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 كلمة افتتاحية

 وبعد،… بسم الله والحمد لله والصالة والسالم عىل رسول الله 

يعد النرش العلمي من املتطلبات األساسية لدعم وتنشيط البحث العلمي يف مختلف املجاالت وشتى التخصصات، حيث 

ايس التحكيم العلمي الذي تخضع له البحوث العلمية كرشط أسيوفر للباحثني فرصة عظيمة لتقييم بحوثهم عن طريق 

إلجازة نرشها، كام ميكن النرش العلمي هوالء الباحثني من عرض نتائج بحوثهم أمالً يف الوصول إىل من يتبنى هذه البحوث 

 رفة.عوتلك النتائج لتوظيفها يف خدمة املجتمعات، فأرقى املجتمعات هي التي تبني نهضتها عىل العلم وامل

فمام ال شك فيه أن املعرفة تكون أكرث فاعلية عندما يكون الوصول إليها سهال، ولقد كان النرش الورقي، حتى وقت  

قريب، هو الوسيلة الوحيدة املتاحة للنرش العلمي، أما اليوم فقد أصبح النرش االلكرتوين هو الوسيلة املثىل للنرش العلمي، 

دة ال يتسع املجال لحرصها، أهمها عىل االطالق سهولة الوصول ورسعة االنتشار، فمن وذلك ملا يتميز به من مزايا عدي

يكتب يعلم الكثري عن مشكالت النرش وإحباطاته وإهداره للوقت والجهد، وتعنت بعض النارشين، وعدم موضوعية بعضهم 

ن أجل ها، والجهد الكبري الذي يبذل ماآلخر، ومن يقرأ يعرف أكرث عن العوز إىل املعلومة والتكلفة العالية للحصول علي

 الحصول عليها، والذي قد يصل يف بعض االحيان إىل قطع أالف األميال وترك االهل واالوطان بحثا عن املعرفة.

وقد أتاح النرش اإللكرتوين الفرصة أمام من يكتب ومن يقرأ لالقتصاد يف الوقت والجهد يف مجايل النرش والبحث عن 

  توجيه الجزء األكرب من جهودهم إىل عمليات التحليل والتفسري واالستنتا  والتنبؤ والكشف عام هو جديد.املعرفة، وبالتايل

وعىل الرغم من األهمية الكبرية للنرش االلكرتوين فام زالت املكتبة العربية االلكرتونية تعاين نقصا كبريا يف هذا 

ظة لهيئات العلمية يف الوطن العريب، والتي مازالت حتى هذه اللحاملجال، لذا يجب عىل دور ومؤسسات النرش واملؤسسات وا

بعيدة عن مجال النرش اإللكرتوين، أن ترسع الخطى لولو  هذا املجال، خاصة وأن البرشية تسري نحو عامل وعلم بال ورق، 

قليمي، وإمنا أيضاً حيث نبذل قصارى جهدنا ليك نتبوأ مكانة متميزة يف مجال النرش العلمي ليس فقط عىل املستوى اإل 

عىل املستوى العاملي، يساندنا يف ذلك هيئة علمية من أساتذة القانون االجالء بكليات الحقوق واملراكز البحثية والحقوقية 

 من مختلف دول العامل، لتقييم البحوث العلمية التي ترد إىل املجلة.

جهم العلمي  فروع القانون املختلفة لنرش بحوثهم وإنتاوها أنا أنتهز الفرصة وأدعو كل الزمالء الباحثني املتخصصني يف

مبجلة القانون و األعامل ، وذلك طبقا لقواعد النرش املعلنة عىل موقع املجلة، عىل وعد منا بأن نكون عوناً لكل باحث جاد 

االت عمل جمجتهد يرغب يف نرش نتا  فكره وحصاد جهده، وأن نكون معني علم لكل باحث عن املعرفة التي تتصل مب

 املجلة ، ليكون النرش باملجلة وكافة الخدمات التي نقدمها مجانية، مساهمة منا يف خدمة العلم والعلامء.

 والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل

 ل عماواألإدارة مجلة القانون 
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 دراسات واألبحاث باللغة العربيةمحور ال
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 القرض العقاريأثر تغري ظروف املقرتض عىل عقد 

 أثر تغير ظروف المقترض على عقد القرض العقاري

 استاذ القانون المدني
 كلية القانون جامعة الفلوجة العراق  

 باحث في القانون الخاص
 كلية القانون جامعة الفلوجة العراق  

 

 المقدمة

ل الدخل الحصول عىل املال الالزم لتموي وفراد محدوداأل  بهااألداة القانونية التي يستطيع  )1(عقد القرض العقاري يعد  

يف  برياً ك دوراً تؤدي هذه القروض  ن  إذ أ  -تحسنه أو ئهبنا أورشاء عقار  -اخر، فهو عقد ممهد لتمويل العملية العقارية عقد  

فعىل الصعيد  ة،القوانني الداخلي أومن الحقوق األساسية التي نصت عليها املواثيق الدولية  متويل قطاع السكن الذي يعد  

ادة نصت امل( من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل هذا الحق، أما عىل الصعيد الداخيل، ف27/1الدويل نصت املادة )

هذه  ن  إ يف فقرتها الثانية عىل حق املواطنني يف سكن مناسب يكفل كرامتهم، إذ  2007( من الدستور العراقي لسنة 00)

ل ليها بشتى الوسائإ ونوالغاية التي يسع ضالتهم السكن فقد بات املجتمع العراقي القروض تستهدف رشيحة كبرية من

 توفري السكن املناسب لهم مام يضطرهم اللجوء إىل البحث عن متويل لحقيف ظل عجز التمويل الذايت لألفراد و إلدراكها، 

 راض.اإلقخارجي يتمثل باألساس يف املصارف واملؤسسات املالية التي متارس عمليات 

إىل  املؤسسات أوالرشكات  أوفراد طالب التمويل )صاحب الحاجة( من األ لجوء إذ يُعرَف عقد القرض العقاري بأنه "

قيمة  بناء عقار، ثم يقوم العميل بسداد أوو ما يف حكمها لتقوم بعملية متويل رشاء عقار أ و أي جهة متويل أ مؤسسة مالية 

 .)2( عائد للجهة املمولة"هذا التمويل عىل آجال يتفق عليها نظري

امن قراض األموال الستثامرها يف رشاء املساكن الخاصة بضإنه "اطار قانوين عميل وواقعي لعملية أ ب بعضهموقد عرفه 

خرون آ عرفه ، و )3("طراف املشرتكةرهن تلك العقارات مبا ييرس اإلجراءات املتصلة بهذا النشاط ويقيم مثة توازن بني كافة األ 

                                                           

يسميه بالقرض العقاري كما هو الحال في العراق والمغرب حيث (البد من االشارة إلى ان هناك اختالف حول التسمية في التشريعات بعضها 1)

أما المشرع المغربي  ،3111( لسنة 23، وقانون صندوق اإلسكان رقم )1796( لسنة 161نظمه المشرع العراقي بقانون المصرف العقاري رقم )

مصر التمويل العقاري الذي نظمه المشرع في  ، ويطلق عليه في3111( لسنة 21-10فقد نظمه في قانون تدابير لحماية المستهلك رقم )

، أما في فرنسا فيطلق عليه التسليف العقاري الذي نظمه 3114( لسنة 55المعدل بقانون رقم ) 3111( لسنة 140قانون التمويل العقاري رقم )

 1772( لسنة 72/747الموحد رقم )الذي ادمج في تقنين االستهالك  1797( لسنة 97/576( رقم )ScrivenerПالمشرع الفرنسي في قانون )

 المعدل.

، بحث منشور على 3، صصيغ التمويل العقاري المعاصرة في ميزان الشريعة اإلسالمية )الجائز والمنهى عنها شرعا(( د. حسين حسن شحاتة، 2)

 ، الساعة الثامنة مساًء. 21/7/3110بتاريخ  تمت زيارته www.darelmashora.comالموقع االلكتروني 

 3111( لسنة 1والئحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم ) 3111( لسنة 140شرح قانون التمويل العقاري رقم )( د. قدري عبد الفتاح الشهاوي، 3)

 .13، ص3116، دار النهضة العربية، القاهرة، 3115( لسنة 465والمعدلة بالقرار رقم )

http://www.darelmashora.com/
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بصفة  شخاص، مبالغ مالية تخصصو مؤسسة مالية تحت ترصف أحد األ أ نه "عملية قانونية تهدف إىل أن يضع شخص أ ب

 .)4(و هو املركز القانوين الناشئ عن ذلك"أ املدين  ساسية لتملك أحد العقارات يف مقابل ضامن يقدمه الشخصأ 

من  -املستهلك -رشكات من جانب وبني املقرتض  أو اً فرادأ يتم عقد القرض العقاري بني مؤسسات التمويل سواء كان و

 من العقود الفورية ذات التنفيذويعد  هذا ، عقار  أو تحسينه أو بناؤه الهدف الرئيس لهذا العقد هو رشاء إذ إن   خرآ جانب 

 ستهلك املقرتضاملب يطةتتغري الظروف املحلذا قد سنة،  ةستغرق مدة تنفيذه خمس عرش تطويل اآلجل قد  اً عقد املتتابع، فهو

 ة عىل هذا القرضقساط املرتتبيجاباً، إذ قد مير املقرتض بظروف ال يستطيع فيها تسديد األ إ م أ سواء كان هذا التغري سلباً 

 تغيري هذه كونقد ي و عىل العكس من ذلكأ ، )نظرة امليرسة( فهل ميكن ان مينح املقرتض يف هذه الحالة املهلة القضائية

 ، فهل له هذه املكنة.نهاء التزامهإ قساط و املستهلك من تسديد جميع األ  تمكنفي اً يجابيإ الظروف 

فإن تساؤالت البحث تكمن يف محورين أولهام هو ما مقدار حق املستهلك املقرتض باملهلة القضائية وثانيهام حق 

تهلك باملهلة لدراسة حق املسول نخصص األ  مطلبني عىل البحثنقسم هذا  وبناًء عىل ما تقدماملستهلك بالوفاء املعجل 

  .الثاين لدراسة حق املستهلك املقرتض بالوفاء املعجلاملطلب ونخصص ، القضائية

عىل املنهج التحلييل املقارن، ويكون ذلك باستعراض النصوص القانونية التي تناولت موضوع  هذا البحثاعتمدنا يف و 

كون عجل يف كل من مرص واملغرب وفرنسا والعراق وتحليلها، إذ ستحق املستهلك املقرتض يف املهلة القضائية والوفاء امل

، باملقارنة 2011( لسنة 02وقانون صندوق اإلسكان رقم ) 1951( لسنة111قانونية مقارنة بني قانون املرصف العقاري رقم )دراسة 

 2001( لسنة 140اري املرصي رقم )وقانون التمويل العق 2011لسنة  (01-00رقم ) مع قانون تدابري لحامية املستهلك املغريب

باملنهج  التحلييل  املعدل، إذ1990( لسنة 90/949، وقانون االستهالك الفرنيس املوحد رقم )2014( لسنة 77املعدل بقانون رقم )

 املقارن ميكننا الوقوف عىل أوجه الشبه واالختالف بني هذه النظم القانونية، واألخذ مبا هو أصلح.

 )5(المستهلك بالمهلة القضائية حق: األول المطلب

كام هو هو متفق عليه يف عقد القرض العقاري، و  بحسب ماقساط شهريه أ مبلغ القرض عىل شكل  برداملقرتض  يلتزم

ؤثر يستغرق تنفيذه خمس عرشة سنة، لذلك قد يحدث ما يقد  الذيعقد القرض من العقود ذات التنفيذ املتتابع  ن  أ معلوم 

هو  بحسب ماملبلغ القرض  قساط الشهريةتسديد األ ب بحيث ال يستطيع تنفيذ التزامه -املستهلك -للمقرتض املقدرة املالية يف

                                                           

، 3119دار الجامعة الجديدة، االسكندرية،  اتفاق التمويل العقاري، دراسة في أحكام التمويل العقاري والتشريعات المقارنة،ثروت عبد الحميد، ( د. 4)

؛ د. عبد الحكيم جمعة، دور التمويل العقاري في تنشيط سوق العقارات وحل مشكلة اإلسكان في مصر، بحث منشور في مجلة العلوم 11ص

 .92، ص3116ية واالقتصادية، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، العدد الثاني، القانون

تعُد المهلة القضائية، أو نظرة الميسرة من الحاالت التي يستطيع القاضي من خاللها التدخل في العقود من أجل تعديلها وذلك خروجًا عن ( 5)

المتعاقدان، مادام هذا العقد في حدود القانون وغير مخالف للنظام العام  مبدأ سلطان االرادة، فالعقد يجب ان ينفذ طبقًا لما اتفق عليه

انون، ها القواآلداب، ومن ثم ال يجوز ألحد المتعاقدان ان ينفرد بتعديله أو نقضه، وإنما البد من اتفاقهما على هذا التعديل أو لألسباب التي يقرر

شرع للقاضي ان يمنح المدين المتعثر مهلة يستطيع من خاللها تنفيذ العقد، إذ تعرف وهو استثناًء على القوة الملزمة للعقد، فقد اجاز الم

حمود م مالمهلة القضائية بأنها أجل قضائي يجوز منحُه للمدين في حاالت استثنائية، إذا استدعت حال المدين ذلك ولم يلحق الدائن ضررًا؛ د. أكر

، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، قاضي في المهلة القضائيةالدور االيجابي للحسين و إسماعيل إبراهيم محمد، 

 وما بعدها. 31، ص3110(، 35العدد )
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سباب فصله عن عمله وغريها من األ  بسبب وأ دته كأن يتعرض لحادث مينعه من العمل، ار إعن  ةمتفق عليه ألسباب خارج

 القانون يف اس قانوين ملنح هذا األجل )املهلة القضائية(لكن هل يوجد أسللوفاء، َر خآ خرى، مام يستدعي منحه اجالً األ 

 ؟. العراقي والقوانني املقارنة التي نظمت القروض العقارية

الخاصة فهو  يف مرص له طبيعته -عقد التمويل العقاري -عقد القرض العقاري ن  أ فيام يتعلق مبوقف املرشع املرصي، 

 -املستثمر -ضنح للمقرت مهلة قضائية متُ عىل التمويل العقاري املرصي  قانون ينصطراف ثالثة، لذلك مل أ عقد مركب ذو 

