديــة ،وف ًقــا لــروط العقــد الــذي يربــط بينــه وبينهــم .لكــن هنــا الرجــوع ال يمكــن  -فيــا نــرى  -أن
يتأســس ال عــى قواعــد املســؤولية التقصرييــة ،وال عــى قواعــد املســؤولية املوضوعيــة املقــررة بمقتــى املــادة
 L 211-16مــن تقنــن الســياحة الفرنــي ،والتــي وضعهــا املــرع حلاميــة العميــل الســائح ،وليــس لصالــح

وكالــة الســياحة والســفر.

1 V. M. Py, Rép. Com. V° Agence de voyages, n° 152, Couvrat, note sous Cass. 1ère Civ., 27 oct. 1970, D. 1971, p. 449.

وقــد نحــت بعــض حماكــم املوضــوع هــذا املنحــى ،حيــث قــررت حمكمــة االســتئناف باريــس أن العقــد الــذي يربــط العميــل بوكالــة الســياحة ،ويكــون
موضوعــه القيــام برحلــة منظمــة ،وفــق برنامــج معـ ّـن ال يمكــن اعتبــاره عقــد وكالــة.
C.A. Paris, 9 fév. 1988, D. 1988, Inf. rap., p. 73.
V. Y. Dagorne-Labbe, note précitée, J.C.P. éd. G. 2004, II, 10197.
Ph. Delebecque, Agence de voyages, R.D.C. 2005, n°2, p. 373 et ss.

وانظر يف اعتبار العقد عقدً ا من نوع خاص ":"un contrat sui-generis
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Y. Dagorne-Labbe, note précitée.
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خاتمة

ـرا حلاميــة الســائح يف عالقتــه
يتبـ ّـن مــن هــذه الدراســة أن الترشيــع والقضــاء يف فرنســا ّ
كرســا جهــدً ا كبـ ً
بوكالــة الســياحة والســفر ،حيــث ألقيــا عــى عاتــق هــذه األخــرة التزا ًمــا بضــان الســامة لصالــح الســائح
تتحــدّ د معاملــه عــى الوجــه اآليت:
 -1أن االلتــزام حم ّلــه حتقيــق نتيجــة حمــدّ دة ،مضموهنــا عــدم إصابــة الســائح بــأي رضر ،عــى األخــص
جســاين خــال تنفيــذ برنامــج الســياحة الــذي أبرمــه الســائح مــع وكالــة الســياحة.
 -2يرتتــب عــى ذلــك أن الســائح إذا حلقــه رضر يســتطيع أن حيصــل عــى التعويــض دون حاجــة إلثبــات
خطــأ صــدر مــن وكالــة الســياحة يف تنفيــذ العقــد.
-3أن الوكالــة تُســأل عــن أي رضر يلحــق الســائح مــن جــراء اإلخــال بااللتــزام بضــان الســامة،
بــرف النظــر عــا إذا كان هــذا اإلخــال قــد وقــع منهــا ،أو مــن تابعيهــا ،أو مــن مــزودي اخلدمــة
املحليــن الذيــن تعهــد إليهــم بتنفيــذ الربنامــج الســياحي كل ًيــا أو جزئ ًيــا ،حيــث تكــون وكالــة الســياحة
مســؤولة عــن فعــل هــؤالء املزوديــن مســؤولية عقديــة عــن فعــل غريهــم.
-4أنــه إذا وقــع الــرر بفعــل أحــد املنفذيــن املحليــن تُســأل عنــه وكالــة الســياحة طبقــا لقواعــد االلتــزام
بتحقيــق نتيجــة ،ولــو كان القانــون املحــي يف دولــة املنفــذ يســتلزم لقيــام مســؤوليته ثبــوت خطــأ يف
جانبــه ،أو كان هنــاك اتفــاق عــى حتديــد املســؤولية يف عالقتــه بوكالــة الســياحة.

