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ملخص

مــن املتوقــع نمــو عقــود الرحــات البحر َّيــة الســياح َّية يف قطــر ،وهــذه العقــود متباينــة مــن حيــث

الطبيعــة القانونيــة ،وهــي بصفــة عامــة تصنــف بــن تنظيــم الرحــات ،والوســاطة يف ذلــك .ويشــر
القانــون املقــارن إىل احلاجــة إىل ترشيـ ٍع خـ ٍ
ـاص حلاميــة الســائحني يف تلــك العقــود .ويقــوم هــذا البحــث

بالتحليــل النقــدي ألوجــه عــدم كفايــة القانــون القطــري ،الواجــب التطبيــق عــى عقــود الرحلــة البحريــة
ـة عامـ ٍ
ـد حــول عقــود الرحــات الســياحية بصفـ ٍ
الســياحية ،منتهيــا إىل احلاجــة إىل ترشيـ ٍع قطــري جديـ ٍ
ـة،
ٍّ
ً
مــع إضافــة نصــوص خاصــة يف التقنــن البحــري ألجــل عقــد الرحلــة البحر َّيــة الســياح َّية ،فضـ ً
ـا عــن
انضــام دولــة قطــر إىل االتفاقيــات البحر َّيــة املعن َّيــة ،وبخاصــة اتفاقيــة أثينــا لعــام ،2002-1974

واتفاقيــة لنــدن للمطالبــات البحريــة .1996-1976

الكلمات المفتاحية :عقد الرحلة السياحية البحرية ،تنظيم الرحلة ،الوساطة يف الرحلة املنظمة،

بحرا
املسؤولية املدنية يف عقود الرحالت ،نقل الركاب ً
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Abstract
Contracts of sea touristic travel are expected to grow in Qatar. These contracts vary in legal nature
and are generally classified between organized travel and the intermediary thereof. Comparative
law indicates the need of specific legislation to protect tourists in these contracts, especially in
sea tourism. This research critically analyzes the aspects of inadequacy of Qatari law, applicable
to contracts of sea touristic travel, concluding to the need of a new Qatari legislation for touristic
contracts in general, in addition to specific provisions in the Maritime Code for the contract of
sea touristic travel, and accession to relevant Maritime Conventions, namely Athens Convention
1974-2002, and London Maritime Claims Convention 1976-1996.

Keywords: Contract of touristic sea travel; Organized travel; Intermediary of organized travel;
Civil liability in travel contracts; Sea carriage of passengers
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مقدمة

ُيصنــف قطــاع ســياحة الرحــات البحر َّيــة يف دولــة قطــر مــن ضمــن أحــد ســتة قطاعــات ســياح ّية ،تُر ّكــز
ً
وتنفيــذا هلــذه االســراتيجية،
عليهــا االســراتيجية الوطنيــة القطريــة للســياحة ،لألعــوام ،1 2023-2018
تشــهد دولــة قطــر حتدي ًثــا يف ترشيعاهتــا املعن َّيــة بالســياحة ،وعــى رأس ذلــك يــأيت قانــون الســياحة ،الصــادر
بالقانــون رقــم ( )20لســنة  ،2 2018والــذي ألغــى قانــون الســياحة الســابق عليــه ،والصــادر يف العــام .2012
أيضــا عــى حتديــث نظــام اإلرشاف اإلداري القائــم عــى الســياحة يف دولــة قطــر،
إنــه التطويــر الــذي اشــتمل ً
وبخاصـ ٍ
ـة إلغــاء اهليئــة العامــة للســياحة يف العــام  ،2018ليحــل حملهــا املجلــس الوطنــي للســياحة.3
وعــى الرغــم مــن طموحــات دولــة قطــر يف جمــال الســياحة البحر َّيــة ،إال َّ
أن القانــون البحــري القطــري،
نصوصــا خاصــة بعقــد الرحلــة البحر َّيــة الســياح َّية،
يتضمــن
والصــادر بالقانــون رقــم ( )15لســنة  .41980مل
ً
َّ
كــا مل ينظــم قانــون الســياحة اجلديــد عقــد الرحلــة الســياح َّية بصفــة عامــة.

و ُيعـ ّـرف البعــض عقــد الســياحة ،بأنــه" :العقــد الــذي ُيــرم بــن طرفــن ،أحدمهــا حمــرف (وكالــة الســياحة)،
واآلخــر غــر حمــرف (العميــل) ،يلتــزم بمقتضــاه الطــرف األول بتقديــم خدمــات الســياحة لقــاء مقابــل مــن
الطــرف الثــاين ،ســوا ًء بنــا ًء عــى تنظيــم مســبق مــن وكالــة الســياحة أم بنــا ًء عــى اقــراح مــن العميــل" .5وبذلــك
فــإن عقــد الرحلــة البحر َّيــة الســياح َّية يتح َّقــق ،عندمــا تشــتمل اخلدمــات الســياح َّية نقـ ً
ـا بموجــب ســفينة.6

واجلديــر بالذكــر أن منظمــي ووســطاء اخلدمــات الســياحية ،يقومــون بعملهــم يف احليــاة العمليــة حتــت
مســمى "وكاالت الرحــات" " ،"Agences de voyagesأو وكاالت الســفر والرحــات ،7ويمكــن
إدراجهــم يف فئــة "مكاتــب الســياحة" ،8بالتطبيــق لقانــون الســياحة القطــري لعــام  .2018علـ ًـا بــأن دولــة
قطــر كانــت تَعـ َـرف مســمى "مكاتــب الســفر والســياحة" ،حيــث كان ينظمهــا القانــون رقــم ( )7لســنة ،1982
ـم إلغــاؤه بموجــب قانــون الســياحة الســابق لعــام .2012
والــذي تـ َّ
ـة عامـ ٍ
وتــدور مشــاكل عقــود الســياحة  -بصفـ ٍ
ـة  -حــول مبالغــة منظمــي تلــك العقــود بالوعــود يف باقــة
ـم التنفيــذ
اخلدمــات الســياح َّية ،ذات الســعر اإلمجــايل ،بــا يرفــع مــن ســقف توقعــات العمــاء؛ فــإذا مــا تـ َّ
متواض ًعــا كثــرت شــكوى هــؤالء العمــاء ،وطلبهــم بــرد مقابــل مــا مل ينفــذ مــن خدمــات الباقــة .فضـ ً
ـا عــن
 1انظر" :قطر عىل خريطة السفن السياح َّية العاملية" ،الوطن.2019/4/15 ،

 2اجلريدة الرسمية ،العدد  12 ،19ديسمرب .2018

 3وا ُملنشأ بموجب القرار األمريي رقم ( )74لسنة ( 2018اجلريدة الرسمية ،العدد .)2018/12/12 ،19

 4اجلريدة الرسمية ،العدد .1980 ،12
ً 5
نقل عن :أرشف جابر سيد ،عقد السياحة  -دراسة مقارنة يف القانونيني املرصي والفرنيس ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2001 ،ص .137

 6تُعـ َّـرف املــادة  1مــن القانــون البحــري القطــري "الســفينة" بأهنــا" :كل منشــأة صاحلــة للمالحــة تعمــل عــادة يف املالحــة البحريــة أو تكــون معــدة لذلــك
ولــو مل تســتهدف الربــح"...
 7انظــر حــول هــذه املســميات :عبــد الفضيــل حممــد أمحــد ،وكاالت الســفر والســياحة مــن الوجهــة القانونيــة ،مكتبــة اجلــاء اجلديــدة ،املنصــورة،1992 ،
ص  6و.7
 8انظر تعريف "املنشآت السياحية" ضمن املادة األوىل من قانون السياحة القطري لعام .2018
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تنصــل املنظمــن مــن املســؤول َّية الشــخص َّية عــن عــدم أو ســوء تنفيــذ أداء يدخــل يف الباقــة الســياح َّية،
كثــرة ُّ
ٍ
وبخاصــة عندمــا يكــون املنـ ُ
ـخصا آخــر ،حيــث حيتــج املنظمــون بأهنــم جمـ َّـرد وكالء ،عــن
ـوط بــه التنفيــذ شـ ً
الســائح ،وبالتــايل عــدم مســؤولية ا ُملن ّظــم عــن التنفيــذ بــل جمــرد حســن اختيــار ا ُملن ِّفــذ .كــا يغ ُلــب أن يســتغل
املنظمــون انفرادهــم يف صياغــة بنــود العقــد واندفــاع عمالئهــم يف التعاقــد ،بــأن يقوموا بــإدراج رشوط تعســفية
لصالــح إعفــاء ا ُملن ّظــم مــن املســؤولية املدنيــة.
ـرو ،يف
وحيــث إن نســب ًة كبــر ًة مــن العمــاء ال تُقبِــل عــى إبــرام عقــد الباقــة الســياحية بــا يكفــي مــن تـ ٍّ
ـرا مــا ينجــو ُمن ّظمــو الرحــات الســياح َّية بأنفســهم ،عــى الرغــم
ظــل ظاهــرة االندفــاع االســتهالكي؛ فإنــه كثـ ً
مــن عــدم حصــول الســائح عــى مــا ُو ِعــدَ بــه ،لغمــوض الباقــة أو مبالغتهــا ،أو نظـ ًـر لوجــود رشط االعفــاء
مــن املســؤول َّية.1

فــإذا انتقلنــا إىل عقــد الرحلــة البحر َّيــة الســياحة ،فــإن املشــكلة تــزدا ُد عم ًقــا ،عندمــا ال يو ِّفــر القانــون
منضمــ ًة إىل االتفاقيــات الدوليــة
مالئــا هلــذا العقــد ،وعندمــا ال تكــون الدولــة
البحــري الداخــي نظا ًمــا
َّ
ً
ذات الصلــة ،ونقصــد بذلــك تلــك التــي تتع َّلــق بمســؤولية الناقــل البحــري للــركاب ،وحــدود مســؤوليته.2
املنضمــة إىل االتفاقيــات البحريــة الدول َّيــة املتع َّلقــة بالنقــل البحــري
علـ ًـا بــأن دولــة قطــر ليســت مــن الــدول
َّ
للــركاب ،وتلــك املتع َّلقــة بتحديــد املســؤولية عــن املطالبــات البحر َّيــة.
وتتع َّلــق مشــكلة هــذا البحــث باإلجابــة عــى التســاؤل حــول :مــدى كفايــة النظــام القانــوين القطــري يف
محايــة الســائح يف عقــد الرحلــة البحر َّيــة الســياح َّية ،وبالتــايل ،فــإن املنهــج الرئيــس يف البحــث ســيكون حتليل ًيــا.

ـدف
ونظـ ًـرا إىل عــدم ســابقة تنــاول موضــوع البحــث يف الفقــه والقضــاء القطــري ،وحيــث إن البحــث هيـ ُ
إىل تطويــر مــا عليــه النظــام القانــوين القطــري ،فــإن املنهــج الفرعــي للبحــث ســيكون ُمقار ًنــا ،وذلــك بــا
عليــه تطــور القانــون يف كل مــن :مــر 3وفرنســا .4وذلــك فضـ ً
ـا عــن املقارنــة بــا عليــه أحــدث اجتاهــات

 1مــع مالحظــة أن نجــاح رشوط اإلعفــاء مــن املســؤولية يتطلــب فضـ ً
للمن ّظــم ،أن ال يتــم تكييــف عقــده
ـا عــن عــدم ثبــوت الغــش أو اخلطــأ اجلســيم ُ
مــع العميــل عــى أنــه نقــل ،ففــي جمــال النقــل يغ ُلــب أن تُبطــل تلــك الــروط ،بموجــب األحــكام اآلمــرة ملســؤولية الناقــل.
ونقصــد بذلــك االتفاقيــات الدوليــة التــي ُتــدَّ د احلــد األقــى للتعويــض عــن املطالبــات البحريــة ،والتــي ُيط َلــق عليهــا "اتفاقيــات حــدود املســؤولية"،
2
ُ
وعــى رأســها تقــع اتفاقيــة لنــدن للمطالبــات البحريــة لعــام  ،1976وتعديالهتــا.
 3انظــر بوجــه خــاص :أرشف ســيد ،مرجــع ســابق؛ وعبــد الفضيــل حممــد أمحــد ،القانــون اخلــاص البحــري ،اجلــزء الثــاين ،مكتبــة اجلــاء اجلديــدة،
املنصــورة1997 ،؛ وعبــد الفضيــل حممــد أمحــد ،وكاالت الســفر ،مرجــع ســابق؛ وعدنــان إبراهيــم رسحــان" ،العالقــة بــن وكاالت الســياحة والســفر
وعمالئهــا ،الطبيعــة القانونيــة واإلبــرام والتنفيــذ واملســؤولية املدنيــة" ،جملــة احلقــوق ،جامعــة الكويــت ،املجلــد  ،31العــدد  ،3ســبتمرب  ،2007ص
468 - 395؛ وحممــد هبجــت عبــد اهلل أمــن قايــد ،الوســيط يف رشح قانــون التجــارة البحريــة ،الطبعــة األوىل ،دار النهضــة العربيــة ،القاهــرة2005 ،؛
وحممــد كــال محــدي ،القانــون البحــري ،الطبعــة الثالثــة ،منشــأة املعــارف ،اإلســكندرية2007 ،؛ وحممــود خمتــار أمحــد بريــري ،قانــون التجــارة البحرية،
دار النهضــة العربيــة ،القاهــرة.1999 ،
 4انظر بوجه خاص:

;)François Collart Dutilleul et Philippe Delebecque, Contrats civils et commerciaux (10ème édition, Dalloz, Paris, 2015
Georges Ripert et René Roblot, Opérations bancaires et Contrats commerciaux (Traité de droit des affaires, Tome 3, (18ème
édition, par Philippe Delebecque, Nicolas Binctin, et Lionel Andreu, sous le direction de Michel Germain, L.G.D.J., Paris,
2018); Pierre Bonassies et Christian Scapel, Droit maritime (3ème édition, L.G.D.J., Paris, 2016).
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القانــون األورويب ،واالتفاقيــة الدوليــة لعقــد الرحلــة ،1واملربمــة يف بروكســل يف  ،1970/4/23حتــت رعايــة
معهــد توحيــد القانــون اخلــاص "اليونيــدروا" " ،"UNIDROITوالتــي دخلــت يف حيــز النفــاذ الــدويل يف
 2 1976/2/24والتــي ســوف نشــر إليهــا عــى ســبيل االختصــار الح ًقــا "اتفاقيــة اليونيــدروا" لعــام .1970
علـ ًـا بــأن دولــة قطــر ليســت بطــرف يف هــذه االتفاقيــة.

وحيــث إن القانــون القطــري ال يعــرف عقــدً ا مســمى يطلــق عليــه عقــد الرحلــة البحر َّيــة الســياح َّية ،فإنــه

قــد يكــون مــن املناســب البــدء بتحديــد طبيعــة هــذا العقــد ،مــن منظــور القانــون القطــري واملقــارن ،متهيــدً ا
للتحليــل الناقــد واملقــارن لألحــكام املنطبقــة عليــه يف القانــون القطــري .وبذلــك ينقســم هــذا البحــث إىل
مبحثــن :الطبيعــة القانونيــة لعقــد الرحلــة البحر َّيــة الســياح َّية (املبحــث األول) ،ثــم النظــام القانــوين لعقــد

هــذه الرحلــة (املبحــث الثــاين).

المبحث األول :الطبيعة القانونية لعقد الرحلة البحر َّية السياح َّية

ـة عامـ ٍ
كــا هــو حــال عقــود الرحــات الســياحية ،بصفـ ٍ
ـة؛ فــإن عقــد الرحلــة البحر َّيــة الســياح َّية ينعقــد
َّ
أول توجيــه إجيـ ٍ
بأحــد أســلوبنيً :
يتضمنــه
ـاب عــا ٍم مــن ُمن ّظــم الرحلــة البحر َّيــة الســياح َّية إىل اجلمهــور ،بــا
َّ

هــذا اإلعــان مــن رشوط اخلدمــة ،فــإذا تقــدَّ م طالــب اخلدمــة بطلــب االشــراك ،حت َّقــق القبــول ،وانعقــد
العقــد بالــروط ا ُملعلــن عنهــا ،وثان ًيــا أن تتقــدَّ م مجاعــة مــن الســائحني إىل ُمن ّظــم الرحلــة البحر َّيــة تطلــب منــه
ـعرا هلــا ،فــإذا مــا وافقــت اجلامعــة ،أو ممثلهــا ،انعقــد العقــد
تنظيــم رحلــة بأوصــاف مع َّينــة ،فيعــرض هــو سـ ً
أيضــا ،ولكــن هنــا عــى رشوط طلــب تلــك اجلامعــة.3
ً

ٍ
ـكيل ،هــو وجوب
ويالحــظ أن بعــض الــدول قــد اختصــت إبــرام عقــد الرحلــة البحر َّيــة الســياح َّية بقيــد شـ ّ

أن يقــرن ذلــك بالكتابــة .وهــو الوضــع يف مــر وفرنســا ،مــع مالحظــة غيــاب النــص اخلــاص يف دولــة قطــر،
وبالتــايل فــإن عقــد الرحلــة البحر َّيــة الســياح َّية يف دولــة قطــر عقــد رضائي.4

ويعــاين عقــد الرحلــة البحر َّيــة الســياح َّية مــن صعوبــة يف التكييــف ( .)qualificationوال تُعــدُّ مشــكلة

خاصــا بــه ،فهــذه هــي مشــكلة تكييــف عقــد الرحلــة الســياح َّية
تكييــف عقــد الرحلــة البحر َّيــة الســياح َّية أمـ ًـرا ً
ٍ
ٍ
تعهــد
بصفــة عامــة 5وتعــود صعوبــة تكييــف هــذا العقــد إىل تنــوع عنــارص الباقــة الســياح َّية ،وتعــدُّ د أســاليب ُ
مــورد اخلدمــة يف تنفيذهــا.6
 1و ُيطلــق عليهــا بالفرنســية ،"Convention internationale relative au contrat de voyage" :وعنهــا كان اختصــار مســاها إىل ،"CCV" :علـ ًـا بأهنــا
أيضـ�ا باإلنجليزيـ�ة  -حتـ�ت عنـ�وان."International Convention on Travel Contracts" :
تعـ�رف ً -
 2فالدول املصادقة عليها وبالتايل ا ُملط َّبقة هلا هي :األرجنتني ،وبلجيكا ،والكامريون ،والصني ،وبنني ،وإيطاليا ،وسانت مارن ،والتوغو.
 3عبد الفضيل أمحد ،القانون اخلاص البحري ،مرجع سابق ،بند  ،442ص .476

علم بأن الكتابة يف عقد النقل البحري للركاب يف دولة قطر مطلوبة لإلثبات .املادة  168من القانون البحري القطري.
ً 4
 5أرشف سيد ،مرجع سابق ،ص .40-15

 6عبد الفضيل أمحد ،وكاالت السفر ،مرجع سابق ،بند  ،97ص .80
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ولتكييــف عقــد الرحلــة البحر َّيــة الســياح َّية يف دولــة قطــر أمهيــة خاصــة ،حيــث إن النظــام القانــوين القطري

نصوصــا خاصــة هبــذا العقــد .وبالتــايل ،فإنــه مــن األمهيــة بمــكان تكييــف هــذا العقــد ،وذلــك يف
ال يتضمــن
ً

ســبيل حتديــد األحــكام القانونيــة التــي ســيخضع هلــا.

ولقــد اختلــف الفقــه والقضــاء حــول منهج َّيــة تكييــف عقــد الســياحة ،بصفــة عامــة (املطلــب األول)،
فضـ ً
ـا عــن اخلــاف حــول األداء ا ُملم َّيــز يف هــذا العقــد (املطلــب الثــاين) .وهــو مــا يمتــد إىل تكييــف عقــد
الرحلــة البحر َّيــة الســياح َّية.

المطلب األول :منهجية تكييف عقد السياحة

ـة واحـ ٍ
ال مشــكلة يف تكييــف عقــد الســياحة عندمــا تتكــون باقتــه مــن خدمـ ٍ
ـدة ،يتــم تنفيذهــا مــن ُمن ّظــم
َّ
الرحلــة الســياحية نفســه ،كأن يتعهــد مالــك خيــت بالرتفيــه عــن الســائح مــن خــال رحلــة بحريــة ،لبعـ ٍ
ـض مــن
ـة ،وحراسـ ٍ
أكل ،وإقامـ ٍ
ـات إضافيـ ٍ
الوقــت ،بــدون خدمـ ٍ
ـة مــن ٍ
ـة للمتعلقــات ،وخالفــه .فهــذا عقــد نقــل بحــري

للــركاب .عــى أن الغالــب أن تطــول مــدة الرحلــة ،مــع تتعــدُّ د اخلدمــات التــي تُقــدَّ م خالهلــا ،حمســوب ًة كلهــا
بسـ ٍ
ـق عليــه "الباقــة الســياح َّية" .1فضـ ً
تعهــد
ـعر إمجــا ٍّيل ،وهــو مــا ُيط َلـ ُ
ـا عــن أن تلــك الباقــة ،قــد ال ينفذهــا ا ُمل ِّ

بصفتــه ُمن ّظـ ًـا ،ولكــن بصفتــه وســي ًطا بــن متلقــي اخلدمــة (الســائح) وطــرف مــن اآلخــر ،هــو ا ُملن ّظــم لــه.