 . )6(يف حال تأخره يف الوفاء باألقساط يف مواعيد تسديدها

ملحكمة املختصة السلطة ا قانون تدابري لحامية املستهلك فقد منحاملرشع املغريب من املهلة القضائية،  بالنسبة ملوقفما أ 

 وقف تنفيذعنى قساط املرتتبة عليه، مبجالً يستطيع من خالله تسديد األ أ التقديرية يف منح املستهلك املقرتض املعرس 

ةالتزامات املقرتض مل هو متفق  ب مابحسقساط يف مواعيدها الدورية األ  هتسديدطارئة حالت دون ذا تعرض لظروف إ زمنية  د 

لذي مينعه متنعه عن تنفيذ التزامه كاملرض او حالة اجتامعية أ كأن يتعرض للفصل من عمله،  رض العقاري،عليه يف عقد الق

منا إ جالً للوفاء و أ املرشع املغريب مل يحرص الحاالت التي تسطيع املحكمة من خاللها منح املقرتض  ن  أ ويالحظ  ،عن العمل

" وهذه العبارة تفرس يف كل ظرف حالة اجتامعية غري متوقعة  ارة "عب (149املادة ) إذ تضمنت ،سلطة تقديرية يف ذلك اله

 . )7(ترى املحكمة أنُه ميكن أْن يكون سبباً يف وقف تنفيذ التزامات املقرتض

عىل املبالغ املستحقة  فوائد أي  ال يحتسب  نْ أ وكذلك منح املرشع املغريب رئيس املحكمة املختصة السلطة التقديرية يف 

ال تتجاوز  جب أنْ فيالتي يستطيع القايض منحها للمقرتض املتعرث  مدة املهلةما أ للمقرض خالل مدة املهلة القضائية، 

قرض يقوم املعندما من املرشع املغريب يف توفري الحامية للمقرتض،  ورغبةً  .)8(تسديد القرضلصلية السنتني عن املدة األ 

النص  كضامن احتياطي للقرض العقاري، وتفادياً لتعارض -وراق تجاريةاأل  -و سندات ألمرأ قرتض عىل كمبياالت بتوقيع امل

القانونية التي نظمت  النصوص الوارد يف قانون تدابري حامية املستهلك والذي أجاز للقايض منح املهلة القضائية للمقرتض مع

فقد ه القانون، حول التي نص علياملهلة القضائية إال يف األ  منح امللتزم بها منعتالتي و املهلة القضائية يف هذه االوراق 

 .)9(عىل بطالن هذه السندات ( من قانون تدابري لحامية املستهلك 170املادة ) نصت

                                                           

 ؛113، ص3115، دار النهضة العربية، القاهرة، مشكالت اتفاق التمويل العقاري، دراسة مقارنة( د. ايمن سعد سليم، 6)

 .447، ص 3113، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، القانوني للتمويل العقاري دراسة مقارنة في القانون المدنيالنظام  د. الصغير محمد مهدي،

من الظهير الشريف الصادر  342من الفصل  3بالرغم من أحكام الفقرة ( من قانون تدابير لحماية المستهلك المغربي على )) 147نصت المادة )( 7)

( بمثابة قانون االلتزامات والعقود، يمكن والسيما في حالة الفصل عن العمل او حالة اجتماعية غير 1712طس أغس 13) 1221رمضان  7في 

د. عبد القادر بنعدو، دور العمل القضائي في تحقيق التوازن  متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة... .((؛

تمت زيارته  http://www.alkanounia.comعات القروض االستهالكية، بحث منشور على الموقع االلكتروني بين المقرض والمقترض في مناز

 ، الساعة السادسة مساًء.10/2/3117بتاريخ 

 نشور على الموقع االلكتروني، بحث مدور القضاء في حماية االطراف الضعيفة في المجال االقتصادي( عماد الخطابي، 8)

http://aljami3a.com/454/  الساعة العاشرة مساًء.31/2/3117تمت زيارته بتاريخ ، 

)) ال يمنح أي امهال ، على 1776( الخاصة بمدونة التجارة المغربية لسنة 15.75( من  قانون رقم )321( فيما يتعلق بالكمبيالة نصت المادة )9)

( المذكورة 321( الى المادة )324((، أما السند ألمر فقد احالة المادة )319، 176قانوني أو قضائي إال في االحوال المنصوص عليها في المادتين 

منصوص عليها في المادة أي امهال قانوني او قضائي إال في االحوال ال ( على )) ال يمنح214انفًا، وفيما يتعلق بالصك فقد نصت المادة )

http://www.alkanounia.com/
http://aljami3a.com/454/
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 إذ عدلمن قانون حامية املستهلك امل )10((L314-20) يف املادة ،املرشع الفرنيس حق املستهلك باملهلة القضائية ونظم

بحسب ملتفق عليها ملواعيد الدورية اا بحسبقساط ع وقف تنفيذ التزامات املقرتض املتعرث عن تسديد األ و املوض أجاز لقايض

، فقد مير املستهلك املقرتض بظروف ال يستطيع فيها تسديد هذه )11(( من القانون املدين الفرنيس1040 -7نص املادة )

ال  نْ أ ىل ع فيمنحه القايض أجالً لتسديد أقساط القرض حالة  فصله عن العمل، وأ قساط يف مواعيدها املحددة  كاملرض األ 

 .)12(جل عىل سنتنياأل  هذا يزيد

ةوللقايض كذلك سلطة تقديرية بعدم احتساب فوائد خالل   -ي القايضأ  -التوقف عن التسديد، فضالً عن ذلك له مد 

 . )13(رشوطهاو  دفعها بعد انتهاء املهلة املمنوحة للمقرتضدفع املبالغ التي توقف املقرتض عن  يحدد يف الحكم طرق نْ أ 

حسينه، و تأ و بناؤه أ خر وهو عقد رشاء عقار آ منا هو عقد لتمويل عقد إ عقد القرض العقاري مل يقصد لذاته و  نْ أ  ومعلوم

للمقرتض   حاميةً املرشع الفرنيس أجازو بائع العقار، ومن هنا أ ي بني املقرتض واملقاول أ لذا قد يحصل نزاع يف العقد الرئيس 

الدعوى،  يف شخصاً ثالثاً  خليكون املقرض قد أدُ  نْ أ توقف عقد القرض العقاري لحني حل النزاع، برشط  نْ أ للمحكمة 

 . )14(ي عند وقف تنفيذ عقد القرض العقاري املطالبة بالتعويضأ ويحق للمقرض يف هذه الحالة 

، وقانون صندوق اإلسكان رقم 1951( لسنة111من قانون املرصف العقاري رقم )العراقي، فلم يتض بالنسبة للقانونما أ 

منا عىل العكس من ذلك جاءت نصوص هذين القانونيني إ ، و القضائية مينح املستهلك هذه املهلة نصاً  ،2011( لسنة 02)

أخره عن ها ويف حال تقساط يف موعدمتنع املستهلك املقرتض من التأخر عن تسديد األ  ،صارمةواضحة و  وتعليامتهام

وتضاعف الغرامة كل ثالثة الشهري عن كل شهر تأخري ( من قيمة القسط %7) مقدارها ةتأخريي ةغرامتفرض عليه  التسديد

                                                           

... تعتبر باطلة الكمبياالت والسندات ألمر الموقعة ( من قانون تدابير لحماية المستهلك المغربي فقد نصت على ))151أما نص المادة )((، 371

 ((.او المضمونة احتياطيًا من لدن المقترض، عند القيام بعمليات القرض الخاضعة ألحكام هذا القسم

 -( باللغة الفرنسية على:L314-20ة )نصت الماد( 10)

L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge 

d'instance dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de 

grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.                                                                                                                                                 

En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au 

terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement 

prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de 

suspension.                     

( من القانون المدني الفرنسي على )) للقاضي مراعاًة لوضع المدين وأخذًا باالعتبار حاجات الدائن، ان يؤجل او يقسط 1242 -5نصت المادة )( 11)

 .73ين... .((؛ د. نافع بحر سلطان، مصدر سابق، صالوفاء بالمبالغ المتستحقة في حدود سنت

، محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، حماية المستهلك في القانون المقارن، 111( د. أيمن سعد سليم، مصدر سابق، ص12)

 .504، ص3116دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، دار الكتاب الحديث، الجزائر، 

، 3119، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، نحو قانون خاص باالئتمان. د. نبيل ابراهيم سعد، 451حمد مهدي، مصدر سابق، ص( د. الصغير م13)

 .150، 159ص

، دراسة للقواعد الموضوعية والقواعد االجرائية، دار مالمح حماية المستهلك في مجال االئتمان في القانون الفرنسي( د. نبيل ابراهيم سعد، 14)

 .46، ص3110الجامعة الجديدة، االسكندرية، 
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ن شهراً سواء كان ذلك بشكل متقطع يربعة وعرشأذا بلغ التأخري إ ما أ ، )16(ويتم مطالبة دائرة كفيل املقرتض بالتسديد ،)15(شهرأ 

 .)17(التنفيذ عىل العقار محل العملية العقاريةيتم فو منفصل أ 

قانون املرصف  -العراق يف القوانني التي نظمت القروض العقارية يفاملرشع العراقي عدم نص  ن  أ وال ميكن القول ب

هذه عىل املهلة القضائية إنُه قد أراد إخضاع  -2011( لسنة 02، وقانون صندوق اإلسكان رقم )1951( لسنة111العقاري رقم )

( التي أجازت  للقايض أن مينح املدين املتعرث األجل القضايئ، إذا 094للقواعد العامة يف القانون املدين كنص املادة ) املسألة

 نْ أ ايض ب عىل القـــــــالتي يج األمورمن  ن  إ رر جسيم من ذلك، إذ ـــــــــكان املدين حسن النية، ومل يصاب الدائن بض

 ،القوانني التي نظمت القروض العقارية ويعد فرض، )18(و عدم وجود مانع قانوينــــــيراعيها عند منح املدين املهلة القضائية ه

لقضائية مانعاً قانونياً من منح املهلة ا قاقهاــــــــقساط يف مواعيد استحغرامات تأخرييه يف حال عدم تسديد املقرتض لأل 

املهلة  -املستهلك -مينح املقرتض نْ أ القانون الخاص يقيد العام، ومن ثم ال يستطيع القايض  ن  إ  إذ، استناداً للقانون املدين

 القضائية.

فضل أ  املهلة القضائيةب -املستهلك -من مسألة حق املقرتض موقف املرشعني املغريب والفرنيس ن  أ  يتبني لنا مام تقدم

ع من بهذه املهلة متى ما مر بظروف ال يستطي -املستهلك -حق املقرتضإذ نصا عىل  من موقف املرشع املرصي والعراقي،

قساط يف مواعيد استحقاقها، فضالً عن منح املحكمة املختصة سلطة تقديرية يف عدم فرض فوائد عن خاللها تسديد األ 

 هذه املدة.

هلة امليف  عقارية عىل حق املقرتضينص يف القوانني التي نظمت القروض ال نْ أ وبناًء عىل ما تقدم ندعو املرشع العراقي 

يف  هنصوص عليكام هو مو قساط يف مواعيد استحقاقها، ال يستطيع فيها تسديد األ  طارئةمتى ما تعرض لظروف  القضائية،

 القانون املغريب والفرنيس.

                                                           

( يوم عن موعد 21السداد ألكثر من ) المستفيد ) المقترض( عن تأخر حالة ( من تعليمات قانون صندوق اإلسكان على )) في17( نصت الفقرة )15)

 وتضاعف ولغاية تاريخ التسديد اق الدفععن مدة التأخير من تاريخ استحق ( من قيمة القسط%5االستحقاق فيتم احتساب غرامة تأخيريه بنسبة)

 من اوال من ب(( الفقرة بحقه فتطبق شهراً  (34) مدة التسديد التأخير عن بلوغ حالة وفي التسديد عدم تكرار حالة في أشهر ثالثة كل الغرامة

 الستحصال العلنية بالمزايدة العقار ببيع الصندوق إدارة بصالحية الخاصة 3111( لسنة 23العراقي رقم ) اإلسكان صندوق قانون من (12) المادة

 مادةحقوقه((؛ ويقابل هذا النص المادة سابعًا من تعليمات المصرف العقاري، إال انه يختلف عنُه بمبلغ الغرامة التأخيريه إذ حددتها هذه ال جميع

 ( من قيمة القسط المتأخر التسديد سنويًا.13%)

 مخاطبة فيتم أشهر ثالثة من ألكثر السداد عن )المقترض (المستفيد تأخر حالة اإلسكان على )) في( من تعليمات صندوق 31( نصت الفقرة )16)

اإلسكان العراقي((؛ ويقابل هذا النص  صندوق إلى مباشرةً  المبلغ وتسديد  )الغرامات مع القسط قيمة( راتبه من لالستقطاع الكفيل دائرة

 العقاري.( الفقرة ثالثًا من قانون المصرف 12المادة )

 شهرياً  قسطاً  (34) وعشرون ألربعة المقترض تسديد عدم حالة ( بفقرتها )ب، اواًل( من قانون صندوق اإلسكان على )) في12( نصت المادة )17)

 العقار في بيع الحق الصندوق فإلدارة متقطع او مستمر بشكل سواء كانت الصندوق من المستلم القرض عن بذمته المترتبة األقساط من

المترتبة عن عملية البيع ((؛ ويقابل هذا  المقترض كافة الرسوم والمصاريف يتحمل ان على مستحقاته الستحصال القانون وفق العلنية بالمزايدة

 ( شهر متتالية.13النص المادة سابعًا من تعليمات المصرف العقاري، إال ان مدة التأخير هي )

العراقي على )) فإذا لم يكن الدين مؤجاًل، أو حل أجله، وجب دفعه فورًا ومع ذلك يجوز للمحكمة  ( من القانون المدني274/3نصت المادة )( 18)

د.  عند الضرورة إذا لم يمنعها نص في القانون أن تنظر المدين إلى أجل مناسب إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا ضرر جسيم ((؛

 .36مصدر سابق، ص د،أكرم محمود حسين و إسماعيل إبراهيم محم
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 حق المستهلك بالوفاء المعجل: الثاني المطلب

 املبالغ الدخول املحدودة الحصول عىل وفراد ذو يستطيع من خاللها األ داة القانونية التي األ  عقد القرض العقاري يعد   ن  أ 

 توفر املقدرة ىل القرض العقاري هو عدمإفسبب لجوء األفراد  -و تحسينهأ و بناؤه أ رشاء عقار  -الالزمة لتمويل العملية العقارية