 -5أن وكالــة الســياحة ال تســتطيع أن تدفــع مســؤوليتها يف مواجهــة الســائح إال بإثبــات أن الــرر مصــدره
فعــل هــذا األخــر اخلاطــئ ،أو فعــل غــره (األجنبــي) عــن تنفيــذ االلتزامــات الع ْقديــة ،أو القــوة
ـم ال يســعف وكالــة الســياحة لإلعفــاء مــن املســؤولية أن تتمســك بــرط تضعــه يف
القاهــرة .ومــن َثـ ّ
العقــد لإلعفــاء مــن املســؤولية ،أو احلــد منهــا؛ ألن مثــل هــذا الــرط يقــع باطـ ً
ـا ،وال يمكنهــا كذلــك
التمســك بالــدور اإلجيــايب للســائح ،أو بالطابــع اخلطــر للرحلــة.
 -6أن وكالــة الســياحة التــي قامــت بتعويــض الســائح املــرور بفعــل أحــد املنفذيــن املحليــن هلــا حــق
الرجــوع عــى هــذا املنفــذ الســرداد مــا دفعتــه مــن تعويــض ،اســتنا ًدا إىل قواعــد املســؤولية الع ْقديــة
واســتنا ًدا اىل العقــد الــذي يربطهــا باملنفــذ ،وبــرط اثبــات خطــأ هــذا األخــر الــذي أحلــق الــرر
بالســائح.

فإذا انتقلنا إىل القانون القطري ،فإنه جيب أن نشري إىل اآليت:

 -1أن القواعــد املنظمــة للنشــاط الســياحي يف دولــة قطــر مل تتنــاول مــن قريــب أو مــن بعيــد تنظيــم العالقــة
ـم فهــي مل تنظــم التــزام وكالة الســياحة
بــن وكاالت الســياحة والســفر وبــن العميــل (الســائح) ،ومــن ثـ ّ
بضامن ســامة الســائح.
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 -2ولذلــك فــإن تنظيــم هــذه العالقــة خيضــع للقواعــد العامــة يف القانــون املــدين التــي ال تُراعــي خصوصية
النشــاط الســياحي ،وطبيعــة العالقــة بــن وكالــة الســياحة وبــن العميل.

-3ومــع ذلــك فــإن اســتقراء القواعــد العامــة يف القانــون املــدين ،إضافــة إىل بعــض النصــوص اخلاصــة
يف القانــون التجــاري ،املــادة  200مــن قانــون التجــارة القطــري ،وقانــون محايــة املســتهلك يســمح
بافــراض وجــود التــزام بضــان الســامة حم ّلــه حتقيــق نتيجــة لصالــح الســائح يف مواجهــة وكالــة
الســياحة.

-4ومــع ذلــك فإنــه ُيشــى عنــد التطبيــق العمــي أال تتفــق حماكــم املوضــوع عــى هــذه النتيجــة ،ممــا يــؤدي
إىل اضطــراب املراكــز القانونيــة ،كــا ُيشــى أالّ تعتنــق حمكمــة التمييــز التفســر الــذي نقــول بــه فيــزداد
األمــر صعوبــة عــى املتعاملــن مــع وكاالت الســياحة ،ناهيــك عــدم وضــوح كثــر مــن القواعــد

التفصيليــة التــي حتكــم املســؤولية املدنيــة لــوكاالت الســياحة يف القانــون القطــري.

ولذلــك فإنــه بالنظــر إىل هــذه الصعوبــات ،ويف ظـ ّـل ســعي دولــة قطــر إىل تطويــر القطــاع الســياحي ،خاصة

يف إطــار خطتهــا لتنظيــم كأس العــامل لكــرة القــدم ســنة  ،2022وغــره مــن التظاهــرات الفنيــة والثقافيــة
والرياضيــة ،يصبــح مــن الــازم وضــع قواعــد ترشيعيــة واضحــة حمــدّ دة حتكــم العالقــة بــن وكاالت الســياحة

والســفر وبــن ُعمالئهــا مــن الســائحني .هــذه القواعــد جيــب أن تتضمــن النــص رصاحــة عــى التــزام وكالــة

الســياحة بضــان ســامة الســائح يف إطــار التــزام بتحقيــق نتيجــة؛ وذلــك حتــى يواكــب القانــون القطــري

نرباســا يقتــدي بــه عنــد
أحــدث الترشيعــات العامليــة .ويمكــن للمــرع القطــري أن يتخــذ القانــون الفرنــي ً
وضــع ترشيــع خــاص ينظــم العالقــة بــن وكالــة الســياحة والســفر ،وبــن ُعمالئهــا الســائحني.
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