ً
ونــزول عــى تعــدُّ د عنــارص خدمــات الباقــة الســياح َّية ،وأنــاط تقديمهــا (باألصالــة
وبذلــك،
ٍ
ٍّ
ولــكل قانونــه.
لــكل تكييفــه،
أو بالوســاطة) ،يــرى البعــض أن عقــد الســياحة يف حقيقتــه عــدَّ ة عقــود،

يف حــن يذهــب اجتــا ٌه آخــر ،إىل اعتبــار "عقــد الســياحة" عقــدً ا واحــدً ا .فعــى الرغــم مــن تضمــن
ٍ
هــذا العقــد الواحــد لعــدة خدمــاتُ ،ل ٍ
ــز
ــكل تكييفــه ،وبالتــايل
لــكل قانونــه؛ إال أن أحدهــا أدا ٌء ُم َّي ٌ
ِ
العقد وص ًفا واحدً ا.
( )présentation caractéristiqueبه يكتسب كل
ٍ
إنــه اخلــاف حــول منهج َّيــة تكييــف عقــد الســياحة بــن :اجتــاه جيــزئ العقــد يف مقابــل
وحــدُ
آخــر ُي ِّ
ٍ
ـي حــول طبيعــة عقــد الســياحة .3وهــو مــا نحتــاج أن
التعامــل معــه ،2وهــو خـ ٌ
ـاف مرتتـ ٌ
ـب عــى خــاف مبدئـ ٍّ

ـعر واحــدٌ بشـ ٍ
ـكل جــزايف ،فإنــه يطلــق عليهــا بالفرنســية "اجلــزاف الســياحي" ( ،)forfait touristiqueأو كــا
 1وحيــث إن تلــك العنــارص جيمعهــا سـ ٌ
يفضــل البعــض" :الباقــة الســياح َّية".
ٍ
ٍ
 2انظــر يف اســتخدام اصطــاح مبــدأ التجزئــة يف مقابــل مبــدأ الوحــدة :عبــد الفضيــل أمحــد ،وكاالت الســفر ،مرجــع ســابق ،وبصفــة خاصــة ،بنــد ،97
ص  .80وانظــر يف اســتخدام اصطــاح التكييــف ا ُملر َّكــب يف مقابــل التكييــف ا ُملوحــد :عدنــان رسحــان ،مرجــع ســابق ،ص  ،468-395وبخاصـ ٍ
ـة
َّ
ص .401
ٍ
ً
ً
 3مــن املعلــوم أن الفقــه احلديــث يفـ َّـرق بــن العقــود التــي تلتقــي يف تراكــب مكونـة كل واحــدً ا ،وتلــك هــي العقــود املركَّبــة ،وأخــرى تــأيت فيهــا العقــود
عــى تزاحــم ،قابلـ ٌة للفصــل بــن بعضهــا البعــض ،بــا يمكــن معــه إخضــاع كل عقـ ٍ
ـد منهــا لقانــون .فاخلــاف حــول منهجيــة التكييــف قــد نشــأ عــن
اخلــاف حــول اإلجابــة عــن ســؤال :مــا إذا كان عقــد الســياحة  -يف حقيقتــه  -جمموعــة عقــود ،يمكــن فصلهــا عــن بعضهــا البعــض ،وبالتــايل ختضــع
ـود ،يشــكل ك ًُل واحــدً ا ،وبالتــايل خيضــع يف تكييفــه ونظامــه القانــوين لنظــا ٍم قانــوين واحـ ٍ
ٍ
ـد.
لعــدة نظــم قانونيــة ،أو أن هــذا العقــد يف حقيقتــه مركــب عقـ ُ
ٍّ
انظــر بوجــه خــاص حــول تكييــف العقــد ،ومشــكلة تزاحــم وتراكــب العقــود :نبيــل إبراهيــم ســعد ،مصــادر االلتــزام ،النظريــة العامــة لاللتــزام،
دار اجلامعــة اجلديــدة ،اإلســكندرية ،2007 ،ص .281-269
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نتعـ َّـرف إليــه قبــل إبــراز موقــف "اتفاقيــة اليونيــدروا" لعــام  1970مــن هــذه املســألة ،وكذلــك موقفنــا منهــا،
وبخاصــة يف شــأن منهجيــة تكييــف عقــد الرحلــة البحريــة الســياحية .وهــو مــا يتحقــق عــى النحــو التــايل

بيانــه:

ً
أول  -منهجية جتزئة عقد السياحة:

يــرى البعــض أن عقــد الســياحة ينبغــي جتزئتــه إىل أكثــر مــن عقـ ٍ
كل منهــا لقانـ ٍ
ـد خيضــع ٌ
ـون 1إهنــا منهجيــة
جتزئــة عقــد الســياحة ،وهــي املنهجيــة التــي نتنــاول أساســها ،ثــم آثارهــا ،وصـ ً
ـول إىل تقييمهــا:
 -1األساس:

ٍ
ٍ
ٍ
متداخلــة ،مــن حيــث
متتاليــة ،وأحيانًــا
عقــود،
يــرى بعــض الفقــه يف عقــد الســياحة جتم ًعــا لعــدة
التنفيــذ .2وبالتــايل فــإن منهجيــة تكييــف عقــد الســياحة تتــم بتجزئــة عنــارصه ،بــا يــؤدي إىل توزيــع

هــذا العقــد بــن عــدة قوانــن ،وهــو مــا ُيشــار إليــه يف فقــه التكييــف ،بالتكييــف "التوزيعــي"

".3"distributive

ـود منفصلـ ٍ
فوف ًقــا لفقــه التكييــف التوزيعــي لعقــد الســياحة ،فــإن هــذا العقــد يتكــون مــن عــدة عقـ ٍ
ـة
َّ
ـود قابلـ ٍ
عــن بعضهــا البعــض ،أو عــى األقــل عــدة عقـ ٍ
ـة هلــذا الفصــل .فمــن املعلــوم أن العقــود املســاة
 وبالتطبيــق للقواعــد العامــة  -قــد ترتبــط ببعضهــا دون أن متتــزج عنارصهــا ،بحيــث جيــوز لـ ٍـكل
منهــا أن خيضــع لقانـ ٍ
ـون مسـ ٍ
ـتقل عــن اآلخــر ،بســبب احتفاظهــا بذاتيتهــا.4

 -2اآلثار:
يــؤدي تطبيــق منهجيــة جتزئــة عقــد الســياحة إىل تعــدد القوانــن الواجبــة التطبيــق عــى هــذا العقــد.
فعــى ســبيل املثــال :يف شــأن عقــد الرحلــة البحر َّيــة الســياح َّية ،قــد نصــادف خدمــات عقــد وكالــة،

ومنهــا مــا هــو خدمــات عقــد نقــل ،ومنهــا مــا هــو خدمــات عقــد مقاولــة .وبنــا ًء عــى ذلــك ،إذا

تعــرض العميــل إلصابــة جســد َّية ،كان مــن الــازم حتديــد النطــاق الزمنــي لتلــك اإلصابــة ،فــإن
َّ
كانــت خــال مرحلــة تنفيــذ عقــد النقــل ،انطبــق قانــون النقــل؛ عــى أنــه إذا كانــت االصابــة أثنــاء
إقامــة الســائح يف الفنــدق ،فإنــه حيكمهــا مــا حيكــم عقــد اإلقامــة الفندقيــة.5

 1انظر يف عرض هذا الرأي ،دون منارصته :عبد الفضيل أمحد ،وكاالت السفر ،مرجع سابق ،بند  ،103-101ص .87-85

 2املرجع السابق ،بند  ،101ص .85

 3نبيل سعد ،مرجع سابق ،ص .278

 4جــال العــدوي ،مصــادر االلتــزام ،أصــول االلتزامــات ،اجلــزء األول ،اإلســكندرية ،بــدون نــارش ،1987 ،ص  ،45هامــش  .1وهــذا خيتلــف عــن
العقــد املختلــط ،والــذي متتــزج فيــه تلــك العقــود مكونـ ًة عقــدً ا جديــدً ا .ذات املرجــع الســابق ،ذات املــكان .كذلــك :عبــد الــرزاق الســنهوري ،مصــادر
االلتــزام ،الوســيط يف رشح القانــون املــدين ،اجلــزء األول ،دار الــروق ،القاهــرة ،2010 ،بنــد  ،53ص  130و.131
 5عبد الفضيل أمحد ،وكاالت السفر ،املرجع السابق ،بند  ،102ص .86
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 -3التقييم:

متنوعــةُ ،يطلــق عليهــا الباقة الســياح َّية،
يغ ُلــب  -كــا رأينــا  -أن
يتضمــن عقــد الســياحة عــدة خدمــات َّ
َّ
وبخاصـ ٍ
ـة تلــك التــي تتع َّلــق بخدمــات الوكالــة والنقــل ،إنــه التنــوع الــذي قــد يصعــب التوفيــق بــن

أحكام عقــوده.

ً
أصيل ولكن وسي ًطا،
فمكتب الســياحة قد ُيربم الترصفات مع الســائح ،متعهدً ا بتقديم خدمات ليس بصفته
وبصفة خاصة بوصفه ً
وكيل جتار ًّيا عاد ًّيا عن الســائح ،أي ُيربم الترصف باســم وحلســاب العميل (الســائح).

والوكيل  -كام نعلم  -التزامه الرئيس هو بذل عناية الشــخص ا ُملحرتف .وبالتايل فإن مكتب السياحة هنا لن يكون
ً
ٌ
ختف مسؤوليته باملقارنة
مسؤول عن تنفيذ عقد توريد اخلدمة ،فهو
مسؤول فقط عن حسن اختيار ُمقدِّ مها؛ وبالتايل ُّ

تعهد بتقديم خدمة بصفته الشخصية.
بمسؤولية ا ُمل ِّ

فمثـ ً
ـا لــو مل ُيســن مكتــب الســياحة اختيــار الناقــلُ ،سـ ِـئل عــن خطئــه يف هــذا االختيــار ،ولكــن إذا اختــار
الناقــل ا ُملعتــاد ،ثــم أخطــأ هــذا الناقــل يف التنفيــذ ،فــإن مكتــب الســياحة ال ُيســأل ،واحلــال أنــه قــد ن َّفــذ عقــد

الوكالــة بأمانــة.1

أيضــا اللتزامــات الناقــل ،ملــا أمكــن مجــع أحــكام النقــل
عــى أننــا إذا قلنــا بــأن مكتــب الســياحة ســيخضع ً

والوكالــة .فلقــد رأينــا أن التــزام الوكيــل هــو ببــذل عنايــة ،يف حــن أن التــزام الناقــل هــو بتحقيــق نتيجــة ،هــي
ســامة الراكــب .2إ ًذا تطبيــق حكــم الوكالــة ســيخل بالنقــل ،والعكــس صحيــح ،فــا يمكــن بالتــايل اجلمــع
بينهــا.

ثان ًيا  -منهجية وحدة عقد السياحة:

ـون مــن عــدة عنــارص منســجمة ،بــا ُيمكـ ُن معــه منــح عقدهــا
يــرى البعــض أن الباقــة الســياح َّية قــد تتكـ َّ
ـوق أحــد تلــك العنــارص
تكيي ًفــا واحــدً ا .بــل وعنــد تعــدد عنــارص الباقــة وعــدم انســجامها ،فإنــه يغ ُلــب أن يتفـ َّ
أيضــا .3إي أن هــذا االجتــاه يــؤدي إىل مــا يعــرف
وحــد ً
يصــب يف صالــح التكييــف ا ُمل َّ
يف أمهيتــه عــى البقيــة ،بــا ُ

بالتكييــف "احلــري" (.4)exclusive

وكــا هــو احلــال يف شــأن حــاالت التكييــف احلــري للعقــود املركبــة ،فــإن النتيجــة قــد تكــون بإخضــاع
ـد مســمى معــن ،أو بعــدم اخلضــوع ألحــكام أي عقـ ٍ
العقــد ألحــكام عقـ ٍ
ـد مســمى ،بوصــف أن هــذا العقــد ذو
َّ
ـة خاصـ ٍ
طبيعـ ٍ
ـة.5
 1عبد الفضيل أمحد ،وكاالت السفر ،مرجع سابق ،بند  ،103ص .87

 2املرجع السابق ،الصفحة نفسها.

 3انظر يف عرض الرأي :املرجع السابق ،بند  ،104ص .87
 4نبيل سعد ،مرجع سابق ،ص .276
 5املرجع السابق ،ص  276و.277
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 -1نظرية العقد ذي الطبيعة اخلاصة:
حاولــت بعــض أحــكام القضــاء الفرنــي اهلــروب مــن صعوبــة تكييــف عقــد الســياحة ،فوصفتــه
ـة خاصـ ٍ
بأنــه :غــر مســمى؛ فهــو ذو طبيعـ ٍ
ـة " ."sui generisوذلــك مــن أجــل أن تنشــئ بموجــب

ذلــك التزا ًمــا مالئـ ًـا للعميــل يف كل األحــوال ،وهــو "ضــان الســامة" (،)garantie de sécurité
يف مقابــل عــدم وجــود ذلــك يف عقــد الوكالــة.1

و ُيشــر الفقــه إىل أنــه "وإن كانــت فكــرة العقــد غــر املســمى متتــاز بالبســاطة؛ إذ تريــح القــايض مــن
عنــاء إدراج العقــد حتــت نظــا ٍم مــن نظــم العقــود املعروفــة ،فإنــه يبقــى بعــد ذلــك حتديــد هــذا النظــام

الــذي حيكــم العقــد وااللتزامــات املرتتبــة عنــه ،وهــو بــدوره أمــر ال يقــل صعوبــة".2
ٍ
ٍ
ٍ
رفــض
خاصــة ،فهــذا  -يف حقيقــة األمــر -
طبيعــة
عقــد مــا بأنــه ذو
وال شــك يف خطــورة تكييــف
ٌ
للتكييــف ،والفقــه ُينبــه إىل خطورتــه3؛ فهــو قــد يــؤدي إىل تعطيــل حكــم القانــون ،وقــد تكــون أحــكام
هــذا القانــون آمــرةً ،وهــذا ُيذكرنــا بمبــدأ أن التكييــف عملي ـ ٌة قانوني ـ ٌة ،تراقبهــا حمكمــة النقــض.
عــى أنــه جيــوز  -يف رأينــا  -اللجــوء إىل التكييــف ذي الطبيعــة اخلاصــة ،إذا كان املــرع قــد وضــع

خاصــا ،ومثــال ذلــك مــا فعلتــه االتفاق َّيــة الدول َّيــة لعقــد الرحــات "اتفاقيــة
للعقــد نظا ًمــا قانون ًّيــا ً
تعرضــت لعقــد تنظيــم الرحــات والوســاطة فيــه ،حيــث إن تكييــف
اليونيــدروا" لعــام  ،1970حينــا َّ
العقــد بأنــه ذو طبيعــة خاصــة ،لــن ُيع َّطــل نصوصهــا القانونيــة الواجبــة التطبيــق.

 -2العقد املسمى يف ضوء األداء ا ُملم َّيز:

ـة خاصـ ٍ
يغ ُلــب يف الفقــه والقضــاء تبنــي منهجــا يوحــد الطبيعــة القانونيــة لعقــد الســياحة .4وبصفـ ٍ
ـة ،فإنــه
ً
عنــد تعــدُّ د عنــارص الباقة الســياح َّية ،يتــم التعويــل عــى األداء ا ُملم َّيــز ()prestation caractéristique
مــن بينهــا ،فتخضــع لــه بقيــة عنــارص الباقــة؛ وذلــك بالتطبيــق لقاعــدة "الفــرع يتبــع األصــل"

" .5"accessorium principale sequiturوينســجم هــذا االجتــاه مــع املبــدأ عنــد تكييــف العقــود
التــي يمتــزج فيهــا أكثــر مــن عقــد ،وهــو مــا يــؤدي إىل مــا يوصــف بأنــه" :مر َّكــب عقـ ٍ
ـود".6
ُ
ُ

عــى أن أصحــاب اجتــاه العقــد املســمى الواحــد ،قــد اختلفــوا بــن بعضهــم البعــض مــن جهــة أمريــن:
تغــره مــن عقــد ســياحة إىل آخــر .إهنــا
طبيعــة األداء ا ُملم َّيــز يف عقــد الســياحة ،ثــم مــدى إمكانيــة ُّ

االجتاهــان اللــذان نطلــق عليهــا :اجتــاه العقــد املســمى الثابــت ،واآلخــر ا ُملتغـ َّـر.
 1عبد الفضيل أمحد ،وكاالت السفر ،املرجع السابق ،بند  ،112ص .92
ً 2
نقل عن :املرجع السابق ،الصفحة نفسها.
 3نبيل سعد ،مرجع سابق ،ص .281

 4انظر يف منهج وحدة العقد يف تكييف عقد السياحة :عبد الفضيل أمحد ،وكاالت السفر ،املرجع السابق ،بند  ،108-104ص  87إىل .90
 5املرجع السابق ،بند  105و ،106ص .90-88

 6نبيل سعد ،مرجع سابق ،ص  276و.277
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ثال ًثا  -منهج التكييف عند تطبيق اتفاقية اليونيدروا لعام :1970
اصطالحــا واحــدً ا هــو "عقــد
عــى الرغــم مــن أن "اتفاقيــة اليونيــدروا" لعــام  ،1970قــد تبنــت
ً
الرحلــة" ( ،1)Travel Contractإال أهنــا قــد ّفرقــت بــن نوعيــه ومهــا" :عقــد الرحلــة ا ُملن ّ
ظمــة"

( ،2)Organized Travel Contractو"عقد وساطة الرحلة" (.3)Intermediary Travel Contract

فوف ًقــا "التفاقيــة اليونيــدروا" لعــام  ،1970فــإن "عقــد الرحلــة" يعنــي عقــد رحلــة منظمــة ،أو وســاطة
عقــد رحلــة" ،4و"عقــد الرحلــة ا ُملن ّظمــة" ،هــو أي عقــد يتعهــد بموجبــه شــخص باســمه أن يــزود آخــر،
بموجــب ســعر إمجــايل ،جمموعــة خدمــات تتضمــن النقــل ،اإلقامــة مســتقلة عــن نقــل ،أو أي خدمــة أخــرى
متصلــة بذلــك".5

ٍ
ـخص بــأن يقــدم إىل آخــر ،بموجــب سـ ٍ
ـعر،
أ َّمــا وســاطة عقــد الرحلــة ،فإنــه" :أي عقــد بموجبــه يتعهــد شـ ٌ
أمــا عقــد رحلــة منظمــة أو واحــدة أو أكثــر مــن اخلدمــات ا ُمل ِ
نفصلــة ،والتــي متكــن مــن رحلــة أو إقامــة" .6مــع
مالحظــة أن االتفاقيــة قــد حســمت املوقــف مــن عقــود التعــاون يف التشــغيل بــن الناقلــن املنتظمــن ،حيــث
اســتبعدته مــن وســاطة عقــود الرحــات.7

وبذلــك ُيســب لصالــح "اتفاقيــة اليونيــدروا" لعــام  ،1970أهنــا انتبهــت إىل أن ليــس كل مقدمــي خدمات
ـط واحـ ٍ
الرحــات عــى نمـ ٍ
ـد .فبــن متلقــي اخلدمــة (املســافر) و ُمقدِّ مهــا املبــارش (الفنــدق أو رشكــة الطــران
أو املــكان الســياحي) ،نوعــن مــن ميــري الوصــول إىل تلــك اخلدمــة ،وصفتهــا االتفاقيــة باصطالحــات
حمايــدة ،ومهــا" :ا ُملن ّظــم" 8و"الوســيط" .9ومهــا مــن أهــم مميــزات هــذه االتفاقيــة كــا ســنرى الح ًقــا.
أي
فوف ًقــا "التفاقيــة اليونيــدروا" لعــام  ،1970فــإن " ُمن ّظــم الرحلــة" ( )Travel Organizerهــوُّ " :

 1أطلق عليه النص الرسمي اإلنجليزي "Travel Contract" :والفرنيس."Contrat de voyage" :

 2أطلق عليه النص الرسمي اإلنجليزي "Organized Travel Contract" :والفرنيس."Contrat d’organisation de voyage" :

 3أطلق عليه النص الرسمي اإلنجليزي "Intermediary Travel Contract" :والفرنيس."Contrat d’intermédiaire de voyage" :

 4املــادة  1/1مــن اتفاقيــة اليونيــدورا لعــام  .1970ويالحــظ أنــه ال يوجــد نــص رســمي عــريب هلــذه االتفاقيــة ،فالنــص يف املتــن هــو ترمجــة الباحــث
نقـ ً
ـا عــن النــص الرســمي التــايل:

""… means either an organized travel contract or an intermediary travel contract.

 5املادة  2/1من اتفاقية اليونيدروا لعام  .1970وذلك ترمج ًة للنص الرسمي األصيل التايل:

"… any contract whereby a person undertakes in his own name to provide for another, for an inclusive price, a combination
of services comprising transportation, accommodation separate from the transportation or any other service relating
"thereto.

 6املادة  3/1من اتفاقية اليونيدروا لعام  .1970كذلك النص باملتن هو ترمج ًة للنص الرسمي التايل:

"… any contract whereby a person undertakes to provide for another, for a price, either an organized travel contract or one
"… or more separate services rendering possible a journey or sojourn

 7املادة  3/1من اتفاقية اليونيدروا لعام .1970

 8املواد من  10إىل  15من اتفاقية اليونيدروا لعام .1970

 9املواد من 17إىل  23من اتفاقية اليونيدروا لعام .1970
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ٍ
عــرف يف الفقــرة  ،2ســوا ٌء أكان هــذا النشــاط هــو عملــه
شــخص يعتــاد أو يتعهــد بانتظــام تنفيــذ العقــد ا ُمل َّ
الرئيــس أم غــره ،وســوا ٌء أكان يــارس مثــل هــذا النشــاط عــى أســاس احــرايف أم غــره" .1أ َّمــا "وســيط

الرحلــة" ( ،)Travel Intermediaryفإنــه" :أي شــخص يتعهــد عــاد ًة أو بوجــه منتظــم تنفيــذ العقــد يف

الفقــرة  ،3ســوا ٌء أكان هــذا النشــاط هــو عملــه الرئيــس أم غــره ،وســوا ٌء أكان يــارس مثــل هــذا النشــاط عــى
أســاس احــرايف أم غــره".2

وحيــث إنــه ال يوجــد عقــد ســياحة واحــد بالنســبة "التفاقيــة اليونيــدروا" لعــام 1970؛ فإهنــا تكــون
قــد أخــذت بمنهــج التكييــف ا ُملجــزئ .عــى إن هــذه االتفاقيــة مل حتســم لنــا طبيعــة كل مــن عقــد التنظيــم

والوســاطة فيــه .فهــي مل ت ُقــل لنــا إىل أي نظــا ٍم مــن النظــم القانونيــة التقليديــة ينتمــي "ا ُملن ّظــم" ،وكذلــك
ٌّ
فــكل مــن "املنظــم" و"الوســيط" 3مصطلــح حمايــد ،ال حيســم
"الوســيط" ،عــى الرغــم مــن تعريفهــا هلــا.

تكيي ًفــا .ويف احلقيقــة ال أمهيــة عمل َّيــة يف ذلــك ،فيكفــي أن يتحقــق وصــف ا ُملن ّظــم أو الوســيط ،لكــي تنطبــق
النصــوص القانونيــة الــواردة يف االتفاقيــة والتــي ختــص هــذا أو ذاك ،فضـ ً
ـا عــن أن تفاصيــل مفهــوم ا ُملن ّظــم
والوســيط يف االتفاقيــة ،ختالــف املتعــارف عليــه يف األحــكام العامــة .فــكأن االتفاقيــة قــد اشــتقت هلــا عقــدان

مســم َّيان ،عاجلتهــا بأحــكام تراعــي الطبيعــة اخلاصــة فيهــا.