تاحة إ رض، لذلك البد من الوفاء مببلغ الق يستطيع تعجيلفاملالية  -املستهلك -املالية لديهم، لكن قد تتحسن ظروف املقرتض

اء تبدو يف غاية مسألة تعجيل الوف ن  إ الفرصة له بتعجيل الوفاء مببلغ القرض من أجل تخفيف عبء الدين عن املقرتض، إذ 

نظمت هذه  نْ أ القواعد العامة و  ن  أ همية للمقرتض فهي تخفف عىل املقرتض عبء تحمله بعض الفوائد، فضالً عن ذلك األ 

ولكن ما موقف ، )19(بالوفاء التعجیل عند تعويض من اشرتط وما ملحقاته، مع الدين نها نصت عىل رضورة تسديدأ ال إ املسألة 

 التي نظمت القروض العقارية، من حق املستهلك بالوفاء املعجل ملبلغ القرض؟. القانون العراقي والقوانني املقارنة

ل ه قد نظم مسألة الوفاء املعجل ملبلغ القرض ومنح املقرتض الحق بتعجين  أ فيام يتعلق مبوقف املرشع املرصي نجد 

الوفاء املعجل ملبلغ القرض قبل موعد يف رغبته ب -املمول -وبرشط أْن يخطر املقرض ، )20(و بعضهأ الوفاء مببلغ القرض كله 

خطار، ومن ثم يستطيع املقرتض لهذا اإل  ناً ، ومل يحدد املرشع املرصي شكالً معي  )21(الوفاء املعجل مبدة ال تقل عن شهر

بعد عملية و  خطار،ثبات عملية األ إ رض ـــــــــــع عىل عاتق املقتــــــخطار املقرض بأي وسيلة كانت، ويف هذه الحالة يقإ 

 الوفاء يرفق بعقد القرض العقاري يحدد القيمة املخفضة التي سيتم بحسب جدولقساط املستحقة يتم تخفيض األ  خطاراأل 

عىل  وبذلك يقُل مبلغ الفوائد التي يلتزم بدفعها املقرتض فال يدفع سوى الفوائد السابقةبها مبا يتناسب مع هذا التعجيل، 

 .)22(تعجيل الوفاء

يل الوفاء الكيل ي وقت بتعجأ يقوم يف  نْ أ يف قانون تدابري لحامية املستهلك للمقرتض  أجازقد فما املرشع املغريب أ 

لوفاء يحظر فيه عىل املقرتض القيام بتعجيل ا اً ، لكن قد يقوم املقرض بتضمني عقد القرض رشط)23(القرضو الجزيئ ملبلغ أ 

( من مبلغ القرض %10ال يقل هذا التسديد عن ) نْ أ  ويف هذه الحالة اشرتط املرشع يف حال قيام املقرتض بتعجيل الوفاء

قرض ما يف حال عدم قيام املقرض بتضمني عقد الأ لكلية، متبقي من قيمة القرض اللالكيل ما مل يكن هذا التسديد هو 

                                                           

( 544( من القانون المدني العراقي، والمادة )1215/3( النصوص القانونية التي قررت الوفاء المعجل في القوانين المقارنة هي نص المادة )19)

( 1242/1المغربي، والمادة )المتعلقة بمدونة الحقوق العينية  3111( لسنة 27.10( من قانون رقم )311)من القانون المدني المصري، والمادة 

 من القانون المدني الفرنسي.

أو بالتمويل كله أو  ( من قانون التمويل العقاري المعدل المصري على )) يجوز للمستثمر أن يعجل الوفاء بأقساط الثمن7( نصت المادة )20)

 بعضه... .((

المعدل على ))إذا رغب المستثمر في التعجيل بالوفاء بكل أو بعض أقساط ( من الالئحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري 11( نصت المادة )21)

 الثمن ... وجب عليه إخطار الممول قبل موعد السداد المعجل بفترة ال تقل عن شهر... .((.

انونية واالقتصادية، كلية ، مجلة العلوم القحقوق والتزامات المستثمر إزاء الممول وفقًا التفاق التمويل العقاري( د. محمد محمد ابو زيد، 22)

 المصري النظامين في العقاري وما بعدها؛ مصطفى أحمد ابراهيم، ضوابط التمويل 176، ص3115(، 3الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، العدد)

 .112، ص3114(، 3اإلنسانية السعودية، العدد ) جازان للعلوم جامعة مقارنة، مجلة قانونية والسعودي، دراسة

( من قانون تدابير لحماية المستهلك المغربي على )) يجوز للمقترض بمبادرة منه أن يقوم في أي وقت بالتسديد المبكر 123ادة )( نصت الم23)

 من هذا الباب... .((. 2إلى  1الكلي أو الجزئي أو بعض القروض الخاضعة ألحكام الفروع من 
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الحد الذي حدده املرشع التقييد ب من غريبلغ القرض فللمقرتض تعجيل الوفاء مل من تعجيل الوفاءمينع فيه املقرتض  اً رشط

 .)24(( من مبلغ القرض%10والبالغ )

يحل أجلها  البة بالتعويض عن الفوائد التي مليخوله املط اً ولكن قد يقوم املقرض بتضمني عقد القرض العقاري رشط 

( من مبلغ القرض %2ال يتجاوز هذا التعويض ) نْ أ لزم املرشع أ يف هذه الحالة و يف حال قيام املقرتض بتعجيل الوفاء، 

يتضمن  ما إذا ملأ اً، و زهيدأ املرشع املغريب للقايض التدخل يف حال كان مبلغ التعويض مبالغاً فيه  ىعطأ املتبقي، وكذلك 

بة بالتعويض عن عاله فال يجوز املطالأ الفوائد املذكورة بالتعويض عن  يخول فيه املقرض املطالبة  اً عقد القرض العقاري رشط

  .)25(للقرض العقاري املعجلالتسديد 

 اجزءً  وأ  خر للمقرتض بتعجيل الوفاء ملبلغ القرض كلهما عن موقف املرشع الفرنيس من تعجيل الوفاء فقد سمح هو اآل أ 

و أ قل ييتضمن عقد القرض العقاري رشطاً مينع فيه املقرتض من تعجيل الوفاء، إذا كان املبلغ املراد تعجيله مل  ، ما)26( منهُ 

، ويف حال قيام املقرض )27(املبلغ هو املتبقي من مبلغ القرض اذا كان هذإ للقرض، إال  الكيلبلغ امل( من %10يساوي )

رشطاً يخوله املطالبة بالتعويض عن الفوائد التي مل يستطيع الحصول عليها نتيجة لقيام بتضمني عقد القرض العقاري 

 لغمبال يتجاوز  نْ أ و أ ( من املبلغ املتبقي من القرض، %0) عنال يتجاوز مبلغ التعويض  نْ أ يجب ، )28(املقرتض بتعجيل الوفاء

، وكذلك نص املرشع الفرنيس يف قانون االستهالك )29(أقل يهامأ  قساط املعجلة ملدة ستة أشهرالتعويض مقدار الفوائد عن األ 

من القانون املدين الفرنيس التي تخول القايض  (7 -1201) هذه التعويض يكون خاضعاً لنص املادة ن  أ ( L313-47يف املادة )

( من L313-48صت املادة )، وكذلك ن)30(و زهيداً أ و نقصاناً، متى كان مبالغاً فيه أ من تلقاء نفسه تعديل هذا التعويض زيادًة 

يع العقار بسبب ىل بإاملقرض ال يستحق التعويض إذا كان سبب تعجيل الوفاء يرجع  نْ أ قانون االستهالك الفرنيس عىل 

 .)31(و التوقف القرسي للنشاط املهنيأ  املقرتض و بسبب وفاةأ و لزوجته، أ تغري محل النشاط املهني للمقرتض 

                                                           

( من قانون تدابير لحماية المستهلك، مجلة القضاء التجاري 123في ضوء المادة )( د. عبد العالي المكنوني، األداء المسبق للقرض العقاري 24)

 .73، ص3116(، 0المغربية، العدد)

( من قانون تدابير لحماية المستهلك المغربي على ))... إذا كان عقد القرض يتضمن شرطًا يخول للمقرض في حالة التسديد 123نصت المادة ) (25)

من  %3بتعويض عن الفوائد غير الحال أجلها، فإن هذا التعويض المحدد بنص تنظيمي ال يمكن أن يتجاوز ما يساوي  المبكر الحق في المطالبة

( من 2من قانون االلتزامات والعقود... .(( ونصت الفقرة ) 364من الفصل  2رأس المال المتبقي، وذلك دون اإلخالل بتطبيق أحكام الفقرة 

و الرفع من قيمته إذا أ))... يمكن للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغًا فيه  مات والعقود على( من قانون االلتزا364الفصل )

 .76د. عبد العالي المكنوني، مصدر سابق. ص كان زهيدًا ... .((؛

 من قانون االستهالك الفرنسي الموحد.( L313-47)( نص المادة 26)

 .116( د. أيمن سعد سليم، مصدر سابق، ص27)

 .449( د. الصغير محمد مهدي، مصدر سابق، ص28)

 وما بعدها. 117، مصدر سابق، صاتفاق التمويل العقاري( د. ثروت عبد الحميد، 29)

(،   د. نافع بحر سلطان، قانون 1321-5( من القانون المدني الفرنسي، لكن عدلت لتصبح )1153-3( ان هذا التعويض كان خاضعًا لنص المادة )30)

 .132، 57، ص3119الفرنسي الجديد ترجمة عربية للنص الفرنسي، جامعة الفلوجة، مركز التعليم المستمر ومتابعة الخريجين، العراق،  العقود

، وتقابل هذه المادة بعد 1061من قانون االستهالك، القانون المدني الفرنسي بالعربية، مصدر سابق، ص (L312-21)( ينظر نص المادة 31)

 من قانون االستهالك الفرنسي الموحد.( L313-48)التعديل المادة 
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 خذ التعويضأ الرشط املوجود يف عقد القرض العقاري الذي يخول املقرض  عد   )32(ةمحكمة النقض الفرنسي وقد رفضت

الة الوفاء فرق بني الرشط الجزايئ والتعويض يف ح بوجودمن قبيل الرشط الجزايئ، ومن ثم امتنعت عن تعديله معللة ذلك 

الوفاء بدينه قبل نتيجة لقيام املقرتض ب طاً فقتعويض خالل املدين، ويكون الثاينإ ول عند ذ يكون األ إ املعجل ملبلغ القرض، 

ة الفخمضمن يتنه أ ساس أ جل املتفق عليه، لكن االتجاه الذي سارت به هذه املحكمة منتقد من قبل الفقه عىل حلول األ 

( من قانون االستهالك L313-47نصت املادة ) فقدرد النص و نؤيد هذا االنتقاد إذ ال اجتهاد يف مو ، )33(لنصوص القانون صارخه

من القانون املدين الفرنيس التي تخول  (7 -1201)خالل بنص املادة اإل  من غريهذا التعويض يكون  ن  أ الفرنيس املوحد عىل 

 القايض تعديل الرشط الجزايئ.

رصف العقاري ملاملرشع العراقي قد نظم القروض العقارية يف قانوين ا ن  أ كام هو معلوم فما عن موقف املرشع العراقي، أ 

بقانون صندوق اإلسكان موضوع تعجيل  ومل ينظم، 2011( لسنة 02، وقانون صندوق اإلسكان رقم )1951( لسنة 111رقم )

، )34(ساوية القيمةقساط  شهرية متأ تسديد القرض عىل شكل ب املقرتض هذا القانون وتعليامته ألزمبلغ القرض، إذ مبالوفاء 

 وبالرغم من أن  قانون، )35(العامة املنصوص عليها يف القانون املدين بحسب القواعديستطيع املقرتض تعجيل الوفاء لكن 

تاح أ  إذقرض التسديد املعجل ملبلغ ال النظام الداخيل للمرصف العقاريمل ينص عىل الوفاء املعجل نظ َم  املرصف العقاري

الفوائد  اسرتدادب جزء منه قبل موعد استحقاقه، لكن ال يجوز للمقرتض املطالبةو أ الفرصة للمقرتض تسديد مبلغ القرض كله 

 مبلغ القرض،من و للمتبقي أ كان تعجيل الوفاء لكل القرض،  إذا املستوفاة مقدماً، إال

ةو إذا كان تعجيل الوفاء أ   د املستوفاة ئقبل موعد استحقاقها، ففي هذه الحاالت يستطيع املقرتض املطالبة بالفوا ألقساط عد 

 .)36(سس معينة حددها هذا النظامبحسب أ مسبقاً 

                                                           

(32)Cass.Civ, 1ère ch, 24 Novembre 1993, Defrénois, art 35 845-64, 1994.                            

 .79د. عبد العالي المكنوني، مصدر سابق. صاًل عن نق  

 .111؛ د. ثروت عبد الحميد، مصدر سابق، ص70( د. عبد العالي المكنوني، مصدر سابق. ص33)

، مدة القرض بخمسة عشر سنة، ويتم استعادة القرض على 3111( لسنة 23( من تعليمات صندوق اإلسكان رقم )15 -حددت الفقرة )اواًل ( 34)

 اط شهرية متساوية خالل الخمسة عشر سنة.شكل اقس

( منُه على )) اذا كان الدين مؤجـاًل فللمدين ان يدفعه قبل حلول االجل 275/1( نظم القانون المدني العراقي الوفاء المعجل، إذ نصت المادة )35)

 يفي ان للمدين ( منُه على )) ويجوز1215المادة ) إذا كان االجل متمحضًا لمصلحته ويجبر الدائن على القبول((، وكذلك نصت الفقرة الثانية من

 ُاشترط يكون قد وما ملحقاته، مع الدين المختصة الدائرة يودع ان جاز للمدين الدائن يقبل لم فإذا الرهن، فك ويطلب االجل حلول قبل بالدين

 الرهن((. يفك وعندئذ بالوفاء التعجیل عند تعويض من

على )) للمقترض ان يسدد مبلغ القرض كله أو بعضه قبل موعد ايفائه، أو 1797( لسنة 0المصرف العقاري رقم )( من نظام 5( نصت المادة )36)

 أي جزء من القسط قبل االستحقاق، على ان ال يجوز رد أي مبلغ من الفوائد المستوفاة مقدمًا، إال إذا كان التسديد قد جرى لكل القرض أو

 -قبل االستحقاق، وفق األسس التالية: لرصيده أو لقسط كامل أو عدة أقساط

رى جفي حالة قيام المقترض بتسديد رصيد القرض قبل االستحقاق، فتحسب الفوائد من تاريخ التسديد إلى تاريخ االستحقاق، فتدفع له نقدًا أو ت

االستحقاق، فتحسب له فوائد من  في حالة قيام المقترض بتسديد قسط كامل أو عدة اقساط سنوية قبل التقسيط أو .تسويتها عند التسديد

فض ختأريخ التسديد إلى تأريخ االستحقاق وتقيد لحسابه ما دام مدينًا للمصرف، أما إذا جرى التسديد لعدة أقساط في تأريخ استحقاق معين، فت

رض سابقة للفائدة المستوفاة عند تأخر المقتالفائدة بمقدار األقساط الكاملة المسددة، ويعتبر هذا التسديد ثابتًا، وال يجوز الرجوع على الفائدة ال

 .عن تسديد المستحق عليه في السنة التالية، وإنما تتبع اإلجراءات االصولية الستيفاء القسط والفائدة والمصاريف والفوائد التأخيرية

 .لفائدة ألجزائهتحتسب فوائد للمقترض على المبالغ المسددة على حساب القرض على اساس القسط الكامل دون ان تحتسب ا
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جميع القوانني التي نظمت القروض العقارية قد عالجت مسألة الوفاء املعجل ملبلغ القرض باستثناء  ن  أ  مام تقدميتنب 

قرتض ل املمن قب -املمول -خطار املقرضإ املرشع املرصي نص عىل رضورة  ن  أ قانون صندوق اإلسكان الذي مل ينظمها، إال 

موقف ل هو كان األفضعاله، أ ولكن عىل الرغم من تنظيم مسألة الوفاء املعجل يف القوانني  قبل قيامه بالوفاء املعجل.