فيالحــظ أن ملفهــوم ا ُملن ّظــم والوســيط يف "اتفاقيــة اليونيــدروا" لعــام  1970مضمـ ٌ
ـع ،فاالتفاقيــة
ـون متسـ ٌ
أي مــن املنظــم أو الوســيط حمرت ًفــا،
مل تتط َّلــب  -وعــى عكــس قوانــن النظــام القانــوين الالتينــي  -أن يكــون ٌّ
ـع ،حيــث يشــمل
حيــث اكتفــت بمجــرد االعتيــاد ،وبذلــك فــإن نطــاق تطبيــق "اتفاقيــة اليونيــدروا" واسـ ٌ
ٍ
الفنــادق ً
حــن إىل آخــر ،عــى تنظيــم رحــات ســياحية لروادهــا ،أو الوســاطة يف
مثــا ،عندمــا تعتــاد مــن
احلصــول لروادهــا عــى باقــات ســياحية ينظمهــا اآلخــر.

راب ًعا  -موقفنا من منهجية تكييف عقد الرحلة البحر َّية السياح َّية:

يف رأينــا ال يوجــد عقــد ســياحة واحــد ،ففــي احلقيقــة هنــاك عــدة عقــود ســياحة .بــل أكثــر مــن ذلــك

ً
تدخــا مــن املــرع حلاميــة الســائح بوصفــه مســتهلكًا ،بــل فقــط يف
ليســت كل عقــود الســياحة تتطلــب
ٍ
ٍ
معينــة ،تُوجــد فيهــا مــا ُيطلــق عليــه "الباقــة الســياحية" ،وعــى املــرع حتديــد املقصــود منهــا،
حــاالت
 1املادة  5/1من اتفاقية اليونيدروا لعام  .1970واملتن ترمج ًة للنص الرسمي التايل:

"… any person who habitually or regularly undertakes to perform the contract defined in paragraph 2, whether or not such
activity is his main business and whether or not he exercises such activity on a professional basis".

 2املادة  6/1من اتفاقية اليونيدروا لعام  .1970واملتن ترمج ًة للنص الرسمي التايل:

"… any person who habitually or regularly undertakes to perform the contract defined in paragraph 3, whether such activity
is his main business or not and whether he exercises such activity on a professional basis or not".

 3وبصفــة خاصــة ،يالحــظ أن اصطــاح "وســيط" يصلــح للوكيــل ويصلــح للسمســار .والراجــح أن الســبب يف اســتخدام هــذا االصطــاح أن مــروع
االتفاقيــة كان يســتخدم اصطــاح "عقــد وكالــة الرحــات" ) ،(Travel Agency Contractقبــل أن ُيعــدَّ ل ويصبــح "عقــد الرحلــة" .وبالتــايل كان مــن
املتعـ َّـن االســتعانة باصطــاح بخــاف "الوكالــة" عن��د احلدي��ث ع��ن الوســاطة في��ه .انظ��ر املذكــرة اإليضاحيــة ملــروع االتفاقيــة :ص .65
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وف ًقــا لسياســته الترشيعيــة .ونحــن نــرى وجــوب التفرقــة بــن عقــد تنظيــم الرحلــة الســياحية والوســاطة

ويعــزز مــن رأينــا ،مــا نــراه مــن حتليــل لعقــد الســياحة
تأثــرا باتفاقيــة اليونيــدروا لعــام .1970
َّ
يف ذلــكً ،

لــدى الفقــه الفرنــي ،عــى الرغــم مــن عــدم تبنــي فرنســا "التفاقيــة اليونيــدروا" لعــام  .1970فالفقيهــان
 Collart-Dutilleulو Delebecqueيقســان " "Agent de voyageإىل نوعــن :الوكيل (،)mandataire

واملقــاول ( .1)entrepreneurوهلــذه التفرقــة صــدى يف القضــاء الفرنيس.2

ويبقــى التســاؤل ،كيــف نصــل إىل تكييــف عقــد الســياحة بأنــه يتع َّلــق بتنظيــم الرحلــة أو الوســاطة فيــه؟
هــذا يتحقــق بالكشــف عــن األداء ا ُملم َّيــز ،والــذي تتنحــى مــن حولــه العنــارص الفرع َّيــة األخــرى ،فترتكــه

املوحــد عــى العقــد .هــذا املوضــوع يثــار يف الفقــه حتــت عنــوان" :األداء ا ُملم َّيــز يف عقــد
لينعكــس بنظامــه َّ
الســياحة".

المم َّيز في عقد السياحة
المطلب الثاني :األداء ُ

مل يقتــر االختــاف يف حتديــد طبيعــة عقــد الســياحة حــول منهجيــة حتديــد تلــك الطبيعــة ،بــل امتــد إىل
ـو ُل عليــه ملنــح العقــد وص ًفــا واحــدً ا ،أو وصفــن
خــاف حــول ماهيــة األداء ا ُملم َّيــز يف هــذا العقــد ،والــذي ُيعـ َّ
ـة عامـ ٍ
بــن تنظيــم ووســاطة .ونســتعرض موجــز حــول االجتاهــات املختلفــة بصفـ ٍ
ـة ،مــع الرتكيــز الح ًقــا عــى
طبيعــة عقــد الســياحة البحر َّيــة ،لالنتهــاء إىل موقفنــا عقــب كل ذلــك.
ً
أول  -النظريات الفقهية املختلفة حول األداء ا ُملم َّيز:

مل جيمــع الفقــه والقضــاء حــول األداء ا ُملم َّيــز يف عقــد الســياحة ،فالبعــض رآه يف الوكالــة ،والبعــض اآلخــر

رآه يف النقــل ،واآلخــر يف الوكالــة بالعمولــة للنقــل أو املقاولــة ،ومؤخـ ًـرا نــادى البعــض بالبيــع.
 -1الوكالة:

ـززا بالقضــاء  -أن عقــد الســياحة هــو بمثابــة عقــد وكالــة جتار َّيــة
يــرى الــرأي الفقهــي الغالــب  -معـ ً
عاد َّيــة ،3بموجبهــا يقــوم العميل(الســائح) بتفويــض مكتــب الســياحة ،بــأن ُيــرم باســم وحلســاب هــذا
العميــل ،عقــود اخلدمــات الســياح َّية مــع اآلخــر ،فطبيعــة اخلدمــات أهنــا :ترصفــات قانونية .4فهــذا هو
احلــال يف شــأن حجــز تذاكــر الســفر (عقــد نقــل) ،وأماكــن اإلقامــة بالفنــادق (عقــد فندقــة) ،وأماكــن
الرتفيــه األخــرى (عقــد ترفيــه) .5وعـ َّـزز مــن هــذا االجتــاه أن مكاتــب الســياحة ،قــد بــدأت كوكالــة

 1مرجعهام سابق اإلشارة ،بند  ،693ص .217

 2ريبري وروبلو ،مرجع سابق ،بند  ،605ص .573

 3انظــر يف عــرض آراء هــذا االجتــاه :أرشف ســيد ،مرجــع ســابق ،ص  ،22-17عبــد الفضيــل أمحــد ،وكاالت الســفر ،مرجــع ســابق ،بنــود  137إىل
 ،119ص 119-113؛ عدنــان رسحــان ،مرجــع ســابق ،ص .404-402
 4عبد الفضيل أمحد ،وكاالت السفر ،مرجع سابق ،بند  ،137ص .113
 5أرشف سيد ،مرجع سابق ،ص .18
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جتاريــة عاديــة .1ولقــد انتــرت هــذه املكاتــب يف العمــل حتــت مســمى" :وكالت الســفر والســياحة".
وال يــزال هــذا هــو مســاها الغالــب يف األســواق.

ويف هــذا الشــأن يقــول البعــض :إن "القضــاء كان يفــرض أن العقــد الــذي يربــط وكالــة الســفر
والســياحة بالعميــل عقــد وكالــة ،مــا مل يقــم العميــل بإثبــات أن العقــد ليــس وكالــة؛ أي أن هنــاك

قرينــة مؤداهــا أن العقــد وكالــة ،وعــى مــن ال يســلم هبــذه القرينــة أن ينقضهــا".2

عــى أنــه ،إذا قــام ُمن ّظــم النشــاط الســياحي بنفســه بتنفيــذ أحــد تلــك العقــود؛ فإنــه ُيعــدُّ أصيـ ً
ـا يف
ـا يف بقيــة اخلدمــات .فمثـ ً
شــأن ضــان تنفيذهــا ،ووكيـ ً
ـا ،إذا كان ُمن ّظــم الرحلــة البحر َّيــة الســياح َّية،

مالـكًا أو جمهـ ًـزا للســفينة الســياح َّية؛ ُعــدَّ يف شــأن النقــل البحــري" :ناقـ ً
ـا" .أ َّمــا يف شــأن بقيــة اخلدمات
الســياح َّية ،مثــل الرتفيــه الــري ،واإلقامــة يف الفنــادق؛ فــإن هــذا ا ُملن ّظــم ُيعــدُّ " :وكيـ ً
ـا".3

ومل تفــرق هــذه النظــرة بــن :كــون الرحلــة املنظمــة فرديــة أو مجاعيــة ،بطلــب العميــل أو أكثــر؛ بإعـ ٍ
ـداد
َّ
َّ
َّ
مســبق مــن ا ُملن ّظــم أو غــره .4حيــث يكفــي أن العميــل الســائح يفــوض ُمن ّظــم النشــاط الســياحي
يف إبــرام احلصــول عــى اخلدمــات الســياح َّية مــن الغــر ،باســم وحلســاب العميــل ،وأن هــذا ا ُملن ّظــم
ال ينفذهــا بنفســه.5

ولقــد بــدأ تكييــف عقــد الســياحة يف بعــض األحــكام القضائيــة يف فرنســا وبلجيــكا وإيطاليــا بنظريــة
عقــد النقــل ،فتكييــف الوكالــة قــد ظهــر الح ًقــا عليــه .6ويف البدايــة ســعدت املكاتــب الســياحية هبــذا
التكييــف ،فطاملــا أن وكالــة الســياحة هــي جمــرد وكيــل جتــاري عــادي  -وبغــض النظــر عــن ظــروف

تنظيــم الرحلــة  -فإهنــا تلتــزم ببــذل عنايــة الرجــل املعتــاد ،بوصفهــا وكالــة مأجــورة (أي التزامهــا جمرد
بــذل عنايــة) ،فضـ ً
ـا عــن إمكانيــة اســتخدامها لــروط اإلعفــاء مــن املســؤولية (ألن الوكالــة التجاريــة
ال ختضــع لقيــود آمــرة يف ذلــك) .7وبالتــايل كُلــا بذلــت وكالــة الســياحة العنايــة بمســتواها املعتــاد،
ـم إعفاؤهــا مــن املســؤول َّية ،ولــو كان مــن املمكــن تفــادي مــا أصــاب العميــل
بمعيــار موضوعــي ،تـ َّ

الســائح مــن رضر ،ببــذل عنايــة أكــر .وبصفــة خاصــة ،فــإن وكالــة الســياحة ال تُســأل إال عــن خطئهــا
الشــخيص ،دون خطــأ اآلخــر مــن ناقلــن ،ومقدمــي خدمــات فنــادق ،ومـ ٍ
ـاه.
وتطبي ًقــا للتكييــف املتقــدم ،حكمــت حمكمــة النقــض الفرنســية يف  1939/11/14بعــدم املســؤول َّية

 1عبد الفضيل أمحد ،وكاالت السفر ،مرجع سابق ،بند  ،138ص .114
ً 2
نقل عن :املرجع السابق ،ذات املكان.
 3أي أن منهج التكييف جمزئ.

 4أرشف سيد ،مرجع سابق ،ص 18؛ عدنان رسحان ،مرجع سابق ،ص .402
 5أرشف سيد ،مرجع سابق ،ص .18

 6املذكرة اإليضاحية التفاقية اليونيدروا لعام  ،1970ص .61

 7بعكس احلال يف شأن تكييف العقد كعقد نقل ،فالنظام القانوين لعقد النقل يبطل رشوط اإلعفاء من املسؤولية.
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الشــخص َّية ملن ّظــم رحــات فرنــي ،1عــن وفــاة العمــاء يف رحلــة ســياح َّية يف بلجيــكا ،يف حــادث
للحافلــة الســياح َّية التــي تعاقــد معهــا ا ُملن ّظــم ،كذلــك حكــم قضــاء االســتئناف الفرنــي بــأن وكالــة
الســياحة غــر مســؤولة عــن تأخــر إقــاع الطائــرة ،أو تقصــر الفنــدق.2

ويف مرحلــة متقدَّ مــة ،بــدأ القضــاء الفرنــي ُيعيــد التــوازن يف نتائــج تكييفــه لعقــد الســياحة بأنــه عقــد

وكالــة ،وذلــك مــن خــال رفــع مســتوى التــزام وكالــة الســياحة ،فجعــل التزامهــا قري ًبــا مــن حتقيــق
النتيجــةِ ،
يصفــه الفقــه بأنــه" :التــزام ببــذل عنايــة ُمعـ َّـزز" (.3)obligation de moyens renforcée
فقضــت حمكمــة النقــض الفرنســية  -يف حكـ ٍم هلــا يف  - 1978/5/31بمســؤولية وكالــة الســياحة عــن
األرضار التــي أصابــت العميــل الــذي تعـ َّ
ـذر عليــه الســفر بســبب ،عــدم قيــام الوكالــة بتأكيــد احلجــز.4

ـر عنــه بمبــدأ ضــان الفعال َّيــة ( .5)efficacitéومفــاد ذلــك أنــه فــا يكفــي أن يتعاقــد
وهــو مــا ُيعـ َّ
ُمن ّظــم الرحلــة الســياحية باســم وملصلحــة العميــل مــع مقدمــي عنــارص الباقــة الســياحية ،بــل يلــزم أن
ـال ،وهــو ال يكــون ف َّعـ ً
يكــون ذلــك التعاقــد ف َّعـ ً
ـال إذا كان جمــرد بــذل عنايــة.

كذلــك ،وإن كان للوكيــل أن يشــرط إعفــاءه مــن املســؤولية العقديــة ،إال أن ذلــك مرهـ ٌ
ـون بــأال ُيث َبــت
يف حقــه غـ ٌ
ـيم ،وهــو مــا اجتــه القضــاء إىل تيســر إثباتــه ،عــى األقــل بالنســبة للخطــأ
ـش أو خطـ ٌـأ جسـ ٌ
اجلســيم ،حيــث تشــدَّ د القضــاء مــع هــذا الوكيــل الحرتافــه.6

مفرحــا للمكاتــب الســياحية يف بدايــة األمــر ،ولكــن هــذا
أمــرا
ً
وبذلــك فــإن تكييــف الوكالــة كان ً
التكييــف مــا لبــث أن أفرغــه القضــاء مــن مميزاتــه.

يتضمن حدو ًدا قصوى للتعويضات التي قد حيكم هبا عىل
ويضــاف إىل عيوب نظام الوكالة ،أن القانون ال
َّ

الوكيل  -عىل خالف الناقل  -فالوكيل ال يتمتع بنظام قانوين لتحديد املسؤولية.7

ولقــد انتقــد الفقــه تكييــف عقــد الســياحة بأنــه عقــد وكالــة؛ بســبب أن وكالــة الســياحة "ال تبــارش

ـرا مــا ينطــوي نشــاطها عــى ترصفــات قانونية،
ترصفــات قانونيــة باســم وحلســاب العميــل دائـ ًـا ،إذ كثـ ً

تتــم باســمها وحلســاهبا ،دون أن يكــون هنــاك تفويــض مــن العميــل يف ذلــك ،خاصــة وأن هــذا األخــر
يتعاقــد  -يف أغلــب األحــوال  -مــع وكالــة الســياحة عــى برامــج وخدمــات ســياح َّية معــدة ســل ًفا".8
 1انظر يف شأن اإلشارة إىل هذا احلكم :عدنان رسحان ،مرجع سابق ،ص .403

 2انظر يف شأن اإلشارة إىل األحكام يف هذا الشأن :أرشف سيد ،مرجع سابق ،ص .20
 3كوالردوتييو وديلبك ،مرجع سابق ،بند  ،694ص .617

 4انظر يف شأن اإلشارة إىل هذا احلكم :أرشف سيد ،مرجع سابق ،ص  ،21هامش .26

 5حيــث يشــر الفقهــان كوالردوتييــو وديلبــك إىل أحــكام اســتئناف باريــس يف  ،1997/6/10والنقــض يف  :2006/2/7مرجعهــا الســابق ،ص ،617
هامــش .7

 6املذكرة اإليضاحية التفاقية اليونيدروا لعام  ،1970ص .61
 7املذكرة اإليضاحية التفاقية اليونيدروا لعام  ،1970ص .62
ً 8
نقل عن :أرشف سيد ،مرجع سابق ،ص .22
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 -2عقد النقل:

ال نســتطيع أن نُغفــل أمهيــة عنــر خدمــة النقــل يف عقــد الســياحة ،فيغ ُلــب أن تكــون هــذه اخلدمــة مــن
عنــارص باقــة اخلدمــات الســياح َّية ،مــا مل تكــن أمههــا .بــل وقــد تكــون وســيلة النقــل مملوكــة ملكتــب

الســياحة ،أو عــى األقــل يتح َّكــم فيهــا املكتــب بموجــب جتهيزهــا ،أو عــى األقــل يظهــر املكتــب أمــام
عمالئــه ،وكأنــه جمهـ ًـزا هلا.1

وتذكــر املذكــرة اإليضاحيــة "التفاقيــة اليونيــدروا" لعــام  ،1970أن القضــاء املقــارن قــد بــدأ بتبنــي

كبــرا مــن التــوازن يف
قــدرا
تكييــف عقــد النقــل لصالــح عقــد الســياحة ،2ويمنــح هــذا التكييــف
ً
ً

ـورد اخلدمــة الســياحية .فالتــزام املــورد ســيصبح
توزيــع خماطــر النشــاط الســياحي بــن الســائح و ُمـ ِّ
التزا ًمــا بتحقيــق نتيجــة ،كــا هــو احلــال يف شــأن ضــان ســامة الســائح (بعكــس التــزام الوكيــل،
ـورد ،ســيتمتع هــذا األخــر باحلــدود القصــوى
فهــو التــزام ببــذل عنايــة) ،وعنــد انعقــاد مســؤولية ا ُملـ ِّ

للتعويــض التــي يتمتــع هبــا الناقــل بحكــم القانــون؛ أي ســيتمتع بتحديــد املســؤولية .ويقــوم القضــاء
بتكييــف عقــد الســياحة بأنــه عقــد نقــل يف حالتــن :الناقــل املتعاقــد ،والناقــل الظاهــر.

( أ ) ا ُملن ّظم ناقل متعاقد:

ذهــب بعــض الفقــه  -مؤيــدً ا بأحــكا ٍم قضائيـ ٍ
ـة  -إىل أن عقــد الســياحة ُيعــدُّ نقـ ً
ـا ،إذا كان النقــل
هــو األداء ا ُملم َّيــز ضمــن الباقــة الســياح َّية .وهــو املؤ َّكــد إذا كان ُمن ّظــم الرحلــة الســياح َّية يمتلــك
وســيلة النقــل ،3أو عــى األقــل أنــه جمهـ ٌـز لتلــك الوســيلة.4

وحيــث إن الناقــل ال يلــزم يف شــأنه أن يكــون مالـكًا لوســيلة النقــل؛ فــإن الفقــه يــرى أن ُيســأل

مكتــب الســياحة مســؤولية الناقــل ،حينــا ينفــذ الرحلــة الســياح َّية مســتعينًا بوســيلة نقــل يقودهــا

تابعــه .5وهــو ذات األمــر بالنســبة لتنفيــذ الرحلــة الســياح َّية بواســطة ســيارة مســتأجرة جمهــز ًة
بســائقها .6علـ ًـا بــأن االتفاقيــات الدوليــة ملســؤولية الناقــل اجلــوي والبحــري ،ال تســتلزم ملكيــة

الناقــل لوســيلة النقــل.7

مؤخرا ،بمســؤولية ُمن ّظم الرحــات الفرنيس (،)FRAM
وتطبي ًقــا لذلك ،قضــت املحاكم الفرنســية
ً

 1انظــر يف عــرض آراء هــذا االجتــاه :أرشف ســيد ،مرجــع ســابق ،ص  29إىل  ،33عبــد الفضيــل أمحــد ،وكاالت الســفر ،مرجع ســابق ،بنــود ،131-113
ص  ،108-93عدنــان رسحــان ،مرجــع ســابق ،ص .406-404

 2املذكرة اإليضاحية التفاقية اليونيدروا لعام  ،1970ص .62

 3انظر يف اإلشارة إىل هذا القضاء :أرشف سيد ،مرجع سابق ،ص .26

 4عبد الفضيل أمحد ،وكاالت السفر ،مرجع سابق ،بند  ،114ص .94

 5أرشف سيد ،مرجع سابق ،ص 27؛ عبد الفضيل أمحد ،وكاالت السفر ،مرجع سابق ،بند  ،120ص  98و.99

 6عبد الفضيل أمحد ،وكاالت السفر ،مرجع سابق ،بند  ،122ص .100
 7املرجع السابق ،البنود  ،103-123ص .103-100
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ـا متعاقــدً ا ،يف احلــادث الشــهري لســقوط الطائــرة املســتأجرة لرحلـ ٍ
بوصفــه ناقـ ً
ـة ســياح َّي ٍة ،جمهــز ًة

بطاقمهــا ،مــن الرشكــة املرصيــة  ،Flash Airlinesإىل رشم الشــيخ يف .1 2004/1/3

(ب) ا ُملن ّظم اختذ مظهر الناقل:

معــززا باالجتهــاد القضائــي  -بــأن َيظهــر ُمن ّظــم الرحلــة الســياح َّية
يكتفــي بعــض الفقــه -
ً
ـل ظاهـ ٍ
أمــام عمالئــه كناقـ ٍ
ـر ،حتــى نعاملــه معاملــة الناقــل ،ولــو مل يكــن بالفعــل ناقـ ً
ـا ،وذلــك
بالتطبيــق لنظريــة أشــمل ،وهــي "نظريــة محايــة األوضــاع الظاهــرة" ،وهــي إحــدى تطبيقــات
نظريــة أكثــر شــمولية ،وهــي" :حســن النيــة".

وال يغيــب عــن الذهــن َّ
أن نظريــة الناقــل الظاهــر تتط َّلــب حســن ن َّيــة العميــل؛ أي عــدم علمــه
ـا عــن مســامهة مكتــب الســياحة يف ظهــوره بشـ ٍ
بحقيقــة األمــر ،فضـ ً
ـكل يدعــو العميــل لالعتقــاد

ٌ
معــذورا .ويســتوي أن يكــون املظهــر ا ُملض َّلــل اخلارجــي  -بعــد
ناقــل ،فيصبــح العميــل
بأنــه
ً
ذلــك  -عــن تعمـ ٍ
ـد مــن مكتــب الســياحة أو عدمــه ،طاملــا كان متضمنًــا ســلوكًا مــن املكتــب،
ُّ
ٍ
2
أدى إىل مــا وقــع فيــه العميــل مــن اعتقــاد خاطــئ .
ومــن تطبيقــات نظريــة الناقــل الظاهــر يف جمــال الســياحة ،مــا حكمــت بــه حمكمــة النقــض الفرنســية
 -يف  - 1966/4/26مــن مســؤولية مكتــب ســياحة مســؤولية الناقــل ،عـ َّـا أصــاب العمــاء أثنــاء

نقلهــم إىل حمــال إقاماهتــم ،مــن قبــل ســيارات اســتعان هبــا املكتــب ،وهــي حتمــل عالمتــه التجارية،
فضـ ً
ـا عــن أن مطو َّيــة اإلعــان كانــت تشــر أنــه هــو الــذي ُيقــدَّ م خدمــة املواصــات.3

ويرتتــب عــى اجتــاه تكييــف عقــد الســياحة بأنــه عقــد نقــل (بالتعاقــد  -أو بالظاهــر) إىل أن ُيصبح
مكتــب الســياحة ضامنًــا لســامة الســائح أثنــاء تواجــده يف وســيلة النقــل ،بحكــم أن هــذا

االلتــزام يتولــد عــن عقــد نقــل األشــخاص ،4وهــو التــزام بتحقيــق نتيجــة يف القانــون القطــري،

ـح للعمــاء (الســياح).
وهــو أشــد مــن التــزام الوكيــل العــادي ،وبالتــايل أصلـ ُ

 -3الوكالة بالعمولة للنقل:

مــن املعلــوم أن الوكالــة بالعمولــة للنقــل ،5هــي إحــدى صــور الوكالــة بالعمولــة ،6وهــذه األخــرة
بدورهــا أحــد صــور الوكالــة التجار َّيــة ،فهــي عقــدٌ يلتــزم بموجبــه الوكيــل بــأن يتعاقــد حلســاب

 1دالل يزيــد" ،احلاميــة القانونيــة للســائح يف ضــوء عقــد الســياحة" ،دفاتــر السياســة والقانــون ،جامعــة قاصــدي مربــاح ورقلــة ،العــدد  ،11يونيــو ،2014
ص .129

 2عبد الفضيل أمحد ،وكاالت السفر ،مرجع سابق ،بند  ،127ص .105

 3انظر يف اإلشارة إىل هذا احلكم :عدنان رسحان ،مرجع سابق ،ص .405
 4عبد الفضيل أمحد ،وكاالت السفر ،مرجع سابق ،بند  ،131ص .108
 5املواد من  208إىل  215من قانون التجارة القطري.

 6املواد من  305إىل  317من قانون التجارة القطري.
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ـخص أو ٍ
ـة معينـ ٍ
يشء إىل جهـ ٍ
ٍ
ـة ،وبــأن يقــوم هــذا الوكيــل عنــد
املــوكل ،وذلــك مــع ناقــل عــى نقــل شـ

االقتضــاء بالعمليــات املرتبطــة هبــذا النقــل ،وذلــك يف مقابــل عمولــة يتقاضهــا مــن املــوكل .1عــى

أنــه وعــى خــاف الوكالــة التجاريــة العاديــة؛ فــإن الوكيــل بالعمولــة للنقــل  -وهــو حــال كل وكيــل
ـة عامـ ٍ
بالعمولــة بصفـ ٍ
ـة  -ال يــرم التــرف باســم العميــل ،ولكــن باســمه الشــخيص ،فوكالتــه بــدون
نيابــة.

ـح أن الوكالــة بالعمولــة للنقــل تشــرك مــع الوكالــة بالعمولــة ،يف أمـ ٍ
ـري ُيم ِّيــز بينهــا
ـر جوهـ ٍّ
صحيـ ٌ

مــن جهــة ،وبــن الوكالــة التجاريــة العاد َّيــة مــن جهــة أخــرى ،أال وهــو أهنــا وكالــة بــدون نيابــة؛

إال أن الوكيــل بالعمولــة للنقــل يتم َّيــز بــأن عميلــه متلقــي خدمــة نقــل ،وأن التــرف الــذي يقــوم
بــه حلســاب هــذا العميــل ،هــو أبــرام عقــد نقــل لصالــح هــذا العميــل .2وهــي تفرقــة أدت إىل متايــز
يف بعــض األحــكام القانونيــة التفصيليــة ،والتــي خــص هبــا املــرع الوكيــل بالعمولــة للنقــل ،مــع

اشــراك النوعــن مــن الوكالــة يف ذات األحــكام العامــة.

وحيــث إن مكتــب الســياحة قــد يــرم عقــد نقـ ٍ
ـل لصالــح عمالئــه ،ولكــن باســمه ،ودون الكشــف عــن

أســائهم ،وبالتــايل فإنــه جيــوز أن تكــون عالقتــه بعمالئــه ،عالقــة وكالــة بالعمولــة للنقــل .3والنظــام

عــا هــو عليــه يف الوكالــة التجاريــة العاديــة،
القانــوين للوكالــة بالعمولــة للنقــل أفضــل للعمــاءّ ،
حيــث إن الوكيــل بالعمولــة للنقــل ضامــن للناقــل ،فهــو يســأل شــخصيا عــن خطــأ الناقــل .وبصفـ ٍ
ـة
ًّ
ُ
خاصـ ٍ
ـة؛ فــإن الوكيــل بالعمولــة للنقــل يضمــن ســامة الراكب.4علـ ًـا بأنــه إذا تــوىل الوكيــل بالعمولــة
النقــل بوســائله اخلاصــة ،رست عليــه أحــكام عقــد النقــل ،مــا مل ُيتَّفــق عــى غــر ذلــك.5

وحيــث إن مكتــب الســياحة ال يتعامــل مــع اآلخــر  -الــذي يســتعني بــه يف تنفيــذ عقــد الســياحة -

باســم عمالئــه ،بــل باســمه الشــخيص ،كــا هــو احلــال عنــد اســتئجار وســيلة نقــل لرحلــة مجاعيــة ،كــا

أنــه يتمتــع باحلريــة يف اختيــار الناقــل؛ فــإن البعــض أثــار النقــاش حــول مــا إذا كان مكتــب الســياحة يف
حقيقــة األمــر ،وكيـ ً
ـا بالعمولــة للنقــل.6

 1املادة  208من قانون التجارة القطري.

 2مصطفى كامل طه ،العقود التجارية ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية ،2005 ،بند  ،182ص .200

نصوصــا يف
 3واجلديــر بالذكــر أن هــذا التكييــف يواجــه مشــكلة عنــد تطبيقــه يف جمــال الســياحة البحريــة ،حيــث إن القانــون البحــري القطــري ال يتضمــن
ً
ـق يمنــع خضــوع هــذا األخــر لنصــوص الوكالــة بالعمولــة للنقــل يف قانــون التجــارة القطــري،
شــأن الوكيــل بالعمولــة للنقــل البحــري ،وهنــاك عائـ ٌ
حيــث إن أحــكام الوكالــة بالعمولــة للنقــل (املــواد  208إىل  )215تــرد يف فــرع ثالــث مــن الفصــل اخلــاص بعقــد النقــل ،واملــادة  166يف هــذا الفصــل
تنــص عــى اســتبعاد تطبيــق أحــكام هــذا الفصــل عــى النقــل البحــري .ونقــرح حـ ً
ـا هلــذه املشــكلة تفســر االســتبعاد ،بأنــه يقتــر عــى النصــوص
اخلاصــة بعقــد النقــل البحــري.
 4املادة  210من قانون التجارة القطري.
 5املادة  208من قانون التجارة القطري.

 6انظر يف عرض هذا الفرض ،وتفنيده :عبد الفضيل أمحد ،وكاالت السفر ،البند  ،141ص .119-116
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 -4املقاولة:

يغ ُلــب أن يقــوم مكتــب الســياحة بالتنظيــم املســبق للرحلــة الســياح َّية ،والتعاقــد مــع اآلخــر الــذي

سيســاهم معــه يف تنفيذهــا ،بــل وإبــداع أدوات تســويقها ،لعرضهــا عــى اجلمهــور؛ وذلــك لتنفيذهــا

بموجــب الرحــات اجلامع َّيــة .فتطــور تنظيــم الرحلــة الســياح َّية ،قــد نقــل مركــز الثقــل يف العالقــة بــن
مكتــب الســياحة وعمالئــه مــن جمــال الترصفــات القانونيــة إىل جمــال األعــال املاد َّيــة .وحيــث إن مكتب

الســياحة ُيقــدَّ م لعمالئــه ،جمموعــة أعــال ماديــة عــى وجــه االســتقالل عنــه ،إ ًذا فإننــا نكــون بصــدد
عقــد مقاولــة .1وهــو مــا أخــذت بــه بعــض األحــكام القضائيــة الفرنســية .بــل إن الفقيــه الفرنــي
روديــر ( )Rodièreيــرى أن تلــك املقاولــة لــو تضمنــت إبدا ًعــا يف التنظيــم ،فإهنــا تكــون مقاولــة

"فكر َّيــة" ( ،)intellectuelleأي تتضمــن حقــوق ملك َّيــة فكر َّيــة.2

ويتم َّيــز تكييــف املقاولــة بأنــه جيعــل التــزام ُمن ّظــم الرحلــة يف مســتوى أعــى مــن التــزام الوكيــل
حتمــس لــه بعــض الفقهــاء
التجــاري العــادي ،فهــو التــزا ٌم بتحقيــق نتيجــة .وهــو التكييــف الــذي َّ
الذيــن تناولــوا عقــد الســياحة بدراســة خاصــة .3وال شــك يف إن هــذا التكييــف أفضـ ُـل مــن تكييــف

عقــد الســياحة بأنــه عقــد وكالــة جتار َّيــة عاد َّيــة ،وذلــك مــن منظــور مصلحــة العميــل .مــع مالحظــة

أن املقــاول  -وعــى عكــس الناقــل  -يتمتــع بحريــة االتفــاق عــى اإلعفــاء مــن املســؤولية ،عــى أنــه -
أيضــا  -ال يتمتــع بنظــام قانــوين لتحديــد املســؤولية.
وعــى عكــس الناقــل ً

 -5البيع:
اعتنــى القانــون األورويب بحاميــة الســائح ،بموجــب "توجيهــات" ( ،)Directivesيرتتب عــى صدورها

التــزام دول االحتــاد األورويب بإصــدار ترشيعــات داخليــة منفــذ ًة هلــا .4ولقــد بــدأ ذلــك بموجــب
التوجيــه األورويب رقــم ( )314لســنة  ،1990والصــادر يف  ،1990/6/13حــول" :باقــة الرحــات،

وباقــة اإلجــازات ،وباقــة اجلــوالت" ،وهــو التوجيــه الــذي تعـ َّـرض للتعديــل يف األعــوام-2006 :
ً
وصــول إىل التوجيــه احلــايل رقــم ( )2302لســنة  ،2015والصــادر يف ،2015/11/25
،2011
والنافــذ يف  .5 2018/7/1وهــو التوجيــه الــذي تضمنــه تقنــن الســياحة الفرنــي بموجــب األمــر

( )Ordonnanceرقــم ( )1717لســنة  ،2017والصــادر يف .2017/12/21

 1أرشف ســيد ،مرجــع ســابق ،ص  ،37-34عبــد الفضيــل أمحــد ،القانــون اخلــاص البحــري ،مرجــع ســابق ،بنــود  ،147-142ص  121إىل ،125
عدنــان رسحــان ،مرجــع ســابق ،ص .409-406

 2انظر يف العرض التفصييل للمقاولة الفكرية :عدنان رسحان ،مرجع سابق ،ص .407

 3أرشف سيد ،مرجع سابق ،ص  ،24عبد الفضيل أمحد ،القانون اخلاص البحري ،مرجع سابق ،بند  ،442ص .476
 4انظر يف عرض موجز :دالل يزيد ،مرجع سابق ،ص  131و ،132عدنان رسحان ،مرجع سابق ،ص .413-410

 5فالتوجيــه اجلديــد يســتهدف اســتيعاب باقــات الرحــات التــي يتــم التعاقــد عليهــا مــن خــال اإلنرتنــت ،فاســتحدث جــوار فكــرة "الرحلــة اجلزافيــة"،
فكــرة "الرحلــة املرتبطــة" .وســرد رشح الفكرتــن الح ًقــا بمناســبة توصيــات تطويــر النظــام القانــوين القطــري.
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ويالحــظ أن التوجيهــات األوربيــة ســالفة الذكــر تســتخدم اصطــاح البيــع يف جمــال الســياحة ،فتوجيــه

عــام  2015ينــص عــى أن املســافر "يشــري" ( ،)purchaseوأن ا ُملنظــم "يبيــع" ( ،)sellويصــف الوســيط
بأنــه "بائــع جتزئــة" ( ،)retailerفضـ ً
ـا عــن التحــدث عــن "نقــاط بيــع" ( .1)point of saleو ُيفــر الفقــه
ذلــك ،بأنــه يــأيت ملواكبــة اللغــة العمل َّيــة يف صناعــة الســياحة .2وبذلــك نشــأ التســاؤل حــول مــا إذا كان

عقــد الســياحة ،صــورة مــن صــور البيــع؟ وبخاصــة بعــد تبنــي الترشيعــات الداخليــة لــذات الصياغــة؟ إنــه
التكييــف الــذي تعــرض للنقــد يف الفقــه العــريب.3

ثان ًيا  -موقف اتفاقية اليونيدروا لعام  1970من األداء ا ُملم َّيز:

ُيســب لصالــح "اتفاقيــة اليونيــدروا" لعــام  - 1970كــا ســبق وذكرنــا  -بأهنــا م َّيــزت بــن عقــد تنظيــم

الرحلــة ،والوســاطة فيــه .عــى أن "اتفاقيــة اليونيــدروا" لعــام  ،1970مل تقــل لنــا مــا هــو تكييفهــا لعقــد

تنظيــم الرحلــة ،وال طبيعــة الوســاطة يف إبرامــه ،وليــس لنــا أن ننتقدهــا يف ذلــك ،فهــذه مهمــة فقه َّيــة ،بــل

مهمــة صعبــة ،واحلــال أن االتفاقيــة قــد اشــتقت للعقديــن أحكا ًمــا خاصــة ،ال نجــد هلــا مثيــل يف العقــود
إهنــا َّ
رجــح معــه  -يف رأينــا  -أن االتفاقيــة قــد جعلــت منهــا عقديــن مــن العقــود ذات
املســاة الداخل َّيــة ،بــا ُي َّ

الطبيعة اخلاصــة.

ففــي شــأن أحــكام "اتفاقيــة اليونيــدروا" لعــام  1970حــول عقــد تنظيــم الرحلــة ،ال نجــد فيهــا تأثـ ًـرا بعقد

البيــع ،مــع وضــوح االبتعــاد عــن الوكالــة التجاريــة العاديــة ،واالقــراب مــن املقاولــة ،وبخاصــة مقاولــة

النقــل .فا ُملن ّظــم ُيســأل عــن خطئــه الشــخيص وخطــأ تابعيــه .4ولقــد خففــت "اتفاقيــة اليونيــدروا" لعــام
 ،1970مــن مســتوى التــزام ُمن ّظــم الرحلــة بجعلــه التزا ًمــا ببــذل عنايــة ،وليــس بتحقيــق نتيجــة ،حيــث جيــوز
لــه التنصــل مــن املســؤولية عــن الــرر املفــرض ،ليــس بإثبــات الســبب األجنبــي ،بــل بمجــرد إثباتــه أنــه قــد

ـرف وف ًقــا للمطلــوب مــن ُمن ّظــم الرحلــة احلريــص ( ،5)diligentأي ولــو مل يكــن هنــاك ســبب أجنبــي،
تـ َّ
بــل ولــو مل نعــرف مــن هــو الســبب احلقيقــي.

أ َّمــا يف شــأن "وســيط الرحلــة" ،فــإن "اتفاقيــة اليونيــدروا" لعــام  - 1970وكــا ســبق وذكرنــا  -مل تصفــه

بالسمســار وال بالوكيــل .وبالتــايل فإننــا بحاجــة إىل تكييــف مركــزه يف ضــوء أحكامــه يف هــذه االتفاقيــة.
 1املادة  1من التوجيه األورويب رقم ( )2302لسنة .2015

 2عدنان رسحان ،مرجع سابق ،ص .410

 3انظــر النقــد الــذي وجهــه بوجــه خــاص األســتاذ الدكتور/عدنــان رسحــان :املرجــع الســابق ،ص  ،412وكذلــك :دالل يزيــد ،مرجــع ســابق ،ص
.132
 4املادة  1/13من اتفاقية اليونيدروا لعام .1970
 5املادة  1/13من اتفاقية اليونيدروا لعام .1970
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وحيــث إن االتفاقيــة قــد جعلــت مــن الوســيط ضامنًــا ملســؤولية من ّظــم اخلدمــة ،فإننــا نقــول :إن االتفاقيــة

تقــرب يف معاملتــه مــن مركــز الوكيــل بالعمولة للنقــل .1ونقــول :تقــرب؛ ألن االتفاقيــة ال تشــرط االحرتاف
يف هــذا الوســيط ،بخــاف الوضــع عليــه يف القانــون الداخــي ،عــى األقــل يف دولــة قطــر.2
ثال ًثا  -موقف القانون الفرنيس واملرصي من األداء ا ُملم َّيز:

 -1موقف املرشع الفرنيس:

يتم َّيــز عقــد الرحلــة الســياحة البحر َّيــة بــأن أحــد العنــارص اجلوهريــة يف العقــد هــو النقــل بســفينة،
وبخــاف كل وســائل النقــل األخــرى ،فــإن خماطــر البحــر ،وطــول الرحلــة البحر َّيــة الســياح َّية،
ومرونــة حركــة الســائح يف الســفينة ،وإمكانيــة تركــز كل عنــارص باقــة اخلدمــات الســياح َّية الرتفيهيــة

يف تلــك الســفينة ،جعــل املــرع الفرنــي البحــري يف  ،1966/6/18يــرى أنــه ،وبغــض النظــر عــن
طبيعــة عقــد تنظيــم الرحلــة البحر َّيــة الســياح َّية ،فإنــه يكفينــا لتحقيــق التــوازن بــن طــريف العقــد مــن

ُمن ّظــم الرحلــة البحر َّيــة الســياح َّية وعميلــه ،أن نخضعهــا للنظــام القانــوين لعقــد النقــل البحــري
3
ـتأجرا أو جمهـ ًـزا
لألشــخاص  .وبذلــك ،وبغــض النظــر عــن مــدى كــون هــذا ا ُملن ّظــم ،مال ـكًا أو مسـ ً
للســفينة؛ فإنــه ســيخضع ملــا خيضــع لــه الناقــل البحــري لألشــخاص مــن التزامــات ومســؤولية.

 -2موقف املرشع املرصي:
نقــل املــرع املــري تنظيمــه لعقــد الرحلــة البحر َّيــة الســياح َّية عــن املــرع الفرنــي .ومــع ذلــك

اختلــف الفقــه حــول حتديــد طبيعــة ذلــك العقــد ،مــع مالحظــة أن املذكــرة اإليضاحيــة للقانــون
البحــري املــري قــد أفصحــت عــن انتصـ ٍ
ـار لتكييــف عقــد تنظيــم الرحلــة البحر َّيــة الســياح َّية عــى

أنــه وكالــة ،4وهــو مــا ال نوافــق عليــه.

راب ًعا  -موقفنا من األداء ا ُملم َّيز:

يف غيبــة نظــام قانــوين خــاص لعقــد الســياحة  -كــا هــو احلــال يف النظــام القانــوين القطــري  -فــإن الفقيــه

مضطـ ٌـر إىل تكييــف هــذا العقــد ،حتــى يصــل إىل األحــكام القانونيــة التــي خيضــع هلــا .وســبق أن أفصحنــا عــن
رأينــا بــأن عقــد الســياحية بــن نوعــن :تنظيــم ،أو وســاطة .واألداء ا ُملم َّيــز يف تنظيــم الباقــة الســياحية هــو عقــد

املقاولــة ،مــا مل تكــن صــورة املقاولــة واضحــة يف جمــرد النقــل .أ َّمــا األداء ا ُملم َّيــز يف الوســاطة يف احلصــول عــى
الباقــة الســياحية ،فهــي بحســب دور الوســيط ،فهــي تــدور بــن الســمرسة والوكالــة.
 1املادة  25من اتفاقية اليونيدروا لعام .1970

 2املادة  3/5من قانون التجارة القطري .فالسمرسة والوكالة التجارية ينبغي بالتطبيق هلذه املادة أن يتم ممارستها عىل وجه االحرتاف.
 3بوناسييه وسكابل ،مرجع سابق ،بند  ،1263ص .981

 4انظر املذكرة اإليضاحية ملرشوع قانون التجارة البحرية :بند  ،194ص  .208ويف هذا االجتاه ،حممد كامل محدي ،مرجع سابق ،بند  ،978ص .670
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وبالتــايل فإننــا نــرى وجــوب التمييــز يف جمــال عقــد الرحلــة البحر َّيــة الســياح َّية بــن تنظيمهــا ،والوســاطة يف

إبرامهــا ،إذا كانــت خاضعــة للقانــون القطــري.

فــإذا ُكنَّــا بصــدد جمــرد وســاطة يف إبــرام عقــد رحلــة بحريــة ســياح َّية ،بــن ا ُملن ّظــم والســائح ،فإننــا ســنكون
بصــدد وسـ ٍ
ـيط ،ولــه يف النظــام القانــوين القطــري صورتــان :السمســار والوكيــل .فــإذا اقتــر دور الوســيط يف

التقريــب بــن أطــراف العقــدُ ،كنَّــا بصــدد سمســار ،التزامــه ال يمتــد إىل ضــان إبــرام العقــد ،أو تنفيــذه ،بالطبع
مــا مل ُيتفــق عــى خالفــه ،حيــث خيضــع العقــد لرشوطــه ،ثــم العــادات التجاريــة املتفــق عليهــا ،مســتكمل ًة
بالقانــون التجــاري ،فالعــرف التجــاري ،فالقانــون املــدين ،وليــس مــن بــن كل ذلــك القانــون البحــري.