املرشع الفرنيس إذ نظم هذا املوضوع بشكل دقيق وتدخل يف احتساب التعويض الذي يحق للمقرض املطالبة بها، فضالً 

املطالبة بالتعويض إذا كان تعجيل الوفاء لألسباب الواردة يف  عدم جواز( L313-48املادة )عن ذلك قرر املرشع مبوجب نص 

ندوق اإلسكان نص يف قانون ص وزيادةنقرتح عىل املرشع العراقي تعديل قانون املرصف العقاري  ولذا عاله.أ املادة املذكورة 

( من L313-47 ،L313-48رشع الفرنيس يف املادتني )امل بحسب األحكام التي نص عليهاخول املقرتض حق تعجيل الوفاء ي

 .نفسها قانون االستهالك الفرنيس املوحد

 الخاتمة

املقارن  التحلييل هجتباع املنا( بأثر تغري ظروف املقرتض عىل عقد القرض العقاريبعد االنتهاء من دراستنا املوسومة بــ )

توصل تم الالتي  هم النتائج  والتوصياتأ  بني كل من الترشيع املرصي واملغريب والفرنيس والعراقي، نعرض يف هذه الخامتة

 -وعىل النحو اآليت:ليها إ

 النتائج:

وق دجميع القوانني التي نظمت القروض العقارية قد عالجت مسألة الوفاء املعجل ملبلغ القرض باستثناء قانون صن ن  إ  .1

، لذا يكون الرجوع للقواعد العامة يف القانون املدين التي أجازت تعجيل الوفاء الذي مل ينظمها العراقي اإلسكان

وقف املرشع م كانعاله، أ  ، ولكن عىل الرغم من تنظيم مسألة الوفاء املعجل يف القواننيمببلغ القرض وملحقاته

البة وتدخل يف احتساب التعويض الذي يحق للمقرض املط نظم هذا املوضوع بشكل دقيق األفضل لكونه الفرنيس

 .بها

اللها املستهلك املقرتض باملهلة القضائية متى ما مر بظروف ال يستطيع من خ نص املرشع املغريب والفرنيس عىل حق .2

قساط يف مواعيد استحقاقها، فضالً عن منح املحكمة املختصة سلطة تقديرية يف عدم فرض فوائد عن تسديد األ 

 لة. أ ذين مل ينظام هذه املسلهذه املدة، بخالف املرشع املرصي والعراقي ال

 المقترحات:

 كان سواء وقت، يأ  يف الوفاء بتعجيل الحق املقرتض مينح العقارية القروض نظمت التي القوانني إىل نص إضافة .1

 قبل الوفاء عجيلبت رغبته يف التمويل مؤسسات بإبالغ املقرتض يقوم أنْ  عىل منه، بجزء أم القرض مبلغ بكل ذلك

 .شهر عن تقل ال مدة

 املقرتض املستهلك منح يف تقديرية سلطة القايض فيه يخول العقارية القروض نظمت التي القوانني إىل نص إضافة .2

 تسديد فيها يستطيع ال صعبة بظروف مر ما متى علية املرتتبة األقساط تسديد خاللها من يستطيع -امليرسة نظرة -مهلة

 .والفرنيس املغريب القانون يف عليه منصوص هو كام استحقاقها، مواعيد يف األقساط تلك
  

                                                           

 تطبق على حاالت التسديد في معامالت تدوير الدين ما ورد بالبندين )ثانيًا وثالثًا( من هذه المادة((.
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 الخاص مبنظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي 71.15قراءة تحليلية للقانون اإلطار رقم 

  71.15قراءة تحليلية للقانون اإلطار رقم 

 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

 باحث في القانـون العاـم

 

 مقدمة:

 يعترب قطاع الرتبية والتكوين والبحث العلمي من بني األولويات األساسية عىل املستوى الوطني، باعتباره مؤرشا عىل

 تقدم الدولة، وتطور املجتمع املغريب اجتامعيا وأخالقيا واقتصاديا وسياسيا.

حيث شهد املغرب منذ استقالله إىل اليوم، عدة تجارب إلصالح التعليم، وميكن هنا التمييز بني مرحلتني أساسيتني، 

صالح منظومة الرتبية ، عرفت خاللها لحظات تجاذب وتقاطب سيايس حول الرؤية إل 1990األوىل استمرت إىل سنة 

 .37والتكوين، وفضاء للتعبري الحاد عن الرصاعات السياسية والتوترات االجتامعية، مام أفرغ كل برامج اإلصالح من أهدافها

إىل اآلن، حاولت مختلف السياسات التعليمية ترسيخ عدة مرتكزات إلصالح نظام الرتبية والتكوين،  1999ومع بداية 

وطني للرتبية والتكوين والذي هدف للنهوض بالتعليم وفق عدة برامج ودعامات، ثم جاء املخطط وهنا نذكر امليثاق ال

 لزرع نفس جديد يف مسلسل اإلصالح. 2012-2009اإلستعجايل 

غري أن مختلف املؤرشات والتقارير الوطنية والدولية، أجمعت عىل أن املردودية مل تتحسن بل وشهدت تراجعات حادة، 

ال تكمن يف إخضاعه لعدد من التجارب، وإمنا يف كون هذه الربامج واملشاريع يغلب عليها طابع االقتباس من  فأزمة التعليم

أنظمة أجنبية متعددة، وال صلة لها بثقافة البالد وهويتها وخصوصيتها الحضارية، وكذا نظرا لضعف الفئات االجتامعية 

 وتفيش مظاهر الفقر والهشاشة.

امج اإلستجابة لتوصيات البنك الدويل ومختلف املنظامت الدولية، من خالل ترشيد النفقات إضافة ملحاولة هذه الرب 

 املرصودة للتعليم، وكذا صحوة التعليم الخاص عىل حساب التعليم العمومي، وتراجع دور الدولة يف مجال التعليم.

جديدة تستطيع  لتي تقتيض بناء مدرسةواستحضارا للتحوالت البنيوية وللرهانات املجتمعية يف األلفية الثالثة، وا

، كإحدى مخرجات الرؤية اإلستعجالية لإلصالح 71.1538اإلندما  يف مجتمع واقتصاد املعرفة، يأيت القانون اإلطار رقم 

 ، والذي يعترب سابقة تاريخية يف الترشيع املغريب.2017-2000

                                                           
 .3110، نونبر 11-7، مقال منشور بمجلة التدريس، العدد اإلصالحات التعليمية في المغربعبد الله الخياري،  - 37

صادر في  1.17.112المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  51.19اإلطار رقم  –القانون  - 38

 (.3117أغسطس  7) 1441ذي الحجة  9
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 01 لت بداية يف دستور اململكة من خالل الفصلنيوقد تبلور نص القانون اإلطار من خالل عدة مرجعيات أساسية، تج

، حيت تنص عىل الحق يف الحصول عىل تعليم عرصي وذي جودة، وكذا مسؤولية الدولة تجاه حق الطفل يف التعليم 02و

 ي، فينص أن من اختصاص القانون، تحديد التوجيهات والتنظيم العام مليادين التعليم والبحث العلم51األسايس، أما الفصل 

 والتكوين املهني.

 20إىل خطاب  2012إضافة للدستور فقد شكلت الخطب امللكية السامية مرجعية يف امليثاق، والتي أجمعت منذ سنة 

، عىل رضورة تجاوز الصعوبات واملشاكل التي تواجه قطاع التعليم، من خالل عدة إصالحات، أهمها إعطاء 2010غشت 

 إلنفتاح عىل اللغات وتيسري الدعم املدريس والنهوض بالتكوين املهني.األسبقية لجودة التعليم العمومي، وا

وهذا ما تم التنصيص عليه من خالل الرؤية اإلسرتاتيجية لإلصالح، حيث أوىص املجلس األعىل للرتبية والتكوين 

لربملان ويتخد اوالبحث العلمي، برضورة صياغة مضمون الرؤية اإلسرتاتيجية لإلصالح يف "قانون إطار"، يصادق عليه 

 مبثابة تعاقد وطني يلتزم الجميع بتفعيل مقتضياته وتطبيقه.

، حيث كلف العاهل املغريب املجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث 2014ويرجع مسار إعداد القانون اإلطار لسنة 

، تم تقديم الرؤية 2017ماي  20يخ العلمي، بوضع خارطة طريق كفيلة بإصالح املدرسة املغربية، والرفع من مردوديتها، وبتار

يوليوز من نفس السنة، أعطى ملك املغرب تعليامته من أجل صياغة مرشوع اإلصالح  00، ويف  2000_2017اإلسرتاتيجية 

 يف إطار تعاقدي وطني ملزم، من خالل اعتامد قانون إطار.

الحكومي، ويف املجلس الوزاري بتاريخ  متت املصادقة عىل مرشوع القانون اإلطار يف املجلس 2010ويف بداية سنة 

غشت من نفس السنة، ثم أحيل عىل الربملان مبجلسيه، حيث تم عقد عدة اجتامعات يف اللجان املختصة والتي امتدت  20

، تم خاللها عرض ومناقشة املرشوع والقيام بتعديالت واملصادقة عليها، وتم تنفيذه 2019يوليوز  01، إىل 2010أكتوبر  11من 

 .2019أغسطس  19نرشه يف الجريدة الرسمية بتاريخ و 

وعليه وبناء عىل ما كل سبق عرضه، ماهي املستجدات التي يطرحها القانون اإلطار الخاص مبنظومة الرتبية والتكوين 

 .71.15والبحث العلمي، وكذا أبرز املالحظات واإلشكاليات التي تضمنتها مواد القانون اإلطار رقم 

 اإلشكالية أعاله، سنعتمد التصميم التايل:لإلجابة عن 

 71.15املطلب األول: مستجدات القانون اإلطار رقم 

 الفقرة األوىل: مضامني إصالح املنظومة التعليمية 

 الفقرة الثانية: الهندسة اللغوية ومسألة التمويل 

 71.15املطلب الثاين: مالحظات حول القانون اإلطار رقم 

 ت الشكليةالفقرة األوىل: املالحظا 

 الفقرة الثانية: املالحظات املوضوعية 
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 71.15المطلب األول: مستجدات القانون اإلطار رقم 

ميكن اعتبار القانون اإلطار، املرجع الضامن للتطبيق األمثل لإلختيارات والتوجهات يف مجال منظومة الرتبية والتكوين 

 عية ملزمة.والبحث العلمي، وتأمني استمراريته بآعتباره مرجعية ترشي

ري أن مسار غ)الفقرة األوىل(، وينص عىل مجموعة  من املضامني إلصالح منظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي 

القانون اإلطار شهد نقاشا مجتمعيا وسياسيا، بالرتكيز عىل نقطتني أساسيتني تتعلقان بالهندسة اللغوية ومسألة التمويل 

 )الفقرة الثانية(.

 : مضامين منظومة التربية والتكوين والبحث العلميالفقرة األولى

، ويف إطارها تم 2000_2017مجموعة من املبادئ الواردة يف الرؤية اإلسرتاتيجية  71.15استعاد القانون اإلطار رقم 

 دة.ما 75إيراد مجموعة من األهداف املطروح بلوغها يف املدى املتوسط، حيث يرتكب من ديباجة وعرشة أبواب متضمنة ل 

وإذا ما تطرقنا للفوارق بني نسخة املرشوع التي أعدتها الحكومة، وما تم تعديله يف كال مجليس الربملان، فإننا ال نالحظ 

تغيريا كبريا يف كال النسختني، رغم بعض اإلشكاالت الكربى والتي خلقت أزمة مجتمعية وسياسية والتي تم تعديل بعضها 

 وأهمها مسألة مجانية التعليم.

استقراء نص القانون اإلطار وأهم التعديالت الواردة عليه، ومختلف النقاشات املتضمنة يف تقرير لجنة  التعليم فب

والثقافة واإلتصال التابعة ملجلس النواب حول مرشوع القانون اإلطار، وكذلك تقرير لجنة التعليم والشؤون الثقافية 

 ءة عدة مستجدات متضمنة يف مرشوع القانون اإلطار.واإلجتامعية التابعة ملجلس املستشارين، ميكن قرا

حيث ابتدأ القانون اإلطار بديباجة، تم التأكيد عىل أنها ليس لها طابعا إلزاميا، حيث أن مقتضيات القانون تبدأ من 

الديباجة ، وتتضمن 39املادة األوىل، وأن الدستور تطرق للديباجة بشكل مبارش، كام أن الديباجة تنص عىل مقتضيات عامة

عددا من من املسائل املرتبطة مبنظومة التكوين والكفيلة بتحقيق مدرسة جديدة ومفتوحة، تتأسس عىل املساواة وتكافؤ 

 الفرص والجودة.