أمــا إذا أبــرم الوســيط العقــد باســم وحســاب العميــل (الســائح) ،فإننــا نكــون بصــدد وكيــل جتــاري عادي،

ال يتعــدى التزامــه بــذل عنايــة الوكيــل املحــرف ،بالطبــع مــا مل يتفــق عــى خالفــه ،حيــث خيضــع هــذا العقــد
أيضــا لرشوطــه ،ثــم العــادات التجاريــة املتفــق عليهــا ،مســتكمل ًة بالقانــون التجــاري ،فالعــرف التجــاري،
ً
أيضــا .أمــا إذا كُنــا بصــدد عقــد تنظيــم رحلــة
فالقانــون املــدين .وليــس مــن بــن كل ذلــك القانــون البحــري ً

بحريــة ســياح َّية ،فإننــا نرجــح األداء الرئيــس يف العقــد ،ونــراه يف النقــل البحــري.

وعــى الرغــم مــن إمكانيــة تعــدُّ د عنــارص باقــة ســياحة الرحلــة البحر َّيــةَّ ،إل َّ
أن ذلــك ال يمنــع مــن توحيــد

فصحيــح أن باقــات عقــود الرحــات البحر َّيــة الســياح َّية متنوعــة ،فهــي
تكييفهــا يف حالــة عقــد تنظيمهــا.
ٌ
تــراوح بــن جمــرد التنــزه يف البحــر لبعــض الوقــت خــال بعـ ٍ
ـض مــن يــو ٍم أو ســاعة ،إىل رحلــة لعــدة أيــام
تتضمــن خدمــات مبيــت وطعــام ونظافــة وحراســة وترفيــه غــر بحــري :ســباحة ،وســينام ،ومالهــي ،بــل
َّ
وقــد متتــدُّ الرحلــة البحر َّيــة ألســابيع ،وبالتــايل متـ ُّـر الســفينة عــى عــدة دول ،حيصــل فيهــا الســائح عــى باقــة
ســياح َّية بر َّيــة فرع َّيــة .عــى الرغــم مــن كل ذلــكَّ ،إل أن الرحــات البحر َّيــة الســياح َّية ،جتمعهــا خصوصيــة

أهنــا تتــم عــى وســيلة النقــل ،وليــس خارجهــا بعكــس الرحلــة الرب َّيــة واجلو َّيــة ،وإن تلــك الوســيلة تقــوم
بالرحلــة مــن خــال مالحــة بحر َّيــة.1

ويواجــه تكييفنــا البحــري لعقــد تنظيــم الرحلــة البحر َّيــة اســتثنا ًء واحــدً ا ،أال وهــو عندمــا تكــون اخلدمــة

التــي ســتقدم للســائح ال تقــع يف البحــر (عــى الســفينة ذاهتا ،أو عــى اتصال هبــا كالســباحة يف البحــر والغطس)؛

فعندئــذ ختضــع مســؤولية منظــم الرحلــة ملســؤولية املقــاول .وهذا ليــس اســتثناء حقيقي ،واحلــال أن هــذا األداء
ليــس فر ًعــا مــن الســياحة البحر َّيــة ،ولكنــه مضا ًفــا إليهــا ،بعقــد قابــل للفصــل عــن عقــد الرحلــة البحر َّيــة.2

وبذلــك نخلــص مــن املبحــث األول حــول طبيعــة عقــد الرحلــة البحر َّيــة الســياح َّية ،إىل أن هــذا العقــد
ال يوجــد هبــذا االســم يف النظــام القانــوين القطــري ممــا يتط َّلــب تكييفــه ،لتحديــد مــا يقابلــه مــن عقــود مســاة

يف القانــون القطــري .فاســتعرضنا اختــاف الفقــه حــول منهــج التكييــف واألداء ا ُملم َّيــز يف عقــد الســياحة،
 1بالطبع مع مالحظة مقرتحنا  -السابق اإلشارة إليه  -يف شأن التوسع يف مفهوم املنشأة العائمة ،لتشمل املركب.

وقريب من ذلك رأي األستاذ الدكتور عبد الفضيل أمحد ،انظر :مرجعه ،القانون اخلاص البحري ،مرجع سابق ،ص .476
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وتطبيــق ذلــك عــى عقــد الرحلــة البحر َّيــة الســياح َّية ،مــع االســتئناس بالفقــه والقضــاء املقــارن واملعاهــدات

الدوليــة .ولقــد انتهينــا إىل التفرقــة بــن صورتــن مــن هــذا العقــد :تنظيمــه ،والوســاطة فيــه .فكالمهــا مــن

أنشــطة مكاتــب الســياحة بالتطبيــق لقانــون الســياحة القطــري لعــام  ،2018وبالتــايل يلــزم هلــا الرتخيــص
ا ُملســبق .عــى إن قانــون الســياحة القطــري لعــام  ،2018مل ُينظــم العالقــة بــن ا ُملنظــم (الوســيط) مــن جهــة،
والســائح مــن جهــة أخــرى ،وبالتــايل كانــت احلاجــة إىل القوانــن األخــرى .ولقــد وجدنــا أنــه مــن حيــث

تنظيــم الرحلــة البحر َّيــة الســياح َّية ،فــإن العقــد ُيعــدُّ مــن قبيــل عقــد النقــل البحــري للــركاب ،بــرط أن
يكــون ا ُملن ّظــم مالـكًا أو جمهـ ًـزا للســفينة ،خيضــع للقانــون البحــري ،فعنــد غيــاب ذلــك فــإن ا ُملن ّظــم يكــون جمرد
مقــاول ،خيضــع للقانــون املــدين .أ َّمــا إذا كان دور مكتــب الســياحة هــو جمــرد الوســاطة ،فــإن عالقــة املكتــب

بالعميــل ســتدور بــن الســمرسة والوكالــة التجاريــة ،وهــي ختضــع للقانــون التجــاري.

وبذلــك ،يبقــى التســاؤل عـ َّـا إذا كان النظــام القانــوين القطــري لعقــد الرحلــة البحر َّيــة الســياح َّية بالتطبيــق
لـ ٍ
ـكل مــن التكييفــات الســالف ذكرهــاُ ،يقــق محايــة كافيــة للســائح ،و ُيوفــر نظا ًمــا قانون ًيــا ُيقــق التــوازن يف

العالقــة بــن طــريف العقــد .هــذا هــو التســاؤل الــذي نحــاول اإلجابــة عنــه يف املبحــث الثــاين ،مــن منظــور
حتليــي نقــدي ومقــارن.

المبحث الثاني :النظام القانوني لعقد الرحلة البحر َّية السياح َّية

ٍ
ٍ
عامــة ،حيــث تشــر
بصفــة
ُيعــدُّ عقــد الرحلــة البحر َّيــة الســياح َّية مــن أوائــل صــور عقــود الســياحة
تخصصــة إىل أن أهــم رحلــة ســفر وســياحة تــم تنظيمهــا يف العــر احلديــث ،هــي تلــك
الدراســات ا ُمل َّ

تضمنــت اســتخدام
التــي ترجــع إىل العــام  ،1841والتــي قامــت هبــا رشكــة  ،Tomas Cookلرحلــة َّ
الســكك احلديديــة ،واســتئجار ســفينة؛ مدشــن ًة مــا ُيعــرف يف العــر احلديــث بنظــام" :التذاكــر اجلامعيــة"
( ،)Billet-Collectifsواملعروف باإلنجليزية باصطالح" :التذاكر السياح َّية" (.1)Tourist Tickets

خيــوت صغــر ٌة بــن أجــزاء
ومل َت ُعــد الرحــات البحر َّيــة الســياح َّية قــارص ًة عــى تلــك التــي تقــوم هبــا
ٌ

الدولــة الواحــدة ،بــل أصبحــت مــن أنــاط الســياحة العامل َّيــة ،والتــي تُبنــى ألجلهــا الســفن العمالقــة،

وتتعــدى فيهــا الرحــات احلــدود اإلقليميــة للدولــة الواحــدة ،يف ظــل ظاهــرة "دمقرطــة الســياحة البحر َّيــة"

( .2)démocratisation de la croisièreو ُيقصــدُ بذلــك ظاهــرة انخفــاض أســعار تلــك الرحــات،

ســهل عــى الطبقــات الوســطى احلصــول عليهــا.
مما َّ

وال يغيــب عــن الفطنــة أن عقــد الرحلــة البحر َّيــة الســياح َّية هــو جمــرد نــو ٍع مــن الســياحة البحر َّيــة.

فالســياحة البحر َّيــة تقــوم عــى العديــد مــن األنشــطة البحر َّيــة ،منهــا تنظيــم الرحــات البحر َّيــة الســياح َّية.
 1عبد الفضيل أمحد ،وكاالت السفر ،مرجع سابق ،بند  ،7ص  6و.7

 2بوناسييه وسكابل ،مرجع سابق ،بند  ،1263ص .981
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فتشــجيع زيــارة الســياح بحـ ًـرا لدولــة قطــر هــو مــن أوجــه الســياحة البحر َّيــة ،ولكننــا غــر معنيــن بعقودهــا،

واحلــال غلبــة عــدم خضوعهــا للقانــون القطــري .فــا يعنينــا  -يف حــدود نطــاق هــذا البحــث  -هــو عقــد
الرحلــة الســياح َّية البحر َّيــة ،الــذي يكــون فيــه ُمن ّظــم الرحلــة أو وســيطها ،متمت ًعــا بمقــر أعاملــه يف دولــة قطــر،
ويكــون منطلــق الرحلــة الســياح َّية هــو دولــة قطــر ،وال ُهيــم بعــد ذلــك أن تكــون الرحلــة ســاحلية حمليــة

ـي ،بوصفــه القانــون الواجــب التطبيق.
أو دول َّيــة .فهــذه هــي احلــاالت التــي يكــون فيهــا القانــون القطــري معنـ ٌّ

وختتلــف الــدول مــن موقفهــا مــن محايــة الســائح البحــري ،فالبعــض جتاهــل عقــد الرحلــة البحر َّيــة
الســياح َّية ُمكتف ًيــا بالقواعــد العامــة ،وهــذا هــو املوقــف يف دولــة قطــر ،عــى أن البعــض اآلخــر َّ
تدخــل
باســتحداث أحــكا ٍم خاصـ ٍ
ـة ،تُعـ َّـزز مــن مركــز هــذا الســائح ،وهــو مــا فعلتــه فرنســا ،ونقلــت عنهــا مــر.
وبذلــك نبــدأ باســتعراض محايــة الســائح البحــري يف فرنســا ومــر (املطلــب األول) ،ثــم محايــة الســائح

البحــري يف قطــر (املطلــب الثــاين):

المطلب األول :حماية السائح البحري في فرنسا ومصر

ُيســب لصالــح املــرع الفرنــي انتباهــه إىل خصوص َّيــة الرحلــة البحر َّيــة الســياح َّية ،وعنــه نقــل املــرع
ـرا بســي ًطا ،ضمــن نظــا ٍم متكامـ ٍ
ـل
املــري ،عــى أن تلــك املعاجلــة اخلاصــة ،مــا لبثــت وأن أصبحــت عنـ ً
حلاميــة الســائح  -أي سـ ٍ
ـائح  -بوصفــه مســتهلكًا.
ً
أول  -محاية السائح البحري يف فرنسا:

ٌ
مســتهلك ،وإن كان مســتهلكًا
ينظــر القانــون الفرنــي إىل الســائح البحــري ( )croisiéristeعــى أنــه

ويســب لصالــح املــرع الفرنــي ،أنــه ســبق املــرع
متوســط احلــال (ُ .1)consommateur moyen

األورويب يف محايــة الســائح البحــري ،وذلــك بمناســبة حتديــث الترشيعــات البحر َّيــة الفرنســية يف العــام ،1966
كــا ســلف البيــان .وهــو مــا حت َّقــق يف شــأن الرحلــة البحر َّيــة الســياح َّية ،بموجــب بعــض املــواد اليســرة ،ولكن
ـر مــن منظومـ ٍ
ـر صغـ ٍ
ـول هــذا اإلنجــاز إىل عنـ ٍ
ـة أكــر ،أال وهــي
ذات األثــر البالــغ .علـ ًـا بأنــه مــا لبــث وأن حتـ َّ
محايــة الســائح  -بغــض النظــر عــن نــوع اخلدمــة الســياح َّية  -بوصفــه مســتهلكًا.
 -1محاية السائح البحري بوصفه راك ًبا بحر ًّيا:

يتمتــع الســائح البحــري  -بالتطبيــق للقانــون الفرنــي  -حلاميــة قانونيــة ف َّعالــة مــن جهتــن :فالقانــون
البحــري الفرنــي ومــن العــام  ،1966قــد أخضــع عقــد تنظيــم الرحلــة البحر َّيــة الســياح َّية لنظــام

قانــوين خــاص ،يقــوم عــى الشــكلية وعــى رفــع مســتوى محايــة الســائح إىل تلــك املتوفــرة للراكــب
البحــري ،فضـ ً
ـا عــن حــرص فرنســا  -بالتطبيــق للقانــون األورويب  -عــى التصديــق عــى أحــدث
االتفاقيــات البحريــة الدوليــة ذات الصلــة.

 1املرجع السابق ،بند  ،1263ص .981
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( أ ) محاية السائح البحري بالتطبيق للقانون البحري الفرنيس:
مبكــرا ،وذلــك بموجــب اســتحداث ثالثــة مــواد
بــدأ املــرع الفرنــي يف محايــة الســائح البحــري
ً

تضمنهــا الفصــل الرابــع مــن الترشيــع البحــري الصــادر يف  ،1966/6/18وهــي املــواد 47 :و48

و ،49وذلــك حتــت عنــوان" :منظمــو الرحــات البحر َّيــة" (Organisateurs de croisières

1
ٍ
ـي اآلن بشــأن مــدى
 . )maritimesوعــى الرغــم مــن أن هــذه النصــوص هــي حمــل جــدل فقهـ ّ
إلغائهــا ،نظـ ًـرا لعــدم انتقاهلــا إىل تقنــن النقــل ( )Code des transportsيف العــام َّ ،2010إل أن
ـكل غــر مبـ ٍ
الفقــه ُيس ـ ِّلم بــأن مضموهنــا ُيطبــق بشـ ٍ
ـارش ،2بموجــب النصــوص القانونيــة التــي

حتمــي الســائح ،والتــي تــرد يف تقنــن الســياحة ( .)Code de tourismeفالترشيــع البحــري
تــم الغــاؤه ،بنقــل مــواده إىل تقنــن النقــل ،بموجــب القــرار رقــم
الفرنــي لعــام  1966قــد َّ

( )1307للعــام  ،2010والصــادر يف  .2010/10/28عــى أن هــذا القــرار مل يمتــد إىل املــواد

 47و 48و ،49فــا هــي ألغيــت ،وال هــي نقلــت إىل تقنــن النقــل.

عــرف
ويف ظــل عــدم التعريــف الترشيعــي ،ونــدرة تعــرض القضــاء الفرنــي هلــذا األمــرُ ،ي َّ

الفقيهــان بوناســييه وســكابل عقــد الرحلــة البحر َّيــة الســياح َّية (،)la croisière maritime
بأنــه" :النشــاط الــذي يتم َّثــل يف تقديــم وتوفــر أداء رئيــس لرحلــة بحريــة ،للعمــاء الذيــن
يطلــق عليهــم الســياح البحريــون ،وذلــك يف ظــروف خاصــة مــن الرتفيــه والســكن ،وهــو أداء

كملــة".3
يصاحبــه بشــكل رئيــس أداءات أخــرى ُم َّ

َّ
ولعــل أهــم مــا ُيم َّيــز الترشيــع البحــري الفرنــي لعــام  ،1966هــو تدشــن مبــدأ املســؤول َّية
الشــخص َّية ُملن ّظــم الرحلــة البحر َّيــة عــن األرضار التــي تصيــب الراكــب وأمتعتــه.4

كــا أنــه بموجــب الترشيــع البحــري الفرنــي لعــام 1966؛ يلتــزم ا ُملن ّظــم للرحلــة البحر َّيــة بــأن

ُيســلم لــكل سـ ٍ
ـررا بالرحلــة ( .5)titre de croisièreفعــدم الوفــاء
ـائح أو جمموعــة ســائحني حمـ ً
هبــذا االلتــزام ُيعـ َّـرض ُمن ّظــم الرحلــة جلــزاء البطــان ،وهــو بطــان لصالــح الســائح ،وبالتــايل
هــو وحــده الــذي لــه التمســك بــه.6

 1املرجع السابق ،البنود  ،1271-1263ص .990-981

 2املرجع السابق ،بند  ،1268ص .983
 3وهو ما نصه بالفرنسية:

"La croisière maritime est l’activité qui consiste à offrir et à fournir à des clients, dénommés croisiéristes, une présentation
principale de voyage maritime, dans des conditions particulières de confort et d’agrément, présentation généralement
accompagnée de prestations complémentaires". Op. cit., note 1264, p. 981.

 4املادة  49من الترشيع البحري الفرنيس لعام .1966

 5املادة  47من الترشيع البحري الفرنيس لعام .1966
أيضــا كتابــة ولكنهــا جعلتهــا لإلثبــات وليــس لالنعقــاد .انظــر :املــادة  1/7مــن اتفاقيــة اليونيــدروا
 6يالحــظ أن اتفاقيــة اليونيــدروا لعــام  1970تط َّلبــت ً
لعــام .1970
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ويتكــون ُمـ َّـرر الرحلــة البحر َّيــة مــن عنرصيــنً :
أول ،تذكــرة للرحلــة (،)billet de croisière

أيضــا إىل بطالهنــا ،وهــي :اســم ونــوع الســفينة،
وهــي تتضمــن عــدة بيانــات ،ختلفهــا يــؤدي ً

اســم وعنــوان املنظمــن ،درجــة ورقــم حجــرة الراكــب ،وثمــن الرحلــة (،)le prix de voyage
وغــر ذلــك مــن الرســوم ( ،)les fraisوبيانــات الرحلــة ( )les modalités de voyageمــن:
مينــاء القيــام ،وميناء الوصــول ،التواريــخ ،ومــواين التوقــف املتوقعــة (،)les escales prévues
ً
أيضــا
واخلدم��ات الفرعيةــ املوعــود هب��ا.
وفض�لا عـ�ن تذكــرة الرحلــة ،يتمتــع الســائح البحــري ً

باحلــق يف كارنيــه الرحلــة (دفــر قســائم الرحلــة) ( .)le carnet de croisièreعلـ ًـا بــأن تقنــن
الســياحة يتضمــن ضوابــط مقابلــة تغطــي كل عقــود الســياحة ،وليــس فقــط البحر َّيــة.

وكــا ســبقت اإلشــارة ،فــإن احلــل العمــي الــذي جــاء بــه الترشيــع البحــري الفرنــي لعــام
 ،1966هــو إخضــاع ُمن ّظــم عقــد الرحلــة البحر َّيــة الســياح َّية لــذات النصــوص القانونيــة

الواجبــة التطبيــق عــى عقــد النقــل البحــري لألشــخاص .إنــه احلــل الــذي نصفــه بالســحري؛
ألنــه ح َّقــق أمريــن جليلــن للســائح البحــريً :
أول ،بموجبــه خضــع ُمن ّظــم الرحلــة البحر َّيــة
اللتزامــات الناقــل البحــري ونظــام مســؤوليته ،بــا هــو معــروف عنــه مــن تطــور يف اجتــاه محايــة
الراكــب ،وثان ًيــا حــل مشــكلة التكييــف ،التــي اختلــف حوهلــا الفقــه والقضــاء .وبذلــك يكفــي

ـور
أن يقــوم املــرع الفرنــي بتطويــر النظــام القانــوين لعقــد البحــري لنقــل الــركاب ،حتــى يتطـ َّ

معــه النظــام القانــوين لعقــد الســياحة البحر َّيــة.

(ب) تصديق فرنسا عىل االتفاقيات البحرية الدولية ذات الصلة:

ويف شــأن االتفاقيــات البحريــة الدوليــة ذات الصلــة بالســياحة البحريــة بشــكل غــر مبــارش ،ننــوه
بحــرا لعــام
إىل أن فرنســا تُعــدُ مــن الــدول الطــرف يف اتفاقيــة أثينــا لنقــل الــركاب وأمتعتهــم
ً

 ،1974وبخاصــة بعــد تعديلهــا الثــوري بموجــب بروتوكــول عــام  ،2002وذلــك حتــت تأثــر
االلتــزام بذلــك التعديــل بموجــب الالئحــة األوروبيــة رقــم ( )392لســنة  ،2009والصــادرة

بتاريــخ  .2009/4/23وهــو مــا يعنــي املزيــد مــن حتســن النظــام القانــوين لعقــد النقــل البحري

للــركاب وأمتعتهــم بالبحــر ،وبخاصــة مــن حيــث :مقــدار التعويضــات ،والتأمــن اإلجبــاري.1

كــا أن فرنســا مــن الــدول األطــراف يف اتفاقيــة لنــدن لتحديــد املســؤول َّية عــن الديــون البحر َّيــة

لعــام  ،1976واألهــم أهنــا مــن الــدول األطــراف يف بروتكــول تعديــل هــذه االتفاقيــة للعــام

 ،1996بــا يعنيــه ذلــك مــن ارتفــاع مبالــغ التعويضــات التــي يلتــزم هبــا الناقــل البحــري الــدويل
للــركاب يف أحــوال الكــوارث البحريــة.

 1حممــد ســامل أبــو الفــرج" ،معاهــدة أثينــا لنقــل الــركاب وأمتعتهــم لعــام  - 2002دراســة حتليليــة ألســاس وحــدود مســؤولية الناقــل البحــري مقارنــة
بالقانــون البحــري القطــري رقــم ( )15لســنة  ،"1980جملــة أكاديميــة أمحــد بــن حممــد العســكرية للعلــوم اإلداريــة والقانونيــة (حتــت الطبــع).
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 -2محاية السائح البحري بوصفه مستهلكًا:
يعــود الفضــل إىل القانــون األورويب يف شــأن النظــام القانــوين التفصيــي احلــايل حلاميــة الســائح بوصفــه
مســتهلكًا.

وبالتــايل يتمتــع الســائح البحــري يف فرنســا بالعديــد مــن النظــم احلامئيــة ،ي ُعــود الفضــل يف إقراراهــا إىل

القانــون األورويب ،نســتعرض أمههــا يف عجالــة:

( أ ) التوجيهات األوروبية بشأن باقة الرحالت منذ العام  1990وحتى :2015
كــا ســبقت اإلشــارة ،فــإن املســؤول َّية الشــخص َّية ملنظــم الرحلــة البحر َّيــة الســياح َّية يف فرنســا،

قــد بــدأت بموجــب الترشيــع البحــري لعــام  ،1966وهــو مــا أعقبــه تأكيــد بموجــب التوجيــه
األوريب ( )314لســنة  ،1990والصــادر بتاريــخ  ،1990/6/13لكــي ينطبــق عــى كل منظمــي

الرحــات ،ولــو مل تكــن بحريــة ،وهــو التوجيــه الــذي ،تــم تنفيــذه يف فرنســا بموجــب القانــون
الصــادر يف  ،1992/7/13وا ُملعــدَّ ل يف  ،2009/7/12والــذي تــم دمــج بعــض مــواده

يف تقنــن الســياحة ( ،)Code de tourismeيف املــواد مــن رقــم  211إىل مــا بعدهــا .1إهنــا
املســؤولية التــي اتســعت ،مــع التوســع يف نطــاق مســؤولية كل منظمــي اخلدمــات الســياحية،

وذلــك بموجــب صــدور األمــر الفرنــي رقــم ( )1717لســنة  ،2017يف ،2017/12/20
ً
تنفيــذا للتوجيــه األورويب رقــم ( )2302لســنة  ،2015والصــادر يف
والنافــذ يف ،2018/7/1
 ،2015/11/25والســابق اإلشــارة إليــه ،مســتحد ًثا فكــرة" :أداء الرحلــة املرتبطــة" ،بمناســبة

ـع.
تنــاول تكييــف عقــد الســياحة بأنــه بيـ ٌ

يتضمــن تفاصيــل كثــرة ،اهلــدف منهــا جتــاوز
واجلديــر بالذكــر أن التوجيــه األورويب لعــام 2015
َّ

مرحلــة محايــة الســائح إىل مــا هــو أكثــر مــن ذلــك ،مــن حتقيــق التــوازن يف العالقــة بــن جمتمــع

صناعــة الســياحة ،مــن جهــة ،ومســتهلكيها مــن جهــة أخــرى ،وهــو ســنحاول أن نــرز أهــم
ركائــزه الح ًقــا ،بمناســبة تقديــم مقرتحــات تطويــر النظــام القانــوين القطــري.

(ب) الالئحة األوروبية بشأن تع ُّطل الرحالت:

أيضــا مــن القواعــد احلامئيــة التــي وضعهــا االحتــاد
واجلديــرة بالذكــر أن الســائح البحــري يســتفيد ً
األورويب عنــد تع ُّطــل الرحــات .ففــي هــذا الشــأن صــدرت الالئحــة األوروبيــة رقــم ()1177

ـارا قانون ًيــا يشــبه ذلــك املتو َّفــر للــركاب اجلويــن
لســنة  ،2010يف  ،2010/11/24لتضــع إطـ ً
فيــا يتعلــق بتع ُّطــل رحالهتــم ،حيــث يفــرض عــى مشــغيل الرحــات سلســلة مــن االلتزامــات

فيــا يتع َّلــق :باإلعــام ،واملعاونــة ،وعــدم التمييــز ضــد املعاقــن وحمــدودي القــدرة عــى التحــرك.

 1بوناسييه وسكابل ،املرجع السابق ،بند  ،1265ص .981
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(جـ) اتفاقية روما وتقييد حرية االتفاق عىل القانون الواجب التطبيق:

قــد يتــم تنفيــذ عقــد الرحلــة الســياح َّية بــن عــدة دول ،ممــا يثــر تنــازع القوانــن .وال شــك
أن انفــراد ُمن ّظــم الرحلــة البحر َّيــة بصياغــة العقــد ،قــد جيعلــه يســتغل هــذا األمــر لكــي يضــع
يف هــذا العقــد رشط قانــون واجــب التطبيــق يضمــن لــه أقــل االلتزامــات القانونيــة ،وأخــف
قواعــد املســؤول َّية ،وأكثــر نطــاق للحريــة التعاقديــة .عــى أن ذلــك حيــده ،مــا تتضمنــه املــادة 3
مــن اتفاقيــة رومــا ،واملربمــة يف  ،1980/1/19والتــي حرصــت عــى النــص عــى أال يــؤدي
اختيــار القانــون الواجــب التطبيــق إىل حرمــان املســتهلك مــن احلاميــة التــي توفرهــا لــه النصــوص
اآلمــرة يف قانــون الدولــة التــي يتمتــع فيهــا بإقامتــه املعتــادة (.)résidence habituelle
مــع مالحظــة أنــه ،وعــى الرغــم مــن أن اتفاقيــة رومــا ال تنطبــق بموجــب مادهتــا اخلامســة عــى
النقــلَّ ،إل أهنــا تعلــن رصاحــ ًة انطباقهــا عــى العقــد الــذي يقــدم أداءات ُمركَّبــة مــن النقــل
واإلقامــة ( )de transport et de logementيف مقابــل ســعر إمجــايل ( ،)prix globalوهــو
مــا يطابــق فكــرة "باقــة الرحلــة" ( ،1)voyage à forfaitبالتطبيــق للتوجيــه األورويب لســنة
 2015ســابق اإلشــارة.

(  د ) الالئحة األوروبية رقم  ،2011/44وتقييد حرية االتفاق عىل االختصاص القضائي:

أيضــا املســتهلك املتوطــن يف دول االحتــاد األورويب
واجلديــر بالذكــر أن االحتــاد األوريب حيمــي ً
مــن رشوط االختصــاص القضائــي األجنبــي .2ففــي هــذا الشــأن وبموجــب الالئحــة األوروبيــة
رقــم ( )44لســنة  ،2001والصــادرة يف  ،2000/12/22يتمتــع املســتهلك باحلــق يف أن يرفــع
دعــواه أمــام حماكــم الدولــة األوروبيــة التــي يتمتــع هــذا املســتهلك فيهــا بالتوطــن ،3مــع احلــد
مــن أي رشط اختصــاص خمالــف بحقــوق املســتهلك.4

ثان ًيا  -عقد السياحة البحر َّية يف القانون املرصي:

ن ّظــم املــرع البحــري املــري عقــد الرحلــة البحر َّيــة الســياح َّية 5يف ســت مــواد ،وهــي املــواد مــن
متأثــرا بالترشيــع
 ،278-273مــن قانــون التجــارة البحر َّيــة ،والصــادر بالقانــون رقــم ( )8لســنة ،1990
ً
البحــري الفرنــي املقابــل للعــام  .1966ويالحــظ أن ا ُملــرع املــري قــد نقــل عــن قرينــه الفرنــي اصطالح
" ُمن ّظــم الرحلــة" ،وكذلــك األســس القانونيــة يف تنظيــم عالقتــه القانونيــة بعمالئــه ،والذيــن أطلــق عليهــم
"املشــركني" ،مــن حيــث االلتزامــات واملســؤول َّية.
 1املرجع السابق ،بند  ،1266ص .982

 2املرجع السابق ،بند  ،1267ص .982

 3املادة  16من الالئحة األوروبية رقم ( )44لسنة .2001
 4املادة  17من الالئحة األوروبية رقم ( )44لسنة .2001

 5حممد قايد ،مرجع سابق ،البنود من  ،223-290ص .223-221
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 -1التزامات ُمن ّظم الرحلة البحر َّية السياح َّية:

نقــل املــرع املــري عــن قرينــه الفرنــي متكــن الســائح مــن إثبــات العالقــة بينــه وبــن ُمن ّظــم
الرحلــة البحر َّيــة الســياح َّية ،فألــزم ُمن ّظــم الرحلــة بــأن ُيس ـ َّلم كل مشــرك أو جمموعــة مــن املشــركني
تذكــرة للرحلــة ،وإال اعتــر العقــد باطـ ً
ـا ،وإن كان البطــان لصالــح املشــرك ،هلــذا األخــر وحــده

التمســك به .1وبالتــايل فإنــه وعكــس رضائيــة عقــد الرحلــة البحر َّيــة يف القانــون القطــري ،فــإن هــذا
العقــد يف مــر ُيعــدُّ شــكل ًيا.

وحتــى ال يفــرغ ُمن ّظــم الرحلــة تذكــرة الرحلــة مــن مضموهنــا ،فقــد نــص املــرع البحــري املــري
أيضــا عــى حـ ٍ
ـد أدنــى مــن بياناهتــا  -قريــب مــن النــص الفرنــي  -وهــي :اســم الســفينة ،واســم
ً
ُمن ّظــم الرحلــة وعنوانــه ،واســم املســافر وعنوانــه ،ودرجــة الســفر ورقــم الغرفــة يف الســفينة ،مينــاء
القيــام ومينــاء الوصــول واملوانــئ املتوســطة املعينــة لرســو الســفينة ،تاريــخ القيــام وتاريــخ العــودة
اخلدمــات التــي يتعهــد ُمن ّظــم الرحلــة بتقديمهــا للمســافر املشــرك فيهــا ،والثمــن والنفقــات.2

فإذا كان ُمن ّظم الرحلة البحر َّية السياح َّية قد وعد بخدمات بر ِّية ،كام يف شأن زيارة معامل أثرية ،أو مطاعم بر ِّية،
أو رحلة بر ِّية ،فإن عىل ُمن ّظم الرحلة أن ُيســ َّلم العميل ً -
رتا يشتمل عىل قسائم
فضل عن تذكرة الرحلة  -دف ً
ت َُّبي يف كل منها اخلدمات التي يتعهد ُمن ّظم الرحلة بتقديمها للعميل.3

وبذلــك فــإن تذكــرة الرحلــة ،يف القانــون البحــري املــري ،هــي بمثابــة احلــد األدنــى للعقــد بــن
ـذا لــروط عقـ ٍ
ـد سـ ٍ
ُمن ّظــم الرحلــة البحر َّيــة وعميلــه ،وجيــوز أن تــأيت تنفيـ ً
ـابق عليهــا ينظــم الرحلــة،
بــل أن التزامــات ُمن ّظــم الرحلــة ال تقتــر عــى مــا ورد منهــا يف عقــد الرحلــة أو التذكــرة ،بــل يمتــد
رشوط سـ ٍ
ٍ
ـابقة يكــون قــد أعلــن عنهــا املنظــم بمناســبة التســويق للباقــة الســياحية ،4فضـ ً
ـا
أيضــا إىل أي
ً
عــا قــد يــرد يف دفــر القســائم.5

 -2مسؤولية ُمن ّظم الرحلة البحر َّية:

( أ ) مسؤولية منظم الرحلة البحر َّية السياح َّية املحل َّية:

نصوصــا تفصيليــة يف شــأن مســؤولية ُمن ّظــم الرحلــة البحر َّيــة الســياح َّية،
مل يضــع املــرع املــري
ً
مكتف ًيــا بتبنــي مبــدأ املســؤول َّية الشــخص َّية عــن الــرر الــذي يصيــب شــخص العميــل ،والــذي
أطلــق عليــه "املســافر" ،أو أمتعــة هــذا العميــل ،أثنــاء تنفيــذ عقــد النقــل البحــري .حيــث أحــال
املــرع البحــري املــري ،بعــد ذلــك عــى أحــكام املســؤول َّية الــواردة يف شــأن النقــل البحــري

 1املادة  274من القانون البحري املرصي.

 2املادة  275من القانون البحري املرصي.

 3املادة  276من القانون البحري القطري.
 4املادة  273من القانون البحري املرصي.

 5املادة  277من القانون البحري املرصي.
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لألشــخاص ،وهــي التــي وردت يف املــواد مــن  256إىل  272مــن قانــون التجــارة البحر َّيــة .1إنــه
احلــل الــذي يذكرنــا ،بالترشيــع البحــري الفرنــي لعــام .1966

وتُعــدُّ مــن صــور أخطــاء ُمن ّظــم الرحلــة البحر َّيــة الســياح َّية ،والتــي يمكــن أن تثــر مســؤوليته:
إلغــاء الرحلــة ،أو تقصــر مدهتــا ،أو تعديــل براجمهــا ،أو التجــاوز عــن تقديــم خدمــة وعــد هبــا،

أو توفــر ســفينة غــر تلــك املتعهــد هبــا ،أو وضــع العميــل يف درجــة أدنــى مــن درجــة تذكرتــه.
وبذلــك يشــرك املــرع املــري مــع الفرنــي مــن حيــث إنــه ُي َّيــد مشــكلة تكييــف عقــد
تنظيــم الرحلــة البحر َّيــة الســياح َّية .فبغــض النظــر عــن تكييــف عالقــة ُمن ّظــم الرحلــة بالعميــل،

فــإن هــذا ا ُملن ّظــم مســؤول مســؤولية شــخصية ،وهــو مســؤول بــذات النظــام القانــوين ملســؤولية
الناقــل البحــري للــركاب .ولقــد أشــارت املذكــرة اإليضاحيــة للقانــون البحــري املــري إىل أن

هــذا احلــل هدفــه التيســر عــى العميــل (املشــرك) بتمكينــه مــن مقاضــاة شــخص يعرفــه ،وتعاقد

ـق عليــه الرجــوع عــى الناقــل مبــارشة ،2بــا معنــاه أنــه جيــوز الرجــوع
مــن خاللــه ،وذلــك إذا شـ َّ
مبــارشة عــى الناقــل البحــري ،بــل وجيــوز ُملن ّظــم الرحلــة  -إذا مــا ُرفِعــت عليــه الدعــوى إدخــال

الناقــل ضامنًــا ،وللمنظــم إذ أراد أن يرجــئ ذلــك برجــوع ،عــى الناقــل بــا يكــون قــد حكــم

به عليــه.3

علــا بــأن الناقــل البحــري للــركاب يف القانــون البحــري املــري يضمــن ســامة املســافر،
ً
وال يســتطيع أن يدفــع مســؤوليته إال بإثبــات الســبب األجنبــي ،وهــو مســؤول عــن األمتعــة

املســجلة ،وال ُيســأل عــن األمتعــة غــر املســجلة إال بإثبــات اخلطــأ ،ومســؤوليته حمــدودة ،وإن

كانــت قابلة للســقوط.4

وحيــث إن ُمن ّظــم الرحلــة البحر َّيــة ُيقــدّ م لعمالئــه باق ـ ًة مــن اخلدمــات ،منهــا النقــل البحــري،
تعهــد القيــام
فإنــه يف شــأن بقيــة تلــك اخلدمــات ،وإن كان ُيســأل عنهــا مســؤولية شــخصية ،وإن َّ

هبــا عــن طريــق آخريــن  -وهــذا هــو الغالــب  -إال أنــه يف شــأن تلــك اخلدمــات ،خيضــع لقواعــد
املســؤول َّية العقديــة بعيــدً ا عــن نصــوص القانــون البحــري ،ومثــال ذلــك إخــال ا ُملن ّظــم بالتزامــه
بتدبــر اإلقامــة ،أو نقــل املشــركني للمــزارات الســياح َّية ،أو ضيــاع أو إصابــة الراكــب أثنــاء
الرحلــة الربيــة ،ففــي تلــك احلــاالت "يســأل ُمن ّظــم الرحلــة البحر َّيــة وفقــا لقواعــد املســؤول َّية

 1املادة  278من القانون البحري املرصي.

 2انظر املذكرة اإليضاحية ملرشوع قانون التجارة البحرية املرصي :بند  ،194ص .208
 3حممد كامل محدي ،مرجع سابق ،ص  ،672هامش .2

 4خمتــار الربيــري ،قانــون التجــارة البحريــة ،دار النهضــة العربيــة ،القاهــرة ،1999 ،بنــد  ،272ص  .456وبالتــايل فإنــه نظــام أكثــر محائيــة مــن ذلــك
الــوارد يف اتفاقيــة اليونيــدروا لعــام  ،1970وبخاصــة مــن حيــث إن التــزام منظــم الرحلــة وف ًقــا هلــذه األخــرة هــو التــزام ببــذل عنايــة .انظــر املــادة
 1/17منهــا.
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العقديــة وطبيعــة االلتزامــات الناشــئة عــن التذكــرة أو دفــر القســائم" .1وبالتــايل ،فــإن األرضار
التــي تصيــب العميــل يف الــر ،األصــل فيهــا أهنــا غــر خاضعــة للتحديــد القانــوين للمســؤولية،
كــا هــي واردة يف القانــون البحــري.2

ويف رأينــا ،فــإن اإلحالــة الســابق املشــار إليهــا هــي قــارصة عــى الرحلــة البحر َّيــة الداخليــة ،فــإن
كانــت دوليــة ،فــإن اإلحالــة تكــون عــى نصــوص االتفاقيــة الدوليــة الواجبــة التطبيــق؛ وإن كنــا
نــويص عــى املــرع أن ينــص عــى ذلــك رصاحـ ًة.

(ب) مسؤولية منظم الرحلة البحر َّية السياح َّية الدول َّية:

ُيســب لصالــح مجهوريــة مــر العربيــة أهنــا مــن الــدول التــي حتــرص عــى االنضــام إىل معظــم
االتفاقيــات الدوليــة املوحــدة للقانــون البحــري ،فهــي مــن دول اتفاقيــة بروكســل لعــام 1961
يف شــأن النقــل البحــري للــركاب ،فضـ ً
ـا عــن اتفاقيــة أثينــا لعــام  ،3 1974واتفاقيــة لنــدن بشــأن
حتديــد املســؤول َّية عــن الديــون البحر َّيــة لعــام .1976
عىل أنه يؤخذ عىل مجهورية مرص العربية أهنا مل تنضم بعد إىل الربوتوكوالت املحدَّ ثة ٍ
لكل من اتفاقية أثينا
لعام  ،1974واتفاقية لندن لعام  .1976ونقصد بذلك بروتوكول اتفاقية أثينا لعام  ،4 2002والذي
دخل ح َّيز النفاذ الدويل يف  .2014/4/23وكذلك ،بروتكول لندن لعام  ،1996يف ،1996/5/2
والذي دخل ح َّيز النفاذ الدويل يف  ،2004/5/13وتعديله  -مرة أخرى  -يف  ،2012/4/19وهو
ما نفذ دول ًيا يف .5 2015/6/8

المطلب الثاني :النظام القانوني القطري لعقد الرحلة البحر َّية السياح َّية

يتط َّلــب التحليــل النقــدي للنظــام القانــوين القطــري لعقــد الرحلــة البحر َّيــة الســياح َّية ،البــدء بتحديــد متــى
ينطبــق هــذا القانــون .ثــم بيــان أوجــه قصــور قانــون الســمرسة والوكالــة يف اســتيعاب الوســاطة يف تنظيــم
ـة عامـ ٍ
عقــد الرحلــة الســياحية ،بصفـ ٍ
ـة ،ثــم تقييــم محايــة القانــون القطــري للســائح بوصفــه راك ًبــا بحر ًيــا ،ثــم
َّ
بوصفــه مســتهلكًا ،وصـ ً
ـول إىل توصيــات تطويــر هــذا النظــام .وذلــك عــى النحــو التــايل بيانــه:
ً
أول :متى ينطبق القانون القطري؟

ال توجــد مشــكلة يف حتديــد القانــون الواجــب التطبيــق ،إذا كانــت الرحلــة البحر َّيــة الســياحية ينفذهــا
مكتــب الســياحة بنفســه يف دولــة قطــر ،6فهــذا ينــدرج فيــا ي ِ
طلــق عليــه قانــون الســياحة القطــري لعــام 2018
ُ
ً 1
نقل عن :املرجع السابق ،بند  ،272ص .455

 2حممد كامل محدي ،مرجع سابق ،ص  ،672هامش .1

 3املرجع السابق ،بنود  982إىل  987مكرر ،ص  673إىل .682
 4ويف رأينا ،فإنه وحيث إن دولة مرص طر ًفا يف اتفاقية أثينا لعام  ،1974فإن عليها أن تنسحب من اتفاقية بروكسل لعام .1961

 5انظر حول ملخص تلك االتفاقية وتواريخ تعديالهتا ،والنفاذ الدويل ،صفحة االتفاقيات الدولية البحرية عىل موقع املنظمة البحرية الدولية.

 6املادة  143من القانون البحري القطري.
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"النقــل الســياحي" .1وبالتــايل فــإن عــى املكتــب أن يســتويف الرتخيــص ا ُملســبق هلــذا النشــاط ،بالتطبيــق لقانــون
الســياحة .فــإذا حــدث إخــال بالعقــد ،فــإن مســؤولية املكتــب مــع العميــل ،ســتخضع ملــا يتخضــع لــه عقــد
النقــل البحــري للــركاب يف القانــون البحــري القطــري .2مــع مالحظــة ،التــزام الناقــل البحــري الســياحي -
وبالتطبيــق لقانــون الســياحة  -مثلــه مثــل كل املنفذيــن للخدمــات الســياحية ،بتزويــد العميــل بفاتــورة ُتــدرج
هبــا اخلدمــات ا ُملقدَّ مــة ،وقيمــة كل منهــا ،باللغــة العربيــة.3

ومل يذكــر القانــون البحــري القطــري موقفــه مــن املكاتــب التــي تُن ّظــم الرحلــة البحر َّيــة الســياح َّية ،دون
أن تكــون رشكــة نقــل بحــري؛ وكذلــك املوقــف مــن قيــام هــذه املكاتــب بمجــرد التوســط يف إبــرام عقــود
رحــات بحر َّيــة ســياحية ُينظمهــا اآلخــر .إهنــا املكاتــب التــي وصفهــا قانــون الســياحة "بمكاتــب الســياحة"،4
أيضــا بالرتخيــص ا ُملســبق ،5دون أن يضــع لعالقتهــا بعمالئهــا نظا ًمــا قانون ًّيــا
والتــي ألزمهــا هــذا القانــون ً
تفصيل ًّيــا.6

ويغ ُلــب أن يكــون عقــد الرحلــة البحر َّيــة الســياح َّية ،وا ُملــرم يف دولــة قطــر داخل ًيــا ،ولكــن ال يوجــد
ما يمنــع مــن تصــور أن تنفــذ مكاتــب الســياحة يف دولــة قطــر رحــات بحريــة ســياحية تتعــدى امليــاه
اإلقليميــة الوطنيــة ،مــار ًة بـ ٍ
ـدول أخــرى؛ أي أن يكــون العقــد "دول ًيــا" ،وبخاصــة عقــب تدشــن العديــد مــن
اخلطــوط املالحيــة املنتظمــة لنقــل الــركاب بحـ ًـرا ،بــن دولــة قطــر ودول اجلــوار .7ممــا ُيثــر التســاؤل حــول
مــدى إمكانيــة تطبيــق اتفاقيــات دوليــة يف هــذا الشــأن؟
بدايـ ًة ،دولــة قطــر ليســت بطـ ٍ
ـرف يف "اتفاقيــة اليونيــدروا" لعــام  ،1970كــا أن دولــة قطــر ليســت بطــرف

يف االتفاقيــات البحريــة الدوليــة ذات الصلــة بمســؤولية الناقــل البحــري للــركاب ،اتفاقيــة أثينــا لعــام 1974
وتعديالهتــا ،أو حتديــد املطالبــات البحريــة اتفاقيــة لنــدن لعــام  1976وتعديالهتــا.
وبالتــايل فــإن تنــازع القوانــن يف عقــد الرحلــة البحر َّيــة الســياح َّية ســيتم فضــه يف دولــة قطــر ،باللجــوء
إىل قانــون داخــي ُتــدّ ده ،قواعــد تنــازع القوانــن القطريــة ،8وهــو مــا يغ ُلــب أن يفــي إىل تطبيــق القانــون

 1املادة األوىل من قانون السياحة القطري.