ومن بني هذه الرافعات، التنصيص عىل إلزامية التعليم األويل، وكذلك تعميم التعليم الدامج والتضامني لفائدة جميع 

وضامن حق األطفال يف وضعيات خاصة من الولو  للرتبية التعليم، وكذا إعطاء أولوية للمناطق القروية  األطفال دون متييز،

 وشبه الحرضية يف إطار التمييز اإليجايب.

أما بخصوص ضامن جودة التعليم فقد حددت الديباجة إجراءات محددة لبلوغها، منها تجديد وتطوير املهن املرتبطة 

 م وهيكلة املنظومة الرتبوية، والقيام مبراجعة شاملة للربامج واملناهج البيداغوجية.بالتدريس، وإعادة تنظي

ويضم الباب الثاين من القانون اإلطار، املبادئ واألهداف والوظائف التي تقوم عليها منظومة اإلصالح، فعالوة عىل 

ام يف تحقيق التنمية الشاملة واملستدامة، عىل اإلسه 0األهداف التي سعت اإلسرتاتيجيات السابقة بلوغها، ركزت املادة 

                                                           
قرير لجنة التعليم والشؤون الثقافية جواب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، مناقشة مواد  مشروع القانون اإلطار، ت - 39

 .3، ص3117غشت  3واإلجتماعية، مجلس المستشارين، البرلمان،  
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انسجاما مع التوجه الوطني لبلورة منوذ  تنوي جديد، وكذلك جعلت من تعميم التعليم وإلزاميته لجميع األطفال، من الحقوق 

رس يف هذا الواجبة عىل الدولة وامللزمة لألرس، واملالحظ أن القانون اإلطار مل يوضح بدقة بني مسؤولية الدولة ومساهمة األ 

 الجانب، خاصة أننا أمام قانون إطار مبثابة مخطط عمل يستهدف إجراءات وإمكانيات محددة.

أما بخصوص املبادئ التي تستند إليها منظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي، فإضافة للثوابت الدستورية والهوية 

انون، حرص عىل تنزيل مختلف التوجهات التي ضمتها ديباجة القوالوطنية والقيم واملبادئ الكونية، نجد أن القانون اإلطار 

 ومنها التقيد مببادئ املساواة واإلنصاف وتكافؤ الفرص، كمدخل أسايس لإلصالح.

وكذا اإلستثامر يف املنظومة، وتطوير برنامج الدعم االجتامعي لفائدة األرس املعوزة، واملساهمة يف املدخل التنموي من 

مواصفات التكوين مع متطلبات سوق الشغل، مام سيقلل من نسب البطالة يف أوساط أصحاب  خالل ضامن مالمئة

من القانون  4الشواهد. ويبقى الرهان عىل اإلبداع واإلبتكار والتطور املستمر من املبادئ الرضورية التي نصت عليها املادة 

 اإلطار.

والتي نصت عىل إرساء التعليم األويل وتعميمه يف وجه  0ومن املستجدات الهيكلية يف القانون اإلطار، نجد املادة 

سنوات، والرشوع يف دمجه تدريجيا يف التعليم اإلبتدايئ، لتشكيل "سلك التعليم اإلبتدايئ"، هذا األخري  1و 4األطفال بني 

 مع التعليم اإلعدادي سيدمج يف إطار مايسمى "سلك التعليم اإللزام".

ملهني، ورضورة مالمئته املستمرة لتحوالت النسيج االقتصادي وتطور املهن، أما فيام كام تم الرتكيز عىل التكوين ا

يخص التعليم العايل فيعتمد تنظيمه عىل مبدأ املالمئة املستمرة بني مختلف أصناف التكوينات املقدمة يف إطاره والتحوالت 

 الجامعية عىل الصعيد الدويل.االقتصادية واإلجتامعية، مع رضورة األخد بالنامذ  املتطورة لألنظمة 

أما فيام يخص القطاع الخاص، فقد ألزمها املرشع باملساهمة والتكامل مع باقي مكونات املنظومة الرتبوية، وحدد مدة 

أربع سنوات، كأجل لتوفري احتياجاتها من املوارد البرشية، مام سينهي إشكالية استنزاف األطر اإلدارية والرتبوية التابعة 

 العمومي يف القطاع الخاص، ويساهم يف التقليل من نسب البطالة يف صفوف حملة الشواهد. للتعليم

أما الباب الرابع يف القانون اإلطار، فقد تحدث عن الولو  للمنظومة وكيفية اإلستفادة من خدماتها، ويف هذا الصدد 

فتطرقت للتدابري التي متكن  21لزامي، أما املادة عىل مختلف التدابري املالمئة والكفيلة بتعميم التعليم اإل 20نصت املدة 

املتعلمني من اإلستفادة من الخدمات االجتامعية، منها )خدمات اإليواء واإلطعام، نظام التغطية الصحية، نظام للمنح 

 الدراسية...(.

ادية ومعنوية حفيزات موحيث إن أي حديث عن اإلصالح، ال يتأىت إال عرب االهتامم باملوارد البرشية وتأهيلها، وخلق ت

 لألطر اإلدارية والرتبوية، بغية تجويد الخدمات التعليمية، وإعادة اإلعتبار ملكانته االجتامعية داخل املجتمع.

عىل تنويع طرق التوظيف مبا يف ذلك اللوجوء إىل التوظيف  00غري أن املرشوع الحكومي، كان قد نص يف املادة 

وين لبند يف مجليس الربملان، بالتشطيب عىل اعتامد ألية التعاقد، ليتم األخذ برضروة التكمبوجب عقود، لكن تم تعديل هذا ا
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األساس كرشط أسايس لولو  مهن الرتبية والتكوين، من خالل إعداد دالئل مرجعية للوظائف والكفاءات، وكذا اعتامد 

 املسلك الجامعي يف علوم الرتبية، وزيادة مدة التكوين.

نظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي، تضمن الباب الثامن عدة قواعد ومبادئ أساسية، وعىل ومن أجل حكامة مل

رأسها اتخاد التدابري الالزمة لتفعيل سياسة الالمركزية والالمتركز يف تدبري املنظومة، وكذا إعامل مبدأ التفريع من أجل 

كولة ديريات اإلقليمية( من مامرسة املهام واإلختصاصات املو متكني البنيات الجهوية واملحلية )األكادمييات الجهوية، امل

 إليها.

كذلك قيام املؤسسات اإلدارية والرتبوية عىل مبادئ، الدميقراطية واملسؤولية والتفويض والشفافية واملحاسبة والرتشيد 

 42ح، نصت املادة صال يف اإلصال والتنسيق وتبسيط املساطر واملراقبة الداخلية. ومن أجل إدما  تكنولوجيا املعلومات واإلت

 عىل وضع نظام وطني متكامل للمعلومات، بني الوزارة املختصة وباقي املؤسسات املعنية.

 الفقرة الثانية: الهندسة اللغوية ومسألة التمويل

يف سياق املستجدات التي نص عليها القانون اإلطار، برز عىل املستوى السيايس واملجتمعي نقاشا حول نقطتني 

تضمنهام املرشوع، األول تعلقت بالتعدد اللغوي خاصة يف تدريس املواد العلمية والتقنية )أوال(، والثانية حول متويل املنظومة 

 )ثانيا(.

 أوال: الهندسة اللغـوية

منذ اإلعالن عن مرشوع القانون اإلطار، انصب النقاش بشكل كبري حول مسألة اللغة التي يجب اعتامدها يف 

يف هذا الصدد ظهر تيار سيايس ومجتمعي يدعو لتمكني اللغة العربية من قيادة قاطرة التعليم، مع االهتامم التدريس، و 

باللغة األمازيغية، هذه األخرية مع اللغة العربية تعتربان اللغات الرسمية للبالد بنص الدستور وإرثا ثقافيا مجتمعيا، ال مجال 

 إلضعافها أمام اللغات األجنبية.

املرشوع الحكومي للقانون اإلطار ومعه عدة تيارات سياسية، اتجهت نحو تقوية اللغات األجنبية يف التدريس، غري أن 

باعتبار أن تطوير االقتصاد الوطني واستقطاب اإلستثامر األجنبي، ومعه مسايرة العرص الحايل، يفرض التدريس باللغات 

 األجنبية األكرث شيوعا.

بقوله: "... وخالفا ملا يدعيه البعض،  2017يوليوز  00املغريب يف الخطاب املليك ل ويف هذا الصدد تحدث العاهل 

فاالنفتاح عىل اللغات والثقافات األخرى لن ميس بالهوية الوطنية، بل العكس، سيساهم يف إغنائها، ألن الهوية املغربية، 

بقة رهينا إىل أعامق إفريقيا ... فمستقبل املغرب كله يولله الحمد، عريقة وراسخة، وتتميز بتنوع مكوناتها املمتدة من أوروبا 

مبستوى التعليم الذي نقدكه ألبنائنا. ومن هنا فإن إصالح التعليم يجب أن يهدف أوال إىل متكني املتعلم من اكتساب 

له أبواب اإلندما   حاملعارف واملهارات، وإتقان اللغات الوطنية واألجنبية، ال سيام يف التخصصات العلمية والتقنية التي تفت

 يف املجتمع...".

إضافة إىل أن ضعف التحكم يف اللغات، الوطنية منها واألجنبية، شكل اختالال عميقا للمنظومة الرتبوية لعدة سنوات، 

تجىل من خالل عدة مستويات، منها ضعف مكتسبات التحصيل الدراس يف اللغتني العربية والفرنسية، اإلزدواجية اللغوية 
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تعليم املدريس والتعليم الجامعي، وكذلك غياب سياسات لغوية واضحة ومنسجمة، هو ما شكل مطلبا ملحا ملختلف بني ال

 .40السياسات اإلصالحية للمنظومة، وانشغاال مركزيا ىل أعىل سلطة يف البالد

ون اإلطار القانوعليه فإن التحكم يف اللغات يعترب عامال حاسام لتحقيق أهداف املنظومة، من أجل ذلك فقد حدد 

 عنارص السياسة الغوية املتعلقة مبختلف مكونات منظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي ومستوياتها، فالبنسبة للغة العربية

 فهي لغة التدريس األساس يف جميع األسالك التعليمية، وتطوير الللغة األمازيغية يف املدرسة انسجاما مع روح الدستور.

باللغات األجنبية، فقد نص القانون اإلطار عىل التعدد اللغوي يف تدريس املواد العلمية والتقنية، أي أما فيام يتعلق 

تدريس هذه املواد باللغة الفرنسية من السلك اإلبتدايئ، كذلك إحداث املسالك الدولية يف التعليم الثانوي التأهييل، و 

وشعب  ايئ، وتطري تدريس اللغة اإلنجليزية خاصة يف تخصصاتالتدريس املبكر للغة الفرنسية من املستوى األول ابتد

 التكوين املهني.

 ثانيا: مسألة التمويل

، حيت تبلغ الكلفة التقديرية 2000_2017يستمد القانون اإلطار مقتضياته املتعلقة بالتمويل من الرؤية اإلسرتاتيجية 

وعليه فإن مسألة التمويل تظل رشطا  .مليار درهم 17يناهز مليار درهم، مبعدل سنوي  200لتنزيل اإلصالح بحوايل أكرث من 

حاسام لتحقيق األهداف املرجوة، خاصة التي لها انعكاس مايل ضخم، مثل تعميم التعليم األويل، تأهيل املؤسسات 

غريها، وهو و التعليمية، تنزيل الهندسة اللغوية ، التكوين األساس واملستمر للموارد البرشية، رقمنة العملية التعليمية 

مايستوجب التفكري يف تنويع مصادر التمويل، كون ميزانية الدولة غري قادرة لوحدها عىل عىل تحمل العبءاملايل 

 .41لإلصالح

، للتطرق ملصادر متويل املنظومة، ومن بني ما 72إىل املادة  47وهو ما جعل املرشع يخصص الباب الثامن من املادة 

الوثيقة األولية ملرشوع القانون اإلطار، الحديت عن فرض مساهامت عىل الجامعات الرتابية والقطاع من  47نصت عليه املادة 

ففصلت يف مسألة متويل األرس امليسورة من خالل، إقرار أداء رسوم  40الخاص واألرس امليسورة لتمويل املرشوع، أما املادة 

 يحدد ذلك بنص تنظيمي.التسجيل بكيفية تدريجية يف التعليم العايل والثانوي، و

غري أن مسار القانون اإلطار يف مجليس الربملان، أفرز نقاشا واسعا حول مسألة أداء األرس امليسورة، حيت أجمع أعضاء 

اللجنتني املكلفتان مبناقشة القانون اإلطار عىل الرفض املطلق لوجود هذا املقتىض والذي اعترب طريقا إللغاء مجانية التعليم، 

الذي نجد عددا من الدول يف العامل تنفق أمواال طائلة من أجل اإلرتقاء بهذا القطاع،  وبأن املرشوع يجب أن  يف الوقت

 ينسجم مع الرؤية اإلسرتاتيحية التي تنص عىل أن الدولة تتحمل مسؤولية متويل التعليم واإلنفاق عليه.

ملجانية التعليم العمومي يف جميع أسالكه  ، وذلك بالتنصيص عىل ضامن الدولة41و 47وعليه تم تعديل املادة 

وتخصصاته، وجعله يف متناول الجميع عىل قدم املساواة، أما فيام يخص املساهمة يف التمويل فقد اقترصت عىل 

 فتم التشطيب عليها. 40الجامعات الرتابية والقطاع الخاص فقط، أما املادة 

                                                           
 .71،ص 3117يوليوز  21، مجلس النواب، البرلمان،  51.19تقرير لجنة التعليم والثقافة واإلتصال حول مشروع القانون اإلطار  - 40

 .70-79، المرجع السابق، ص 51.19شروع القانون اإلطار تقرير لجنة التعليم والثقافة واإلتصال حول م - 41
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عىل إحداث صندوق خاص لتنويع مصادر التمويل،  45نصت املادة أما فيام يخص باقي املستجدات يف هذا اإلطار، فقد 

ويتم متويله يف إطار الرشاكة بني الدولة واملؤسسات العمومية واملقاوالت العمومية من جهة والقطاع الخاص وباقي الرشكاء 

 من جهة ثانية.

 71.15المطلب الثاني: مالحظات حول القانون اإلطار رقم 

لتي تضمنها القانون اإلطار، ال يكفي لوحده إلعطاء صورة أولية وواضحة، خاصة وأنه يعترب إن التطرق للمستجدات ا

 سابقة تاريخية يف سلسلة اإلصالحات التي تبنتها الدولة منذ اإلستقالل للنهوض بالرتبية والتكوين والبحث العلمي.

وع، يهدف والقطاعات الوزارية املعنية باملرش فآختيار أعىل سلطة للبالد لهذا التوجه ومعه مختلف الهيئات الدستورية  

لربمجة مجموعة من األهداف التي تروم بلوغها يف ميدان إصالح املنظومة، كتنزيل للرؤية اإلسرتاتيجية التي أعدها الجلس 

 .2000_2017األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي 

 ىل ضوء هذه األخرية ميكن تسليط الضوء عىل مضمونوعلية سنتناول أهم املالحظات الشكلية للمرشوع )أوال(، وع

 القانون اإلطار، كمالحظات موضوعية )ثانيا(.

 أوال: المالحظات الشكلية

سنة، تم التنزيل عىل أساس تفعيل  17انطالقا من الخطب امللكية التي مهدت لبلورة الرؤية اإلسرتاتيجية املمتدة ل 

، ومنه يتضح أن هذا القانون ماهو إال ألية قانونية 71.15هو القانون اإلطار رقم هذه الرؤية من خالل ميثاق تعاقدي ملزم، 

 لضامن إستمرارية الرؤية اإلسرتاتيجية.

وهنا يتضح أن الغرض هو القطع أمام سلسلة الربامج واإلسرتاتيجيات والتي تتجدد مع كل تغيري يف هرم الوزارة املعنية، 

 ضامن التنفيذ الزمني للرؤية اإلسرتاتيجية بغض النظر عن مختلف الحكومات والوزاراتوبالتايل سيمكن القانون اإلطار من 

التي ستتعاقب مستقبال، وهذا ماسيمكن من الحد من هدر املال العام، والتنفيذ الكامل ملختلف األهداف وربطها بتقييم 

 شامل ملدى تحققها ومكمن الصعوبات التي ستعرتض تنفيذها.

التي تربز خالل اإلطالع عىل مواد القانون اإلطار، أنه ربط تفعيل عدة أهداف ودخولها لحيز التنفيذ، املالحظة الثانية 

بصدور عدد من النصوص الترشيعية والتنظيمية والوثائق األخرى، والتي مل يتم تحديد زمنا محددا لصدورها، ومنه ستبقى 

قي القانون اإلطار مرتبط بوضع واستكامل املصادقة عىل باهذه األهداف معلقة، ليصبح التنفيذ الفعيل لكل ما ورد يف 

 النصوص وفق املسطرة الخاصة بكل منها.

حيت تضمن القانون اإلطار تنزيل ستة نصوص ترشيعية، وإحدى عرشة تدبريا تنظيميا، وسبعة وثائق عبارة عن دالئل 

ن والبحث العلمي،  وهذا مايشكل عائقا أمام مرجعية، يف عدة أهداف جوهرية وأساسية إلصالح منظومة الرتبية والتكوي

 اإللزامية القانونية ملرشوع القانون اإلطار.

وقد افتتح القانون اإلطار بديباجة توخت تحديد أسباب وضعه وإطاره العام فيام يبدو، لكن هذه الديباجة جاءت بصيغة 

ة يف أبوابه ء من املقتضيات ذات الطابع القانوين الواردبعيدة عن اللغة القانونية. وفضال عن ذلك، فإنه ال يشار إىل كونها جز 
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نص عىل أن ديباجته جزء من مقتضياته مام مكن  2011ومواده، مام يجعلها تفتقد لقوة القانون. ومن املعروف أن دستور 

ه مفروض أن ، وبناء عليه فإن كل مامرسة ترشيعية جاءت بعد1991و 1992من تجاوز املشكلة التي طرحتها ديباجة دستوري 

 .42تنحو نحوه لتحايش الغموض والجدل الذي يثريه

فالديباجة يغلب عليها الطابع اإلنشايئ، والتكرار وتداخل الفقرات فيام بينها، وبالتايل ليس لها طابعا قانونيا ملزما، مام 

 فصول الدستور ري مبنية عىليتبني معه أن مقتضيات القانون تبدأ من املادة األوىل، واملالحظ كذلك أن صيغة الديباجة، غ

والخطب امللكية ذات الصلة، كام أن املضامني املتضمنة تم تكرارها يف مواد املرشوع. كل هذه املالحظات تجعلنا نتساؤل 

 .71.15عن أسباب ودوعي إدرا  ديباجة يف مرشوع القانون اإلطار 

سلوك رشوع من قبيل )املتعلم، التناوب اللغوي، الفقد خصصت لرشح مجموعة من املصطلحات الواردة يف امل 2أما املادة 

املدين، الجودة...(، لكن يف املقابل تم تغييب عدة تعريفات أخرى أساسية يف املنظومة الرتبوية، مثل )املدرس واملؤسسة 

 والفضاء املدريس....(.

إيرادها  تي ال تأيت بجديد يجيزكام يتبني عدم توازن بني أبواب ومواد القانون اإلطار، التي تطرح مبادئ عامة، وال

بالتفصيل دون اإلحالة إىل مراجعها، وتكتيس طابعا إنشائيا يف بعض األحيان، وبالشكل الذي يطرح مسألة طبيعتها القانونية 

وإلزاميتها كام سلف. وبني املواد واألبواب التي تتضمن قرارات قابلة للتنفيذ يف آجال محددة وقريبة. ولعل غياب التوازن 

يرجع لكون األبواب واملواد األخرية يف املرشوع هي التي دفعت إىل طرح املرشوع  يف هذا الوقت، بينام أتت األبواب واملواد 

 .43األوىل لتوفري مربرات لغريها

 ثانيا: المالحظات الموضوعية

لديهم أهدافا أساسية هي ، يتضح أن واضعي املرشوع 71.15من خالل مضمون املواد التي تضمنها القانون اإلطار رقم 

املعنية أساسا ببلوغها، ومن أوىل هذه األهداف الجانب املادي، فاملرشوع مبني عىل تخفيف العبء املايل عىل امليزانية العامة 

للدولة، من خالل التنصيص عىل أن القانون اإلطار هو مبثابة ميثاق تعاقدي ملزم بني الجميع، وفرض مساهامت عىل 

سواء يف القطاع الخاص أو العام، بل امتد األمر يف البداية ملحاولة فرض األداء عىل األرس امليسورة، قبل أن جميع الرشكاء 

 يتم تعديل هذا املقتىض.

ويتجىل الهاجس املادي يف عدة مواد، من بينها الباب الثاين، الذي نص عىل أن متويل املنظومة يعتمد عىل مبادئ 

التي اعتربت أن إصالح املنظومة هو أولوية وطنية ومسؤولية  1ليف العمومية، كذلك املادة التضامن الوطني يف تحمل التكا

مشرتكة بني الدولة واألرس ومختلف الفاعلني اإلقتصاديني واإلجتامعيني والجامعات الرتابية والقطاعني الخاص والعام، 

ن الذي خصص ملرجوة، ليتضح األمر يف الباب الثاملذلك يتعني اتخاد تدابري ترشيعية وتنظيمية ومالية لتحقيق األهداف ا

 لألليات والتدابري الكفيلة بتمويل املنظومة.

                                                           
الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان، رأينا في تشريعات وقوانين ذات صلة بالمؤسسات الوطنية ومؤسسات الحكامة، مطبعة  - 42

la plume rouge  76، ص 3110، مارس. 

 .70بق، ص الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان، مرجع سا - 43
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إضافة للجانب املادي، فقد أوىل املرشع اهتامما بالقطاع الخاص، والذي اعترب رشيكا أساسيا يف اإلصالح، عىل الرغم 

البرشية  عليم العمومي وخوصصة القطاع، وتراجع الكفاءاتمن املالحظات عليه بآعتباره من بني األسباب املبارشة لتدهور الت

 يف القطاع العام.

فالقانون اإلطار سيمكن التعليم الخاص من عدة امتيازات، ومن ضمنها "وضع نظام جبايئ تحفيزي"،  لتمكني هذه 

املجال القروي،  ة خاصة يفاملؤسسات من تحقيق عدة أهداف كتعميم التعليم اإللزامي والرتبية غري النظامية ومحاربة األمي

وهذا يف نظري ال ميكن تطبيقه يف أرض الواقع، فالقطاع الخاص مبني عىل جني األرباح، وليس اإلستثامر واملساهمة يف 

 تحقيق أهداف يف مناطق تعاين الهشاشة وغياب أدىن متطلبات الخدمات األساسية.

عتامد عىل أطر التعليم العمومي، وهي مدة طويلة، سيعاين سنوات للقطاع الخاص لإل  1كذلك منح القانون اإلطار، مدة 

 معها القطاع العام من موارده البرشية مام يتناقض مع مختلف األهداف إلصالح املنظومة.

هذا إضافة ملسألة التعدد اللغوي، والذي يعترب جوهر هذا اإلصالح، فالرهان عىل اللغات اليوم يف مرشوع القانون 

ومية لتطوير التعليم، غري أن مايختلف بشأنه، هو املفارقة بني التشبت باللغة الفرنسية وإعطائها مكانة اإلطار، أولوية حك

أساسية يف التدريس املبكر ومختلف املواد العلمية والتقنية، وبني السياق العاملي والذي يشهد تقدما يف اإلعتامد عىل للغة 

 اإلنجليزية يف املجاالت االقتصادية والعلمية.

 خاتمة:

املتعلق مبنظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي ، والتي تبقى  71.15من خالل قرائتنا التحليلية للقانون اإلطار رقم 

محاولة لتسليط الضوء عىل عدة جوانب فيه، فالرهان اليوم إلصالح قطاع التعليم، والقطع مع سنوات من اإلصالح دون 

 تحقيق النتائج.

 القانون اإلطار عىل أهداف وغايات كربى ميكن إجاملها فيام ييل:وعليه فقد بني 

  الحسم مع مسألة التعدد اللغوي، من خالل تدريس املواد العلمية والتقنية باللغات األجنبية، والتدريس املبكر للغة

 الفرنسية.

  من جهة وباقي الفاعلنيجعل متويل املنظومة، إطارا تشاركيا بني الدولة و الجامعات الرتابية والقطاع العام 

 اإلقتصاديني والقطاع الخاص.

  سنوات. 1و 4تعميم التعليم األويل وجعله إلزاميا، يف وجع جميع األطفال املرتاوحة أعامرهم مابني 

  إعادة هيكلة مختلف مكونات قطاع الرتبية والتكوين والبحث العلمي، وخاصة التعليم العايل من خالل تجميع مختلف

 مخطط متعدد السنوات.مكوناته وفق 

  سنوات لتوفري حاجياته من رجال التعليم بعيدا عن املوارد البرشية الخاصة بالقطاع العام. 1منح التعليم الخصويص مهلة 

 .توسيع اإلستفادة من خدمات اإليواء واإلطعام والتغطية الصحية ونظام املنح الدراسية، وكذا الدعم االجتامعي لألرس 

 سنوات. 0لتأهيل املدارس العمومية يف أجل  إنجاز برنامج وطني 

  سنوات. 1محاولة القضاء عىل األمية ومسبباتها ومظاهرها خالل 
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  جعل املتعلم الحاصل عىل الباكالوريا متمكنا من اللغة العربية، وقادرا عىل التواصل باللغة األمازيغية ومتقنا للغتني

 أجنبيتني.

  املهني، ونظام اإلمتحانات والتقييم، وكذلك تطوير تخصصات وشعب التكوين مراجعة شاملة لنظام التوجية املدريس و

 املهني.

هذا ونشري إىل أن مرحلة املناقشة واملصادقة يف مجليس الربملان، قد توافقت عىل إلغاء املادة التي تلزم األرس امليسورة 

 حب ألية التعاقد من القانون اإلطار.بأداء الرسوم، وبالتايل اإلبقاء عىل مجانية التعليم العمومي. كذلك تم س

غري أن كل هذه املستجدات، تحتا  إلصالح شامل وتجاوز عدة مالحظات، لتنزيلها عىل أرض الواقع، وأهمها التعجيل 

بتنزيل مختلف النصوص الترشيعية والتنظيمية والوثائق املفعلة ملواد املرشوع، وكذلك عدم الرهان عىل خوصصة التعليم من 

جيع القطاع الخاص والرفع التدريجي لإللتزامات املالية للدولة، وتجاوز املشاكل العالقة واملرتبطة بتحسني ظروف خالل تش

املوارد البرشية وتوفري رشوط املساواة بني مختلف األطر اإلدارية والرتبوية، فهي الكفيلة بوضع مرشوع اإلصالح عىل الطريق 

 الصحيح.
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 التفاوضية وإشكاالتها القانونية والعمليةحاالت إبرام الصفقة 

 حاالت إبرام الصفقة التفاوضية وإشكاالتها القانونية والعملية

 
 باحث بسلك الدكتوراه

 -سلا–كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية 
 الرباط –جامعة محمد الخامس 

 

 مقدمة :

اقتصادي -تعترب الصفقات العمومية من أهم املرتكزات التي أصبح الرهان عليها كبريا لتحريك عجلة اإلقالع السوسيو

مختلف برامج ومشاريع أشخاص القانون العام وتنزيل سياساتها العمومية وأداء وظائفها يف مختلف وطنيا ومحليا وترجمة 

 امليادين.

وبالنظر لهذه األهمية الحيوية التي تكتسيها الصفقات العمومية، عملت جل دول العامل مبا فيها املغرب عىل تنظيمها 

ذلك، بهدف إرساء منظومة قانونية قادرة عىل ضبط تعاقد بنصوص قانونية والعمل عىل تحسينها كلام استوجب األمر 

اقتصادي يقوم عىل التوفيق بني املصلحة العامة واملصلحة الخاصة يف إطار الحفاظ عىل حقوق الفاعل اإلقتصادي وحامية 

 املال العام.

وازاة مع التحوالت بامل يف هذا السياق، عرفت الرتسانة القانونية للصفقات العمومية باملغرب عدة مراجعات وتعديالت

اإلرهاصات األوىل لتنظيم الصفقات العمومية  44التي عرفتها بالدنا، حيث شكل الباب السادس من معاهدة الجزيرة الخرضاء

ملحاسبة طيلة فرتة الحامية مبعية ظهري ا -أي بالباب السادس من معاهدة الجزيرة الخرضاء –باملغرب والذي استمر العمل به 

املتعلق بنظام  1970غشت  1، وبعد اإلستقالل سيأخذ نظام الصفقات العمومية منحا جديدا مع ظهري 191545نة العمومية لس

الذين اعتربوا مواكبة  195148أكتوبر  14ثم بعده مرسوم  191747ماي  19الذي من نتائجه إصدار مرسوم  46املحاسبة العمومية

الل وكذلك لتطور لتنظيم املايل واإلداري الجديد املتبع آنذاك غداة اإلستقحقيقية بالنسبة لإلطار القانوين للصفقات العمومية ل

 الطلبية العمومية من حيث الحجم والنوع. 