 2املواد من  168إىل  183من القانون البحري القطري.
 3املادة  6/13من قانون السياحة القطري.

 4انظر تعريف "املنشآت السياحية" يف املادة األوىل من قانون السياحة القطري.

 5وبخاصــة املــواد مــن  10-2مــن قانــون الســياحة القطــري .حيــث ينــدرج النشــاط الســياحي البحــري ضمــن تعريــف قانــون الســياحة لألنشــطة
الســياح َّية .انظــر املــادة  1مــن قانــون الســياحة القطــري.
ُ
واملحررة بالعربية .املادة  6/13من قانون السياحة القطري.
أيضا مثلها مثل كل املنشآت السياحية ،بفاتورة اخلدمات املق َّيمة
 6فهي ملتزمة ً
َّ
ً
 7ففــي  ،2018/12/24دشــنت قطــر خطــا مالح ًيــا لنقــل الــركاب مــع الــدول املجــاورة ،لنقــل الــركاب وســياراهتم ،مــن خــال الســفينة "جرانــد
ـخصا ،وأكثــر مــن  700ســيارة خمتلفــة األحجــام ،حيــث تســتغرق رحلــة الســفينة مــن مينــاء
فــري" ،والتــي تتم َّيــز بقدرهتــا عــى اســتيعاب  873شـ ً
محــد إىل مينــاء صحــار أو الكويــت  20ســاعة .انظــر :بــدء الرحــات البحريــة إىل عــان والكويــت ،صفحــة االقتصــاد ،الــرق.2018/12/24 ،
 8انظــر يف شــأن فــض التنــازع يف شــأن األحــكام املوضوعيــة للعقــود ذات العنــر األجنبــي :املــادة  27مــن القانــون املــدين القطــري ،والصــادر بالقانــون
رقــم ( )22لســنة ( 2004اجلريــدة الرســمية ،العــدد .)2004/8/8 ،11
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القطــري ذاتــه ،بالنســبة للعقــود املربمــة يف دولــة قطــر .1عــى إنــه ال يوجــد مــا يمنــع مــن أن تُطبــق املحاكــم

القطريــة قوانــن أجنبيــة أخــرى ،أو اتفاقيــات دوليــة ،عنــد اتفــاق األطــراف عــى ذلــك ،وذلــك بالتطبيــق

للــادة  27مــن القانــون املــدين القطــري ،عــى األقــل طاملــا أن تلــك القوانــن تُقــدِّ ُم محايــ ًة أكــر للســائح،

كــا هــو احلــال يف شــأن االتفــاق عــى تطبيــق حــدود املســؤولية؛ كــا هــو احلــال يف التعويضــات الــواردة يف
تعديــات اتفاقيــة أثينــا لعــام .2002

ثان ًيا :قصور قانون السمرسة والوكالة

ســبق وذكرنــا أن بعــض الفقــه والقضــاء قــد ك َّيــف عقــد الســياحة عــى أنــه صــورة مــن صــور الوكالــة.

ولقــد رأينــا أن االجتــاه احلديــث يذهــب إىل التفرقــة بــن تنظيــم الباقــة الســياحية والوســاطة فيهــا ،فالوســاطة

يف اخلدمــات الســياحية تــدور بــن الســمرسة والوكالــة ،بحســب طبيعــة مهمــة مكتــب الســياحة .وال شــك يف
قصــور القواعــد العامــة احلاكمــة للســمرسة والوكالــة يف محايــة الســائح ،وعــدم حتقيقهــا للتــوازن بــن أطــراف

العقــد.

فمــن جهــة القصــور يف محايــة الســائح ،فــإن التــزام الوكيــل هــو ببــذل عنايــة ،وليــس بتحقيــق نتيجــة.2

ومــن حيــث القصــور يف حتقيــق التــوازن؛ فــإن السمســار والوكيــل ال يتمتعــان بتحديــد للمســؤولية ،عــى

الرغــم مــن التمتــع بحريــة االتفــاق عــى رشوط اإلعفــاء مــن املســؤولية ،حيــث ال ُيع ِّطــل ذلــك ســوى الغــش
واخلطــأ اجلســيم ،بالتطبيــق للقواعــد العامــة .3علـ ًـا بــأن القواعــد العامــة تســمح باالتفــاق عــى االعفــاء مــن
املســؤولية عــن أخطــاء التابعــن ،ولــو كانــت عــن غـ ٍ
ـش أو خطــأٍ جســي ٍم .4وهــي أحــكام ال تصــب يف مصلحــة

الســائح.5

وال تفوتنــا اإلشــارة إىل أنــه وحيــث أن مســؤولية السمســار والوكيــل ال ختضــع لنظــام قانــوين لتحديــد

ـيتعرض السمســار والوكيــل ،بذلــك
املســؤولية ،فإنــه ســيصعب التأمــن اإلجبــاري مــن خماطــر املهنــة ،وسـ َّ

ملخاطــر ارتفــاع ســقف التعويضــات.

 1فوف ًقــا للــادة  27مــن القانــون املــدين القطــري ،خيضــع موضــوع عقــد الرحلــة البحر َّيــة الدول َّيــة الســياح َّية ،وا ُملــرم يف دولــة قطــر ،للقانــون الــذي يتفــق
عليــه أطــراف العقــد رصاحــة أو ضمنًــا ،وإال خضــع هــذا العقــد لقانــون املوطــن املشــرك لطرفيــهَّ ،
وإل فلقانــون البلــد إبــرام هــذا العقــد .وبذلــك
يغ ُلــب أن يكــون القانــون القطــري ،هــو القانــون الواجــب التطبيــق عــى عقــد الرحلــة البحر َّيــة الدول َّيــة الســياح َّية واملربمــة يف قطــر.

 2املادة  1/273من قانون التجارة القطري.
 3املادة  1/259من القانون املدين القطري.
 4املادة  2/259من القانون املدين القطري.

ـح أن إبطــال رشوط االعفــاء وحتديــد املســؤولية وارد ،إذا كان أســاس املســؤولية هــو العمــل غــر املــروع (مســؤولية تقصرييــة)؛ إال أن هــذا
 5صحيـ ٌ
احلــل تكتنفــه صعوبــات التطبيــق ،حيــث يتحمــل الســائح عــبء إثبــات العمــل غــر املــروع يف حــق الوكيــل أو السمســار ،كــا أنــه قــد حيرمــه مــن
بعــض مميــزات املســؤولية العقديــة األخــرى ،تنفيـ ً
ـذا ملبــدأ عــدم جــواز اجلمــع بــن املســؤولية العقديــة واألخــرى التقصرييــة .املــادة  3/259مــن
القانــون املــدين القطــري .جابــر حمجــوب ،مصــادر االلتــزام يف القانــون القطــري  -املصــادر اإلراديــة وغــر اإلراديــة ،اجلــزء األول مــن النظريــة العامــة
لاللتزامــات ،كليــة القانــون ،جامعــة قطــر ،الدوحــة ،2016 ،ص .528
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ثال ًثا :محاية القانون القطري للسائح بوصفه راك ًبا بحر ًّيا

نصوصــا خاصــة تنظــم عقــد الرحلــة البحر َّيــة الســياح َّية ،عــى أن
يتضمــن القانــون البحــري القطــري
مل
ً
َّ

ـتأجرا هلــا ،خيضــع للنظــام القانــوين
من ّظــم الرحلــة البحر َّيــة الــذي يمتلــك الســفينة ،أو يكــون ُم ِّهـ ًـزا أو مسـ ً
اخلــاص بالناقــل البحــري للــركاب ،بخاصـ ٍ
ـة مــن حيــث التزاماتــه ومســؤوليته ،حيــث تســتجيب هــذه احلالــة

لتعريــف الناقــل البحــري يف القانــون البحــري القطــري.1

ـتأجرا هلــا .ففــي غيــاب النــص،
وتتبقــى مشــكلة ا ُملن ّظــم الــذي ال يمتلــك الســفينة أو ال يكــون ُم ِّهـ ًـزا أو مسـ ً

ســيواجه القــايض القطــري حتد ًّيــا يف شــأن تكييــف عقــد تنظيــم الرحلــة البحريــة ،بــا يعرضــه لــكل املســارات

الســابق اإلشــارة إليهــا يف املبحــث األول ،مــن حيــث االختــاف يف منهــج التكييــف ،وحتديــد األداء ا ُملم َّيــز.

حتــى إذا حــاول القــايض القطــري أن جيــاري الترشيــع الفرنــي واملــري ،بإخضــاع منظــم الرحلــة

البحريــة الســياحية لنصــوص مســؤولية الناقــل البحــري يف القانــون البحــري القطــري ،فــإن املالحــظ قصــور
النصــوص البحريــة القطريــة احلاليــة مــن حيــث التعويضــات املســتحقة ،فضـ ً
ـا عــن أن دولــة قطــر ليســت

طر ًفــا يف االتفاقيــات الدوليــة املوحــدة للقانــون البحــري اخلــاص ،والتــي تقــوم برفــع حــدود التعويــض كل

فــرة ،بــا يواكــب انخفــاض القــوة الرشائيــة للنقــود.

فاجلديــر بالذكــر أن مبالــغ حتديــد املســؤول َّية يف القانــون البحــري القطــري ،والتــي تنطبــق عــى النقــل
ٍ
ٍ
جمحــف بمصلحــة املــرور.
بشــكل
البحــري الداخــي والــدويل دون متييــز ،زهيــد ٌة
فعــى ســبيل املثــال يبــدأ احلــد األقــى ملجمــوع تعويضــات اإلصابــات البدنيــة للحــادث البحــري ،أي

أكثــر مــن وفــاة واحــدة أو جــرح ،بمبلــغ إمجــايل  150ألــف ريــال قطــري ،يــزداد بمعــدل  500ريــال لــكل

طــن محولــة للســفينة بعــد محولتهــا األساســية وهــي  300طــن .2يف حــن أن املبلــغ اإلمجــايل لتحديــد املســؤولية

عــن األرضار البدنيــة  -يف التعديــل الثــاين لعــام  2012التفاقيــة لنــدن لعــام  - 1976يبــدأ مــن مبلــغ 3.02
مليــون وحــدة ســحب خاصــة (أي مــا يزيــد عــى  4مليــون دوالر أمريكــي) ،للســفن ذات محولــة ألفــي طــن،

مــع زيــادة عــن كل طــن بنســب موزعــة عــى رشائــح ( 604 - 906 - 1208وحــدة ســحب خاصــة) بحســب
احلمولــة ( 70001 - 30001 - 2001طــن) .3إهنــا الفجــوة التــي ينبغــي أن يســتدركها املــرع القطــري  -يف

أقــرب فرصــة  -وذلــك برفــع مماثــل حلــدود املســؤولية يف القانــون البحــري القطــري ،فضـ ً
ـا عــن االنضــام

إىل اتفاقيــة لنــدن لعــام  ،1976وف ًقــا ألحــدث تعديــل هلــا للعــام .2012
 1املادة  143من القانون البحري القطري.

 2املادة  1/71من القانون البحري القطري.

 3وهو ما أدى إىل تعديل املادة  3من بروتوكول اتفاقية لندن لعام .1996
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راب ًعا :محاية القانون القطري للسائح بوصفه مستهلكًا

 -1السائح مستهلكًا يف قانون محاية املستهلك:

ُي َســب لصالــح النظــام القانــوين القطــري محايتــه للمســتهلك ،وبخاصــة بموجــب قانــون محايــة
املســتهلك ،والصــادر بالقانــون رقــم ( )8لســنة  .1 2008ويمكــن إدراج الســائح ضمــن مفهــوم
املســتهلك يف هــذا القانــون ،فالســائح حيصــل عــى خدمــة إشــبا ًعا حلاجــة شــخصية.2

وبالتــايل فــإن الســائح البحــري يف دولــة قطــر  -وكــا هــو حــال كل ســائح فيهــا  -يتمتــع باحلقــوق

العامــة للمســتهلك ،وبخاصــة احلــق يف الصحــة والســامة ،3واحلصــول عــى املعلومــات والبيانــات،4

واحلصــول عــى املعرفــة الالزمــة حلاميــة حقوقــه ،5واحلــق يف التعويــض العــادل ،6واحلــق يف التقــايض.7
وكذلــك يلتــزم ُمن ّظــم الرحلــة الســياحية بوصفــه مــزود خدمــة :8بتقديــم بيانــات اخلدمــة وأســعارها،9
وضــان اخلدمــة خــال مــدة معقولــة ،10واملطابقــة القياســية ،11والتوعيــة عنــد اكتشــاف العيب.12عــى

أن ذلــك ال يكفــي باملقارنــة بــا عليــه احلــال يف االجتاهــات احلديثــة يف محايــة الســائح كمســتهلك ،عــى
األقــل بالقــدر الــذي ســبق وإن أرشنــا إليــه يف أوروبــا.

فقــد ســبق ورأينــا ،أن القانــون األورويب حيمــي املســتهلك املقيــم يف أوروبــا مــن الــروط التعاقديــة
التــي تؤثــر فيــا يتمتــع بــه مــن محايــة يف القانــون األورويب ،وبخاصــة مــن حيــث رشط القانــون

ٍ
واضــح يف القانــون القطــري
الواجــب التطبيــق ،ورشط االختصــاص القضائــي .ولكــن ذلــك غــر

حلاميــة املســتهلك.

 -2السائح مستهلكًا يف قانون السياحة:

بالرجــوع إىل قانــون الســياحة القطــري لعــام  ،2018نجــده ُيعـ ّـرف األنشــطة الســياح َّية  -بشـ ٍ
ـكل عــا ٍم

 1اجلريدة الرسمية القطرية ،العدد .2008/7/25 ،7

 2حيــث تُعـ َّـرف املــادة  1مــن قانــون محايــة املســتهلك القطــري املســتهلك بأنــه" :كل مــن حيصــل عــى ســلعة أو خدمــة ،بمقابــل أو بــدون مقابــل،
إشــباعًا حلاجتــه الشــخصية أو حاجــات اآلخريــن ،أو جيــري التعامــل أو التعاقــد معــه بشــأهنا".
 3املادة  1/2من قانون محاية املستهلك القطري.
 4املادة  2/2من قانون محاية املستهلك القطري.

 5املادة  5/2من قانون محاية املستهلك القطري.

 6املادة  3من قانون محاية املستهلك القطري.

 7املادة  7/2من قانون محاية املستهلك القطري.

أيضــا إىل وســيط الرحلــة الســياحية باالســتناد إىل نــص املــادة  9مــن قانــون محايــة املســتهلك ،مــع مالحظــة أن تلــك
 8وجيــوز أن متتــد تلــك االلتزامــات ً
املــادة تقتــر عــى الوكيــل واملــوزَّ ع.

 9املادة  1/11من قانون محاية املستهلك القطري.

 10املادة  2/11من قانون محاية املستهلك القطري.
 11املادة  13من قانون محاية املستهلك القطري.

 12املادة  15من قانون محاية املستهلك القطري.
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خصصــة لنقــل
 -عندمــا يصفهــا بأهنــا" :نشــاط النقــل الســياحي ومــا يرتبــط بــه مــن وســائل النقــل ا ُمل َّ

الســياح يف رحــات بر َّيــة أو بحر َّيــة أو جو َّيــة ،ونشــاط اإلرشــاد الســياحي أو نشــاط اقتســام الوقــت،

ونشــاط تنظيــم املهرجانــات والفعاليــات الســياح َّية ،وأي نشــاط آخــر يصــدُ ر باعتبــاره نشــا ًطا ســياح ًّيا

ـرار مــن الرئيــس ،بنــا ًء عــى اقــراح األمــن العــام".1
قـ ٌ

وبذلــك ،يالحــظ أن قانــون الســياحة القطــري لعــام  ،2018وعــى الرغــم مــن حداثتــه ،إال أنــه مل

نصوصــا حلاميــة الســائح ذي
يتضمــن
هيتــم بالتفرقــة بــن الســائح القــوي ،واآلخــر الضعيــف .فهــو ال
ً
َّ
املركــز الضعيــف ،بمناســبة تلقيــه ملــا ُيطلــق عليــه يف العــر احلديــث "الباقــة الســياحية" ،2حيــث تتجــه
القوانــن املقارنــة إىل محايــة هــذا الســائح بوصفــه "مســتهلكًا" مــن نــوع خــاص ،وذلــك يف مواجهــة

منظمــي ووســطاء توريــد تلــك الباقــات ،وذلــك بعــد حتديــد ترشيعــي دقيــق ملــا ُيعــدُّ مــن قبيــل "الباقــة
الســياحية" ،كــا ســبق ورأينــا يف القانــون األورويب منــذ العــام  ،1990ووصـ ً
ـول للعــام .2015
خامسا :أوجه تطوير محاية السائح البحري يف قطر
ً

وبنــا ًء عــى مــا ســبق مــن حتليــل نقــدي ومقــارن ألحــكام النظــام القانــوين القطــري الواجــب التطبيــق عــى

عقــد الرحلــة البحريــة الســياحية ،فإنــه يمكــن التوصيــة بتطويــر محايــة الســائح بصفــة عامــة ،والبحــري بصفــة

خاصــة ،مــن خــال اســتحداث ترشيــع خــاص بمهنــة الرحــات الســياحية واملســؤولية املدنيــة فيهــا ،فضـ ً
ـا
عــن تطويــر مــا خيــص عقــد تنظيــم الرحلــة البحر َّيــة الســياح َّية يف القانــون البحــري القطــري ،وانضــام دولــة
قطــر إىل االتفاقيــات الدوليــة البحر َّيــة ذات الصلــة .وذلــك عــى النحــو التــايل:
 -1استحداث ترشيع خاص باملهنة واملسؤولية املدنية فيها:

لقــد انتبهــت دولــة قطــر مبكـ ًـرا إىل أمهيــة ضبــط مهنــة تنظيــم الرحــات الســياحية والوســاطة فيهــا،
فكــا ســبق وذكرنــا يف املقدمــة ،متتَّعــت دولــة قطــر بقانــون ينظــم مكاتــب الســفر والســياحة ،صــدر

ـم إلغــاؤه بموجــب قانــون الســياحة الســابق لعــام .2012
بالقانــون رقــم ( )7لســنة  ،1982والــذي تـ َّ
ويف رأينــا ،فــإن دولــة قطــر معن َّيــة بإعــادة ســن قانــون ينظــم تنظيــم الرحــات الســياحية والوســاطة

فيهــا ،عــى أال يكتفــي هــذا القانــون بالشــق اإلداري يف تنظيــم املهنــة ،وذلــك بــأن يتضمــن نظا ًمــا

تنظيــا ووســاط ًة .وهــو مــا يمكــن حتقيقــه باالســتئناس "باتفاقيــة
خاصــا بعقــد الســياحة،
قانون ًّيــا ً
ً
اليونيــدروا" لعــام  ،1970والقانــون األورويب ،وأحــدث الترشيعــات الداخليــة يف هــذا املجــال .وذلــك

عــى النحــو التــايل بيانــه:

 1و ُيقصــد مــن الرئيــس واألمــن العــام ،رئيــس وأمــن عــام جملــس إدارة املجلــس الوطنــي للســياحة .انظــر تعريــف "األنشــطة الســياحية" يف املــادة األوىل
مــن قانــون الســياحة القطــري.

 2والذي يطلق عليه بالفرنسية " "voyage à forfaitوباإلنجليزية "."package travel
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( أ ) االستئناس باتفاقية اليونيدروا لعام :1970
تُعــدُّ "اتفاقيــة اليونيــدروا" لعــام  1970مــن االتفاقيــات الدوليــة الطموحــة يف توحيــد القانــون

اخلــاص ،حيــث يكفــي النطباقهــا أن يكــون مقـ ّـر العمــل الرئيــس ،وإن مل يوجــد فمقــر اإلقامــة
املعتــاد ُملن ّ
ظــم الرحلــة أو الوســيط يف دولــة طــرف يف االتفاقيــة .1وبالتايل فــإن "اتفاقيــة اليونيدروا"

لعــام  1970تنطبــق عــى عقــد الرحــات (عقــد الســياحة) ،ســوا ًء أكان داخل ًّيــا أم دول ًّيــا.

ويف رأينــا ،الطمــوح الزائــد التفاقيــة اليونيــدروا مــن حيــث االختصــاص املــكاين ،تسـ َّبب يف عدم
انتشــارها ،واحلــال أن الدولــة التــي ســتنضم إليهــا ،ســيمتنع عليهــا أن تضــع ترشي ًعــا داخل ًّيــا يف

شــأن تنظيــم عقــد الســياحة ،وهــو أمــر ال يســتقيم وتطــور جمــال الســياحة ،واحلاجــة املســتمرة إىل
حتديــث أحكامــه ،فضـ ً
ـا عــن أن االتفاقيــة تتبنــى نظا ًمــا لتحديــد املســؤولية ،ال يواكــب العــر
مــن حيــث نــوع وحــدة احلســاب (الفرنــك الذهبــي) ،ومقــدار احلــدود .فضـ ً
ـا عــن تعــرض

االتفاقيــة ملوضــوع شــائك ،هــو االتفــاق عــى حتديــد املحكمــة املختصــة والتحكيــم ،وهــو

موضــوع تتبايــن فيــه مواقف الــدول.

وبنــا ًء عــى مــا ســبق ،فــإن الباحــث  -مــن حيــث املبــدأ  -ال ينصــح دولــة قطــر يف أن تقــوم

باالنضــام إىل "اتفاقيــة اليونيــدروا" لعــام  .1970عــى أن ذلــك ال يمنــع مــن االســتفادة مــن
األحــكام املوضوعيــة األخــرى يف هــذه االتفاقيــة ،وذلــك عنــد وضــع الترشيــع الداخــي املقــرح.

فهــذه االتفاقيــة تشــكل حصيلــة عمــل دويل حــاول واضعــوه حتقيــق التــوازن بــن مصلحــة قطــاع
ـل جـ ٍ
الســياحة مــن جهــة ،والســائحني مــن جهــة أخــرى ،وذلــك مــن خــال عمـ ٍ
ـاد شــارك فيــه
مستشــارو قطــاع الســياحة .وبوجـ ٍ
ـه خــاص ،فــإن األحــكام املوضوعيــة اآلتيــة التــزال صاحلــة
لترشي ـ ٍع حديـ ٍ
ـث ،وهــي:

1.التفرقة بني التنظيم والوساطة يف جمال السياحة.2

2.النطاق الواسع للمسؤولية املدنية بمدها إىل املسؤولية التقصريية.3
3.وثيقة الرحلة.4

4.بيانــات وثيقــة الرحلــة ،5واملوقــف عنــد إبــرام العقــد عــن طريــق وســيط .6عــى أننــا نــرى
اســتبعاد بيــان رشط التحكيــم ،وبيــان اخلضــوع لالتفاقيــة.

 1املادة  1/2من اتفاقية اليونيدروا لعام .1970

 2املادة  1من اتفاقية اليونيدروا لعام .1970

 3املادة  25من اتفاقية اليونيدروا لعام .1970

 4املادتان  5و 18من اتفاقية اليونيدروا لعام .1970
 5املادة  1/6من اتفاقية اليونيدروا لعام .1970

 6املادة  18من اتفاقية اليونيدروا لعام .1970
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5.حجية بيانات املطويات السياحية ،وحتديد العالقة بينها وبني وثيقة الرحلة.1
6.الكتابة كرشط إلثبات انعقاد عقد السياحة ،وليس ركنًا يف انعقاده.2

7.رخصــة الســائح يف اســتبدال شــخصه بآخــر ،وضوابــط ذلــك3؛ ورخصتــه يف إهنــاء التعاقــد
(اإللغــاء) ،وضوابــط ذلــك.4

8.رخصة ُمن ّظم الرحلة يف إهناء التعاقد (اإللغاء) ،وضوابط ذلك.5

9.رخصــة ُمن ّظــم الرحلــة يف املطالبــة بزيــادة يف األجــر ،وحــق الســائح املقابــل يف الرفــض،
واختيــار اإلهنــاء (اإللغــاء).6

	10.مسؤولية ُمن ّظم الرحلة ووسيطها عن أخطاء التابعني.7

	11.طبيعــة التــزام ُمن ّظــم الرحلــة ووســيطها التــزام ببــذل عنايــة .8ونــرى اســتثناء ضــان ا ُملن ّظــم
لســامة الراكــب ،بجعلــه التزا ًمــا بتحقيــق نتيجــة.

	12.أثــر تقديــم ُمن ّظــم الرحلــة للخدمــات الســياحية بنفســه عــى حتديــد القانــون الواجــب
التطبيــق.9

	13.انعقــاد مســؤولية ُمن ّظــم الرحلــة عــن اإلخــال الصــادر مــن تنفيــذ الغــر للخدمــة الســياحية،
وكيفيــة حســاب التعويــض والرجوع.10

	14.العالقة بني السائح وموردي اخلدمات الذين يتعاقد معهم وسيط الرحلة.11
ونأخــذ عــى طريقــة صياغــة "اتفاقيــة اليونيــدورا" لعــام  1970أن األحــكام املوضوعيــة
املستحســنة فيهــا ،قــد وردت متكــررة بــن نصــوص ا ُملنظِــم والوســيط ،لــذا نفضــل أن تكــون

الصياغــة بشــكل جيمعهــا يف أحــكام عامــة ،مــع اســتبقاء فقــط األحــكام اخلاصــة التــي ينفــرد هبــا
كل مــن ا ُملنظِــم والوســيط ،تــرد الح ًقــا عــى األحــكام العامــة.
وقبــل أن ننهــي هــذا التعليــق املوجــز حــول "اتفاقيــة اليونيــدروا" لعــام  ،1970ال يفوتنا أن نشــر
 1املادة  2/6من اتفاقية اليونيدروا لعام .1970

 2املادة  1/7من اتفاقية اليونيدروا لعام .1970
 3املادة  8من اتفاقية اليونيدروا لعام .1970

 4املادة  10من اتفاقية اليونيدروا لعام .1970
 5املادة  10من اتفاقية اليونيدروا لعام .1970

 6املادتان  11و 20من اتفاقية اليونيدروا لعام .1970
 7املادتان  12و 21من اتفاقية اليونيدروا لعام .1970

 8املادتان  1/13و 1/22من اتفاقية اليونيدروا لعام .1970

 9املادة  14من اتفاقية اليونيدروا لعام .1970

 10املادة  15من اتفاقية اليونيدروا لعام .1970
 11املادة  17من اتفاقية اليونيدروا لعام .1970
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إىل أن أهــم مــا ُيســب لصالــح نظــام املســؤولية املدنيــة يف هــذه االتفاقيــة ،إنــه ينطبــق بغــض النظر

عــن طبيعــة املســؤولية ،أي وإن كانــت املســؤولية تقصرييــة .1فــإذا أخذنــا يف احلســبان أن االتفاقيــة
تتبنــى مبــدأ حتديــد املســؤولية2؛ فــإن ذلــك س ـ ُييرس مــن تأمــن املســؤولية يف هــذا املجــال ،بــا
يــؤدي إىل اســتقرار صناعــة تنظيــم الرحــات ،ويف ذات الوقــت محايــة املســتهلكني مــن خطــورة
اإلفــاس يف هــذه الصناعــة .وهــو مــا نــرى وجــوب أن يقــوم عليــه أي ترشيــع حديــث ينظــم

املســؤولية املدنيــة يف جمــال الســياحية.

(ب) االستئناس بالقانون األورويب يف محاية السائح:
يتم َّيــز القانــون األورويب  -وبخاصــة التوجيــه األورويب رقــم ( )2302لســنة  - 2015بالثــراء

التفصيــي يف محايــة الســائح ،وبخاصــة الســائح الضعيــف ،وهــو الــذي يتلقــى مــا ُيطلــق عليــه:

"باقــة الرحــات" ،أو عــى األقــل "أداء الرحلــة املرتبــط".

و ُيقصــد بـــ "بباقــة الرحــات" ،)voyages à forfait( 3تلــك التــي تشــتمل عــى تــزاوج مســبق

تــم بيعهــا أو عرضهــا للبيــع بثمــن إمجــايل،
الثنــن عــى األقــل مــن اخلدمــات الســياح َّية ،إذا َّ
ـة كاملـ ٍ
وعندمــا تتجــاوز مــدة األداء املقــدم مــن من ّظــم الرحلــة  24ســاعة ،أو يســتعمل لليلـ ٍ
ـة.
ُ
ويدخــل ضمــن اخلدمــة املزدوجــة كالنقــل ،والســكن ،واخلدمــات الســياح َّية األخــرى التــي
ال تصنَّــف ضمــن ملحقــات وتوابــع النقــل أو الســكن ،والتــي تشــكل جــز ًءا مهـ ًـا مــن األداء
اإلمجــايل املقــدم للزبــون.

و ُيقصــد "بــأداء الرحلــة املرتبــط" ، )la prestation de voyage liée( 4والــذي اســتحدثه

ـوق املســتهلك ألداء ســياحي مــن خــال موقــع عــى اإلنرتنــت،
توجيــه ســنة ،2015مواجهــة تسـ َّ
كمــل خــال  24ســاعة الالحقــة
حييــل بموجبــه املوقــع األول عــى موقــع مشــارك ُيقــدَّ م األداء ا ُمل َّ
للــراء األول ،ودون نقــل بيانــات املســتهلك.

مدعــو إىل تبنــي املعياريــن املشــار إليهــا يف التوجيــه األورويب
ويف رأينــا فــإن املــرع القطــري
ٌ

لســنة  ،2015يف ســبيل حتديــد نطــاق نظــام موضوعــي تفصيــي حلاميــة الســائح ،يتــم وضعــه يف
ضــوء مــا وصــل إليــه التوجيــه األورويب لســنة  ،2015وبخاصــة يف شــأن:
1.االلتزام بالتبصري قبل التعاقد.5

 1املادة  25من اتفاقية اليونيدروا لعام .1970

 2املادة  13من اتفاقية اليونيدروا لعام .1970

 3الفقرتان ق ،2/211 .وق 3/211 .من تقنني السياحة الفرنيس.
 4الفقرة ق 1/211 .من تقنني السياحة الفرنيس.

 5املادة  5من التوجيه األورويب رقم ( )2302لسنة .2015
املجلة الدولية للقانون ،املجلد  ،2019عدد خاص ،تصدر عن كلية القانون وتنرشها دار نرش جامعة قطر

165

2.إبرام العقدً ،1
فضل عن مضمونه وبخاصة مستندات ما قبل التعاقد.2
3.عبء اإلثبات.3

4.تعديل العقد قبل بدء التنفيذ.4
5.تنفيذ العقد.5

6.االلتزام باملعاونة.6

7.احلامية ضد إعسار ا ُملن ّظم والوسيط.7
وال شــك أن العديــد مــن مــواد التوجيــه األورويب قــد ختتلــف عــن تلــك الــواردة يف "اتفاقيــة
اليونيــدروا" لعــام  ،1970فبينهــا أحــكام متباينــة .إنــه املوضــوع الــذي يأمــل الباحــث أن تتوجــه
إليــه عنايــة البحــوث املســتقبلية.

(جـ) االستئناس بالتجربة املغربية يف تدرج الرتخيص واستيعاب أثر اإلنرتنت:
تُعــدُّ اململكــة املغربيــة مــن الــدول الرائــدة يف جمــال الســياحة ،ولقــد انتبهــت إىل أمهيــة محايــة
الســائح الــذي يتلقــى باقــة ســياحية عــن طريــق اإلنرتنــت ،فحدَّ ثــت لذلــك قانوهنــا ،بموجــب

القانــون رقــم  16/11بتنظيــم مهنــة وكيــل األســفار ،والــذي وافــق عليــه جملــس النــواب
املغــريب يف  ،2018/2/14ناسـ ً
ـخا قانو ًنــا ســاب ًقا عليــه للعــام  .1997فعــى الرغــم مــن عــدم
موافقتنــا عــى اصطــاح "وكيــل األســفار" ولغــة القانــون املغــريب املبن َّيــة عــى فكــرة البيــع

(املنتــج واملــوزع ،وليــس ا ُملن ّظــم والوســيط) ،وعــدم تعـ ُّـرض هــذا القانــون للمســؤولية املدنيــة؛
إال أن هــذا القانــون جديــر باالعتبــار ،مــن حيــث تدرجــه يف منــح الرخــص ،8وحداثــة تفصيلــه

للمقصــود مــن الباقــة الســياحية ،9وتوســيع مفهومهــا بإدخــال تســوقها عــن طريــق اإلنرتنــت،10

وتعــداد واجبــات وكيــل األســفار.11
 1املادة  6من التوجيه األورويب رقم ( )2302لسنة .2015

 2املادة  7من التوجيه األورويب رقم ( )2302لسنة .2015

 3املادة  8من التوجيه األورويب رقم ( )2302لسنة .2015

 4املواد  9إىل  12من التوجيه األورويب رقم ( )2302لسنة .2015

 5املادتان  13و 14من التوجيه األورويب رقم ( )2302لسنة .2015

 6املادة  16من التوجيه األورويب رقم ( )2302لسنة .2015

 7املواد  17إىل  19من التوجيه األورويب رقم ( )2302لسنة .2015
 8املادة  3من قانون وكيل األسفار املغريب لعام .2018

 9املادة  2من قانون وكيل األسفار املغريب لعام .2018

 10املادة  1من قانون وكيل األسفار املغريب لعام .2018

 11املواد  17إىل  23من قانون وكيل األسفار املغريب لعام .2018
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 -2تطوير ما خيص السياحية البحرية يف القانون البحري القطري:

ُيســب لصالــح دولــة قطــر ،أهنــا كانــت مــن أوائــل الــدول يف منطقــة اخلليــج التــي تبنــت قانونًــا
بحر ًّيــا ،صــدر يف العــام  ،1980عــى أن التطــور املتســارع يف جمــال املالحــة البحريــة وترشيعاهتــا،
وبــروز أمهيــة النقــل البحــري لدولــة قطــر يف املرحلــة األخــرة يتطلــب اســتبدال هــذا القانــون بآخــر
حديــث .ونــويص املــرع القطــري بــأن يتبنــى يف القانــون البحــري املرتقــب التجربــة املرصيــة املنقولــة
عــن القانــون البحــري الفرنــي لعــام  ،1966وذلــك مــن حيــث تبنــى مفهــوم " ُمن ّظــم الرحلــة
البحريــة" ،واإلحالــة يف شــأن مســؤوليته عــى نصــوص الناقــل البحــري للــركاب ،بوصفهــا أحكا ًمــا
خاصـ ًة ،فضـ ً
ـا عــن األحــكام العامــة لتنظيــم الرحــات الســياحية والوســاطة فيهــا ،والتــي ســرد يف
ترشيــع آخــر ،يقــوم بــدور الرشيعــة العامــة.

كــا نــويص أن يتبنــى القانــون البحــري ا ُملرتقــب مفهو ًمــا واس ـ ًعا للناقــل البحــري ،بحيــث ال يقتــر
عــى مالــك الســفينة وجمهزهــا ومســتأجرها ،فيمتــد إىل كل مــن يتعهــد بالنقــل البحــري ،ولــو مل يكــن
مال ـكًا أو ُمهـ ًـزا أو مســتأجر ُا؛ أي جمــرد ناقــل متعاقــد.1

تتضمــن نصــوص القانــون البحــري ا ُملرتقــب توس ـ ًعا يف مفهــوم املنشــأة العائمــة يف جمــال
ونأمــل أن
َّ
التوســع
الرحلــة البحر َّيــة الســياح َّية ،لتمتــدَّ إىل كل املنشــآت العائمــة مــن ســفن ومراكــب .2فلهــذا
ُّ
فائــدة لدولــة قطــر ،والتــي تنتــر فيهــا الســياحة البحر َّيــة بمنشــآت عائمــة صغــرة قــد ال تســتويف
وصــف الســفينة ،مثــل الســفن اخلشــبية الرتاثيــة ،فضـ ً
ـا عــن تفــادي مشــكلة اخلــاف العمليــة حــول
احلــاالت التــي تكــون فيهــا املنشــأة العائمــة بالفعــل ســفينة.

وعــى دولــة قطــر أن تتبنــى يف نصــوص قانوهنــا البحــري اجلديــد حــدو ًدا جديــدة ملســؤولية الناقــل
البحــري لألشــخاص ،وحــدو ًدا جديــدة للمســؤولية اإلمجاليــة ،وذلــك بمبالــغ تقــارب مســتوياهتا
الدوليــة ،مــع احلــرص عــى مراجعتهــا كل فــرة زمنيــة ،ملواكبــة انخفــاض القــوة الرشائيــة للنقــود.

 -3االنضامم إىل االتفاقيات الدولية البحرية ذات الصلة:

نــويص عىل دولة قطر االنضــام إىل االتفاقيات الدوليــة البحرية ذات الصلة ،وبخاصــة يف صورهتا ا ُملعدَّ لة
واملحد َّثة .ففي شــأن النقل البحري الدويل للــركاب ،نخص بالذكر اتفاقية أثينا لعــام  ،1974بعد تعديلها
بموجب بروتوكول  ،2002والذي نفذ دول ًيا يف ً ،3 2014/4/23
فضل عن اتفاقية لندن لتحديد املسؤول َّية
عن املطالبات البحر َّية لعام  ،1976وخاصة بعد تعديلها الثاين لعام .2012

 1املادة  143من القانون البحري القطري.
 2وهــذا املســلك ،وإن مل ي ُقــم بــه املــرع املــري أو الفرنــي ،إال َّإنــا  -وكذلــك املــرع البحــري القطــري  -قــد توســعا يف مفهــوم الســفينة عنــد
تطبيــق قواعــد التصــادم ،وبالتــايل جيــوز القيــام بــذات الــيء عنــد تنظيــم الرحلــة البحر َّيــة الســياح َّية .عــى أنــه يلــزم لذلــك النــص املســتثنى ،ففــي
غيابــه ال يمكــن التوســعة .انظــر عــى ســبيل املثــال يف جمــال التصــادم البحــري :املــادة  187مــن القانــون البحــري القطــري.
 3وهذه هي ذات النتيجة التي سبقنا إليها زميلنا األستاذ الدكتور حممد أبو الفرج يف بحثه السابق اإلشارة إليه.
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خاتمة

تقــع تنميــة الســياحة البحر َّيــة عــى قائمــة أولويــات اخلطــة االســراتيجية الوطنيــة لدولــة قطــر .وتقــوم

هــذه الســياحة عــى العديــد مــن األنشــطة البحر َّيــة ،منهــا تنظيــم الرحــات البحر َّيــة الســياح َّية ،والتوســط يف

إبــرام تنظيمهــا .وعــى الرغــم مــن أمهيــة البنيــة الترشيعيــة التحت َّيــة يف هــذا املجــال ،فــإن ا ُمل َّطلــع عــى النظــام
القانــوين القطــري جيــد غيا ًبــا للتنظيــم اخلــاص ،وبالتــايل فإنــه مــن املتو َّقــع أن يواجــه القــايض يف دولــة قطــر،
مشــكلة التكييــف القانــوين لعقــد تنظيــم الرحلــة البحر َّيــة الســياح َّية والوســاطة يف إبرامــه ،توطئ ـ ًة لتحديــد

القانــون الواجــب التطبيــق.

وبالرجــوع إىل الدراســات املقارنــة تبـ َّـن وجــود اختــاف حــول منهــج تكييــف عقــد الســياحة ،وحــول

ـوع بــن عقديــن :أحدمهــا يتعهــد فيــه ُمقــدَّ م
األداء ا ُملم َّيــز يف هــذا العقــد .واخلالصــة أن عقــد الســياحة يتنـ َّ

اخلدمــة الســياحية بتنظيمهــا وتنفيذهــا بنفســه ،أو عــن طريــق تابعيــه ،وهــذا هــو عقــد تنظيــم اخلدمة الســياحية،
وذلــك يف مقابــل عقـ ٍ
ـد آخـ ٍ
ـورد اخلدمــة الســياحية عــى التوســط يف احلصــول عليهــا مــن ُمن ّظم
ـر ،يقتــر فيــه مـ َّ
آخـ ٍ
ـر مــن غــره.
ويف شــأن تنظيــم الرحلــة الســياحية ،وجدنــا أن األمــر يــدور بــن النقــل واملقاولــة ،ويف الوســاطة يــدور

األمــر بــن الســمرسة والوكالــة .مــع مالحظــة اجتــاه القانــون األورويب إىل اســتخدام لغــة العمــل يف صناعــة

الســياحة باحلديــث عــن بيــع.

ولقــد انتبهــت األنظمــة القانونيــة املعــارصة إىل عــدم كفايــة القواعــد العامــة يف النقــل واملقاولــة والســمرسة

والوكالــة والبيــع يف محايــة الســائح .ويف ســبيل حتقيــق التــوازن الــذي يتح َّقــق معــه ازدهــار االســتثامر يف جمــال
ٍ
ٍ
عادلــة مــن احلقــوق للســائح؛ تبنــت العديــد مــن األنظمــة القانونيــة
حــدود
الســياحة ،دون التنــازل عــن

املعــارصة قوانــن حلاميــة الســائح ،وبخاصــة عندمــا يقــرب مركــزه مــن مركــز املســتهلك.

ويف رأينــا ،عــى القــايض القطــري أن يفـ ّـرق بــن عقــد تنظيــم الرحلــة البحر َّيــة الســياح َّية والوســاطة يف

إبرامــه :فالوســاطة ســتخضع للقواعــد القانونيــة الواجبــة التطبيــق يف شــأن الســمرسة والوكالــة التجاريــة،

بحســب درجــة الوســاطة بالتطبيــق للقانــون التجــاري ،أ َّمــا يف شــأن تنظيــم الرحلــة البحريــة ،فــإن القــايض

جيهــز
ســيطبق النصــوص القانونيــة املتعلقــة بمســؤولية الناقــل البحــري لألشــخاص ،إذا كان ا ُملن ّظــم يمتلــك أو َّ
أو عــى األقــل يســتأجر الســفينة الســياحية ،1ويف خــاف ذلــك ســوف يطبــق القــايض النصــوص القانونيــة

لعقــد املقاولــة ،الــواردة يف القانــون املــدين.

ـز قانــوين ضعيـ ٍ
كل مــا ســبق يضــع الســائح البحــري اخلاضــع للنظــام القانــوين القطــري يف مركـ ٍ
ـف ،ســوا ٌء
ٍّ

 1املادة  143من القانون البحري القطري.
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بمن ّظــم الرحلــة البحر َّيــة الســياح َّية ووســيطها ،أو عنــد تع ُّثــر التنفيــذ بالتأخــر
عنــد إبــرام العقــد يف عالقتــه ُ

أو اإللغــاء ،أو عنــد وقــوع حــوادث اإلصابــة البدنيــة والوفــاة ،أو هــاك أو تلــف األمتعــة .ولقــد رأينــا كيــف
ـكل جمحـ ٍ
أن األمــر متبايــن بشـ ٍ
ـف بــن حــدود املســؤولية يف القانــون الداخــي ،باملقارنــة بــا عليــه تلــك احلــدود
يف االتفاقيــات الدوليــة البحريــة احلديثــة.

لــذا فــإن الباحــث يــويص املــرع القطــري بوضــع ترشي ـ ٍع خـ ٍ
ـاص بمهنــة تنظيــم الرحــات والوســاطة

فيهــا ،يتضمــن أحكا ًمــا للمســؤولية املدنيــة ،يسرتشــد يف وضعهــا بأحــكام "اتفاقيــة اليونيــدروا" لعــام ،1970
والتوجيــه األورويب رقــم ( )2302لســنة  ،2015والقوانــن املرصيــة والفرنســية واملغربيــة ذات العالقــة ،عــى

أن خيتــص املــرع ُمن ّظــم الرحلــة الســياحية البحريــة بمعاجلــة قانونيــة خاصــة يف القانــون البحــري القطــري،
مــع االنضــام إىل االتفاقيــات البحريــة الدوليــة ذات الصلــة.
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