                                                           
، وقد كانت هذه 1716اتفاقية الخزيرات أو الجزيرة الخضراء هي اإلتفاقية التي وقعها المغرب مع اثني عشر دولة أوربية في أبريل من سنة  - 44

 اإلتفاقية بداية للحملة الكولونيالية الممنهجة التي قادت المغرب إلى الحماية )اإلحتالل(.

 .31، الطبعة الثانية ، ص  3110، منشورات عكاظ ، الرباط ،  األشغال العمومية ودورها في التنميةصفقات عبد الله حداد ،  - 45

شتنبر  5، صادرة بتاريخ  3272بشأن ضبط المحاسبة العمومية للمملكة المغربية ، ج.ر عدد  1750غشت  6الموافق ل  1290محرم  30ظهير  - 46

 .3162، ص  1750

المحدد للشروط واألشكال التي تبرم بمقتضاها صفقات  1765ماي  17الموافق ل  1205محرم  10در بتاريخ صا 3.65.116مرسوم رقم  - 47

 .691، ص  1765يونيو  3، صادرة بتاريخ  3944األشغال والتوريدات والخدمات المبرمة لحساب الدولة ، ج.ر عدد 

بشان صفقات األشغال والتوريدات والخدمات المبرمة  1796كتوبر ا 14الموافق ل  1276شوال  17صادر بتاريخ  3.96.497مرسوم رقم  - 48

 .2367، ص  1796أكتوبر  39، صادرة بتاريخ  2227لحساب الدولة ، ج.ر عدد 
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، وهو املرسوم الذي 199049لكن التحوالت اإلقتصادية التي عرفها املغرب دفعت باملرشع إىل إصدار مرسوم جديد سنة 

 الذي ال يزال ساري املفعول إىل يومنا هذا. 201051مارس  20سوم قبل أن يأيت مر  200550صمد طويال إىل حدود سنة 

عىل تنظيم مسطرة إبرام الصفقات العمومية العادية منها واإلستثنائية، متوخيا من وراء  2010مارس  20لقد عمل مرسوم 

املستدامة دون  لتنميةذلك إرساء قواعد جديدة يف تدبري الصفقات العمومية ترتكز باألساس عىل الحكامة الجيدة وأهداف ا

 إغفال املبادئ األخرى الناظمة ملساطر إبرام الصفقات العمومية.

وانسجاما مع هذه األهداف، تضمن املرسوم مجموعة من املستجدات التي كانت غاية املرشع من ورائها تجاوز 

ريع إلبرام صفقات تفاوضية بالنظر والتي كان أهمها كرثة لجوء أصحاب املشا 2005فرباير  7اإلختالالت التي عرفها مرسوم 

 لبساطة إجراءاتها ورسعة إبرامها.

وتتجىل بساطة املسطرة التفاوضية يف كونها طريقة يتم بواسطتها اختيار نائل للصفقة من طرف لجنة تسمى ب "لجنة 

نطاق املنافسة  نالتفاوض" وذلك بعد استشارة متنافس أو أكرث والتفاوض بشأن رشوط الصفقة، وهو األمر الذي يضيق م

 ويوسع من السلطة التقديرية لصاحب املرشوع.

وأوكل لها مهمة القيام  52لجنة التفاوض 2010مارس  20ويف سبيل تقييد هذه السلطة التقديرية، أحدث مرسوم 

لبند ، كام تم حذف ا2005فرباير  7عوضا عن صاحب املرشوع كام كان عليه الحال يف مرسوم  53باملفاوضات مع املتنافسني

الذي كان يخول لصاحب املرشوع إبرام صفقات تفاوضية بناء عىل مراسالت وفق لألعراف التجارية  2005)ب( من مرسوم 

بالنظر العتامد اإلدارة عليه بشكل غري مربر إلبرام الصفقة التفاوضية، باإلضافة كذلك إىل منع اللجوء إىل املسطرة التفاوضية 

عروض بسبب عدم تقديم أي عرض أو إيداعه إال بعد إعادة طرح نفس طلب العروض يف حالة إعالن عدم جدوى طلب ال

 .54للمرة الثانية وإعالنه عديم الجدوى كذلك

وعىل الرغم من هذه املستجدات التي حاولت عقلنة اللجوء إىل املسطرة التفاوضية يف إبرام الصفقة العمومية، فإن 

ملالحظات عىل مستوى الحاالت التي تربر لصاحب املرشوع اللجوء فيها مل يسلم من مجموعة من ا 2010مارس  20مرسوم 

                                                           
بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض  1770دجنبر  21الموافق ل  1417رمضان  11صادر بتاريخ  3.70.403مرسوم رقم  - 49

 .13، ص  1777يناير  9، صادرة بتاريخ  4654متعلقة بمراقبته ، ج.ر عدد القواعد ال

بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض  3119فبراير  5الموافق ل  1430محرم  16صادر بتاريخ  3.16.200مرسوم رقم  - 50

 .1325، ص  3119بريل أ 17، صادرة بتاريخ  5510القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها ، ج.ر عدد 

،  6141المتعلق بالصفقات العمومية ، ج.ر عدد  3112مارس  31الموافق ل  1424جمادى األولى  0صادر بتاريخ  3.13.247مرسوم رقم  - 51

 .2132، ص  3112أبريل  4صادرة بتاريخ 

وممثلين عن صاحب المشروع، ويمكن لصاحب  تعين لجنة التفاوض من السلطة المختصة أو اآلمر بالصرف المساعد، وتتكون من رئيس - 52

 (.3112مارس  31من مرسوم  04المشروع أيضا استدعاء أي شخص آخر خبيرا أو تقنيا يعتبر مساهمته مفيدة ألشغال اللجنة )المادة 

تعلق يم العمل، وال يجوز أن تتتعلق هذه المفاوضات على الخصوص بالثمن وأجل التنفيذ أو تاريخ اإلنتهاء أو التسليم وشروط التنفيذ وتسل - 53

 (.3112مارس  31من مرسوم  04بموضوع الصفقة ومحتواها )لمادة 

ال يبرر إعالن عدم جدوى طلب العروض بسبب عدم تقديم أي  »على أنه  3112مارس  31من مرسوم  43تنص الفقرة االخيرة من المادة  - 54

 . «حالة إعادة طرح نفس طلب العروض للمرة الثانية وتم إعالنه عديم الجدوى كذلك عرض أو إيداعه اللجوء إلى المسطرة التفاوضية، إال في 
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(، فضال عن عدم توفيقه يف حل اإلشكاالت القانونية والعملية التي كرسها مرسوم الفرع األولإىل املسطرة التفاوضية )

 (.الفرع الثاينبخصوص املسطرة التفاوضية بل إنه خلق إشكاالت جديدة كان يف غنى عنها ) 2005

 الفرع األول: حاالت اللجوء إلى المسطرة التفاوضية

عىل مجموعة من الحاالت التي ميكن فيها لصاحب املرشوع اللجوء إىل إبرام صفقة  2010مارس  20نص مرسوم 

من املرسوم التي استهلت بلفظ  01تفاوضية، وقد جاءت هذه الحاالت عىل سبيل الحرص حسب ما يستفاد من منطوق املادة 

اإللزام " ال يجوز "، وهو ما يعني أن إبرام الصفقة التفاوضية متوقف وجودا وعدما عىل توفر الحاالت املنصوص عليها يفيد 

 املشار إليها أعاله. 01مبقتىض املادة 

وقد ميزت املادة املذكورة يف تعدادها للحاالت التي تقتيض اللجوء إىل املسطرة التفاوضية بني الحاالت التي تتطلب 

طرة وهذا (، وبني الحاالت التي ال تحتا  إىل هذه املسالفقرة األوىلمسطرة اإلشهار وإجراء املنافسة قبل إبرام الصفقة )نهج 

 (.الفقرة الثانيةاإلجراء )

 الفقرة األولى : الحاالت التي تتطلب اإلشهار المسبق وإجراء المنافسة

 :هار مسبق وإجراء منافسة يف نوعنيتفاوضية بعد إش األعامل التي ميكن أن تكون موضوع صفقات 01حرصت املادة 

أوال : األعامل التي كانت موضوع مسطرة طلب عروض وتم إعالنها عدمية الجدوى، إما بسبب عدم تقديم أي  -

، أو بسبب عدم قبول لجنة طلب العروض ألي 55عرض أو إيداعه مرتني متتاليتني يف مسطرتني لطلب العروض

لفني اإلداري والتقني وامللف اإلضايف عند اإلقتضاء، أو بسبب عدم القبول الناتج عن متنافس عىل إثر فحص امل

فحص العرض التقني أو العينات أو النامذ  املصغرة أو الوثائق الوصفية أو البيانات املوجزة أو الوثائق التقنية األخرى، 

يات العروض قبول أي عرض بالنظر ملقتضأو عىل إثر فحص العرض املايل، وكذلك يف حالة ما إذا رفضت لجنة طلب 

 .56املرسوم املنظم للصفقات العمومية واملقاييس املحددة يف نظام اإلستشارة

ويف هذه الحالة، يجب أال يطرأ أي تغيري عىل الرشوط األصلية للصفقة، وأال تزيد املدة الفاصلة بني تاريخ الترصيح 

، وبالتايل فإن تجاوز صاحب 57يوما 21اإلعالن عن الصفقة التفاوضية عن بعدم جدوى مسطرة طلب العروض وتاريخ نرش 

يوما بعد التاريخ الذي تم فيه اإلعالن عن عدم جدوى مسطرة طلب العروض ال يتيح له  21املرشوع للمدة املحددة يف 

لة اعتبار املسطرة طائإمكانية اللجوء إىل إبرام الصفقة التفاوضية، بل يتعني عليه فتح مسطرة طلب عروض جديدة تحت 

 معيبة من حيث الشكل.

                                                           

ال يبرر إعالن عدم جدوى طلب العروض بسبب عدم تقديم أي  »على أنه  3112مارس  31من مرسوم  43نصت الفقرة األخيرة من المادة  -55 

 .«عرض أو إيداعه اللجوء إلى المسطرة التفاوضية، إال في حالة إعادة طرح نفس طلب العروض للمرة الثانية وتم إعالنه عديم الجدوى كذلك 

يتعلق  3112مارس  31الموافق ل  1424ألولى من جمادى ا 0صادر في  3.13.247. مرسوم رقم  3112مارس  31من مرسوم  43المادة  -56 

 .2132، ص  3112أبريل  4الموافق ل  1424من جمادى األولى  32، صادرة بتاريخ  6141بالصفقات العمومية ، ج.ر عدد 

يتعلق  3112مارس  31الموافق ل  1424من جمادى األولى  0صادر في  3.13.247. مرسوم رقم  3112مارس  31من مرسوم  06المادة  -57 

 .2132، ص  3112أبريل  4الموافق ل  1424من جمادى األولى  32، صادرة بتاريخ  6141بالصفقات العمومية ، ج.ر عدد 
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يوما ابتداء من اليوم املوايل لليوم الذي تم فيه الترصيح بعدم جدوى مسطرة  21ويرسي احتساب األجل املقرر يف 

طلب العروض عىل الساعة الصفر وينتهي بانتهاء اليوم األخري من املدة املقررة، وإذا صادف آخر يوم من األجل يوم عيد أو 

 .58يوم عطلة يتم متديد األجل حتى نهاية أول يوم عمل موال

 52حاولت أن تتجاوز القصور الذي كان يعرتي مقتضيات املادة  2010مارس  20من مرسوم  01ونشري هنا إىل أن املادة 

جراء منافسة إ التي كانت تخول لصاحب املرشوع اللجوء إىل املسطرة التفاوضية بعد إشهار مسبق و  2005فرباير  7من مرسوم 

، وبالتايل فقد 59يف حال تقديم عروض اعتربتها لجنة طلب العروض غري مقبولة باعتبار املقاييس الواردة يف نظام اإلستشارة

كانت هذه املادة مقترصة عىل حالة واحدة من بني أربع حاالت تجعل مسطرة طلب العروض عدمية الجدوى كام ورد 

 .200560فرباير  7ن مرسوم م 42التنصيص عليها مبقتىض املادة 

كام تجب اإلشارة كذلك، إىل أن الحاالت التي تعترب مبقتضاها مسطرة طلب العروض عدمية الجدوى وتقتيض بالتايل 

مبقتىض  2005فرباير  2اللجوء إىل املسطرة التفاوضية مل تعد محصورة يف أربع حاالت كام كان ينص عىل ذلك مرسوم 

االت محددة يف خمسة، حيث متت إضافة الحالة التي ال يتم فيها قبول أي متنافس عىل ، بل أصبحت هذه الح42مادته 

، وهو إجراء حاول من خالله املرشع 201061مارس  20من مرسوم  42إثر فحص عرضه املايل وذلك مبوجب البند د( من املادة 

ل اإلدارة صاحبة املرشوع يف حرية من أمرها والذي كان يجع 2005فرباير  2من مرسوم  42سد الفراغ الذي كان يعرتي املادة 

بخصوص مدى جواز اللجوء إىل املسطرة التفاوضية من عدمه عندما يتم اإلعالن عن عدم جدوى مسطرة طلب العروض 

واملادة  2010من مرسوم  01عىل إثر فحص العروض املالية للمتنافسني. كام يالحظ من خالل املقارنة بني مقتضيات املادة 

أن املرشع مل يعد يتيح لصاحب املرشوع إمكانية اللجوء إىل إبرام الصفقة التفاوضية بالنسبة لألعامل  2005مرسوم من  52

التي كانت موضوع مسطرة املباراة وتم إعالنها عدمية الجدوى، مام يجعلنا نتسائل عن املسطرة التي يتعني عىل اإلدارة 

 دوى مسطرة املباراة ؟.صاحبة املرشوع اتباعها عند اإلعالن عن عدم ج

إن اإلجابة عن هذا التساؤل تدفعنا للقول بأن اإلدارة صاحبة املرشوع ال يكون أمامها إال طرح نفس املباراة للمرة الثانية 

ويف حالة نفاذ املسطرة بعدم الجدوى فآنذاك يتعني عليها اللجوء إىل اإلعالن عن مباراة جديدة بنظام مباراة جديد تحاول 

 ه اإلدارة التخفيف من رشوط وكيفيات إسناد الصفقة لكون هذه الرشوط هي التي تجعل املسطرة عدمية الجدوى.من خالل

                                                           

 6المتعلق بالمصادقة على دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال ، صادر في  3.14.274من المرسوم رقم  0المادة  -58 

 .4111، ص  3116يونيو  3الموافق ل  1429شعبان  36، صادرة بتاريخ  6491، ج.ر عدد  3116ماي  12 الموافق ل 1429شعبان 

بتحديد شروط  3119فبراير  5الموافق ل  1430من محرم  16صادر في  3.16.200. مرسوم رقم  3119فبراير  5من مرسوم  93المادة  -59 

 .3119أبريل  17، صادرة بتاريخ  5510لقة بتدبيرها ومراقبتها ، ج.ر عدد وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتع

 ( يمكن للجنة أن تعلن عن عدم جدوى طلب العروض :1 »تنص على أنه  3119فبراير  5من مرسوم  43كانت المادة  -60 

 إذا لم يتم تقديم أي عرض أو إيداعه؛ -أ

 ين اإلداري والتقني؛في حالة عدم قبول أي متنافس على إثر فحص الملف -ب

 إذا لم يتم قبول أي متنافس على إثر فحص العرض التقني أو العينات؛ -ج

 .«إذا لم يحظ في رأيها أي من العروض بالقبول بالنظر إلى المقاييس المحددة في نظام اإلستشارة  -د

تصرح اللجنة بعدم جدوى طلب العروض إذا : ...... د( لم يتم قبول أي متنافس على  »على أنه  3112مارس  31من مرسوم  43تنص المادة  - 61

 .«إثر فحص عرضه المالي؛ ... 
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ثانيا : األعامل التي يعهد صاحب املرشوع بتنفيذها إىل الغري حسب الرشوط الواردة يف الصفقة األصلية عىل إثر  -

 تقصري من صاحب الصفقة.

تجاوزت التناقض  2011ماي  10من دفرت الرشوط اإلدارية العامة الصادر بتاريخ  59بخصوص هذا البند، يالحظ أن املادة 

 2000من دفرت الرشوط اإلدارية العامة لسنة  50من أوال( واملادة  2) 2010مارس  20من مرسوم  01الذي كان يثار بني املادة 

فقة جديدة صاحب املرشوع اللجوء إىل إبرام صالتي كانت تنص عىل أنه يف حالة فسخ الصفقة مع املقاول املقرص فبإمكان 

 مع مقاول آخر أو مع تجمع مقاولني وفقا ملسطرة طلب العروض من أجل إمتام األشغال التي بدأها صاحب الصفقة.

)املرسوم  2000ماي  4من مرسوم  50واملادة  2010مارس  20من مرسوم  01إن هذا الالتوافق الذي كان بني أحكام املادة 

باملصادقة عىل دفرت الرشوط اإلدارية العامة( جعل املامرسني يتساؤلون عن نوع مسطرة طلب العروض التي يتعني  املتعلق

سلوكها يف حال ما إذا تم اتخاذ قرار الفسخ بسبب تقصري صاحب الصفقة، هل يتعلق األمر مبسطرة طلب العروض املفتوح 

فر األمر بصفقة أبرمت وفق شكل معني من أشكال طلب العروض نظرا لتوا أم املحدود أم باإلنتقاء املسبق، ال سيام إذا تعلق

رشوط هذا الشكل ومل يصدر قرار الفسخ إال عند اقرتاب انتهاء األشغال، وبالتايل فإن الرشوط التي تم اإلستناد عليها من 

 اؤل عن اإلجراء الذي يتعنيأجل اللجوء إىل هذا الشكل انتفت يف هذه الحالة، مام يجعل اإلدارة صاحبة املرشوع تتس

 سلوكه يف مثل هذه الحاالت.

 الفقرة الثانية : الحاالت التي ال تتطلب اإلشهار المسبق وإجراء المنافسة

األعامل التي ميكن أن تكون موضوع صفقات تفاوضية  2010مارس  20من مرسوم  01حرصت الفقرة الثانية من املادة 

 حاالت هي كالتايل : 5ة يف بدون إشهار مسبق وبدون إجراء منافس

األعامل التي ال ميكن أن يعهد بإنجازها إال لصاحب أعامل معني اعتبارا لرضورات تقنية أو لصبغتها املعقدة  أوال : -

 ؛ التي تستلزم خربة خاصة

األعامل التي تقتيض رضورات الدفاع الوطني أو األمن العام الحفاظ عىل رسيتها. ويجب أن تكون هذه ثانيا :  -

الصفقات موضوع ترخيص مسبق من رئيس الحكومة بالنسبة لكل حالة عىل حدة بناء عىل تقرير خاص من السلطة 

 ؛ املختصة املعنية

 ؛ األشياء التي يختص بصنعها حرصيا حاملو براءات االخرتاعثالثا :  -

ة لصاحب متوقعة بالنسباألعامل التي يجب إنجازها يف حالة االستعجال القصوى والناجمة عن ظروف غري رابعا :  -

 املرشوع وغري ناتجة عن عمل منه والتي ال تتالءم مع اآلجال التي يستلزمها إشهار وإجراء منافسة مسبقني.

ويكون موضوع هذه األعامل عىل الخصوص مواجهة خصاص أو حدث فاجع مثل زلزال أو فيضانات أو مد بحري أو  

راض نباتية مدمرة أو اجتياح الجراد أو حرائق أو بنايات أو منشآت مهددة باالنهيار جفاف أو وباء أو جائحة أو وباء حيواين أو أم

 ة.يأو حدث يهدد صحة املستهلك أو الرثوة الحيوانية أو الطبيع

 ؛ جالستعو يجب أن تقترص الصفقات املطابقة لهذه األعامل حرصيا عىل الحاجات الرضورية ملواجهة حالة اإل 
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لة التي تهم الدفاع عن حوزة الرتاب الوطني أو أمن السكان أو سالمة السري الطرقي أو األعامل املستعجخامسا :  -

املالحة الجوية أو البحرية، والتي يجب الرشوع يف تنفيذها قبل تحديد جميع رشوط الصفقة طبقا للرشوط املقررة 

 ؛بعده 05يف البند "ب" من املادة 

ة، وغري الزيارات الرسمية التي تكتيس صبغة استعجالية وغري متوقع األعامل املتعلقة بتنظيم الحفالت أوسادسا :  -

 .متالمئة مع اآلجال الالزمة لإلشهار وإجراء املنافسة املسبقني

األعامل اإلضافية التي يعهد بها إىل مقاول أو مورد أو خدمايت سبق أن أسندت إليه صفقة، إذا كان من سابعا :  -

سن سري هذا التنفيذ، عدم إدخال مقاول أو مورد أو خدمايت جديد وعندما يتبني املفيد، بالنظر ألجل التنفيذ أو ح

أن هذه األعامل، غري املتوقعة وقت إبرام الصفقة الرئيسية، تعترب تكملة لها وال تتجاوز نسبة عرشة يف املائة 

 .( من مبلغها10%)

ف املقاول يف معدات منصبة أو تم استعاملها من طر أما فيام يتعلق باألشغال، فيتعني أيضا أن يعتمد يف تنفيذها عىل 

 .عني املكان، وتربم هذه الصفقات عىل شكل عقود ملحقة بالصفقات األصلية املرتبطة بها

بخصوص األعامل التي ميكن اللجوء فيها إىل إبرام صفقات  2010و  2005إن املالحظ من خالل مقارنة مرسومي 

نوعا جديدا من األعامل التي ميكن أن  2010افسة، أن املرشع أضاف يف مرسوم تفاوضية بدون إشهار مسبق وإجراء من

تكون موضوعا لهذه املسطرة، ويتعلق األمر بالبند السادس الذي يهم األعامل املتعلقة بتنظيم الحفالت أو الزيارات الرسمية 

 قني.شهار وإجراء املنافسة املسبالتي تكتيس صبغة استعجالية وغري متوقعة، وغري متالمئة مع اآلجال الالزمة لإل 

مل يعد يشرتط رضورة ترخيص رئيس الحكومة من أجل إبرام صفقة تفاوضية  2010كام يالحظ كذلك، أن مرسوم 

بالنسبة لألعامل املستعجلة التي تهم الدفاع عن حوزة الرتاب الوطني أو أمن السكان أو سالمة السري الطرقي أو املالحة 

التي يجب الرشوع يف تنفيذها قبل أن يتسنى تحديد جميع رشوط الصفقة، مع حذف عبارة األحداث الجوية أو البحرية و 

بالنظر ملطاطية هذا اللفظ وعدم إمكانية ضبطه وتأطريه مبعايري  2005السياسية اإلستثنائية التي كان ينص عليها مرسوم 

 إبرام استثنائية تخول لصاحب املرشوع اللجوء إىل واضحة ميكن اإلعتامد عليها للقول بأن األمر يتعلق بأحداث سياسية

 الصفقة العمومية بشكل تفاويض.

حاول تجويد الصياغة القانونية من خالل إضافة بعض الحاالت املامثلة لألعامل التي  2010نشري كذلك إىل أن مرسوم 

من أعامل تكتيس  01البند ثانيا من املادة من  4يتم فيها اللجوء إىل الصفقة التفاوضية، وكمثال عىل ذلك ما تضمنته الفقرة 

صبغة استعجالية قصوى كالوباء والجائحة والوباء الحيواين واألمراض النباتية املدمرة والحدث املهدد لصحة املستهلك أو 

التي  2010وم من مرس 01من البند ثانيا من املادة  2الحدث املهدد للرثوة الحيوانية أو الطبيعية، ونفس اليشء بالنسبة للفقرة 

الذي ال يرسي عىل  2010عوضت عبارة السلطة الحكومية املعنية بعبارة السلطة املختصة املعنية، وذلك انسجاما مع مرسوم 

إدارات الدولة فقط بل يرسي كذلك عىل الجامعات الرتابية مبستوياتها الثالث واملؤسسات العمومية الواردة يف الالئحة 

املتعلق باملراقبة املالية للدولة عىل  19.00من القانون رقم  19كلف باملالية املنصوص عليها يف املادة املحددة بقرار الوزير امل

 املنشآت العامة وهيئات أخرى.
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 الفرع الثاني : اإلشكاالت التي تثيرها حاالت اللجوء إلى الصفقة التفاوضية

برزها السلطة من اإلشكاالت القانونية والعملية، أ  تثري املقتضيات القانونية املتعلقة باملسطرة التفاوضية مجموعة

التقديرية الواسعة التي يتمتع بها صاحب املرشوع للجوء إىل هذه املسطرة بالنظر ملا تتضمنه النصوص القانونية من عبارات 

ملسطرة اتأولها لصالحها واستثناء بعض األعامل من إلزامية الحصول عىل ترخيص من رئيس الحكومة قبل اللجوء إىل 

لفقرة ا، باإلضافة إىل تكريس تبعية الوحدات الرتابية لسلطة الوصاية ومحدودية نظام الشكايات )الفقرة األوىل(التفاوضية )

(، يضاف إىل ذلك إشكالية األعامل اإلضافية التي تضاف إىل الصفقة األصلية من دون أن يحرر يف شأنها ملحق الثانية

 (.الفقرة الثالثةالعمومية )كام يقتيض ذلك مرسوم الصفقات 

 الفقرة األولى : تكريس السلطة التقديرية لصاحب المشروع

يتجىل تكريس السلطة التقديرية لصاحب املرشوع يف مطاطية بعض العبارات املستعملة من طرف املرشع بشكل 

لعامة التي سنت املصلحة ا يجعلها تتسم بالغموض واإلبهام بشكل يفتح الباب عىل مرصاعية لتأويلها ألغراض بعيدة عن

(، باإلضافة إىل إعفاء املرشع لبعض األعامل التي ميكن أن تكون موضوع صفقة تفاوضية من وجوب أوالمن أجلها )

 (.ثانياالرتخيص املسبق لرئيس الحكومة )

 أوال: مطاطية بعض العبارات المستعملة من طرف المشرع

مارس  20 قانونية املنظمة لحاالت اللجوء إىل املسطرة التفاوضية يف مرسومإن أبرز اإلشكاالت التي تثريها املقتضيات ال

تتجىل يف مطاطية بعض العبارات التي استعملها املرشع والتي تخول لإلدارة سلطة تقديرية واسعة يف تأويلها لهذه  2010

عة إبرامها، طة يف إجراءاتها ورس العبارات من أجل إبرام الصفقة بشكل تفاويض بالنظر ملا تتسم به هذه املسطرة من بسا

حيث تضمنت النصوص املنظمة الحاالت إبرام الصفقة التفاوضية دون إشهار مسبق ودون إجراء منافسة عبارات من قبيل 

"األعامل لتي تقتيض رضورات األمن العام"، "األعامل التي تقتيض رضورات الدفاع الوطني"، "األعامل التي تقتيض 

، "األعامل التي ال ميكن أن يعهد بإنجازها إال لصاحب أعامل معني اعتبارا لرضورات تقنية أو لصبغتها الحفاظ عىل رسيتها"

 املعقدة التي تستلزم خربة خاصة"، "األعامل التي يجب إنجازها ملواجهة الخصاص".

اب عامة يف ظل غيإن هذه العبارات املطاطة ميكن أن توظفها اإلدارة صاحبة املرشوع ملآرب خارجة عن املصلحة ال

 معايري واضحة ميكن اعتامدها للقول أننا أمام حالة من هذه الحاالت املبينة أعاله.

كام أن عبارة "األعامل التي ال ميكن أن يعهد بإنجازها إال لصاحب أعامل معني اعتبارا لرضورات تقنية أو لصبغتها 

وذلك من  تر رشوط إدارية خاصة عىل مقاس أحد املتنافسني،املعقدة التي تستلزم خربة خاصة"، قد تفتح الباب لصياغة دفا

خالل اشرتاط التوفر عىل عدد معني من الشهادات التي تثبت إنجاز صفقات مع اإلدارات العمومية مثال أو التوفر عىل 

ر لتفويت الصفقة اشهادة تثبت الجودة كشهادة "إيزو" مثال وإدخالها يف البند املتعلق باألعامل التي تستلزم خربة خاصة كست

 ملقاولة مقصودة من طرف صاحبة املرشوع، مام يرضب يف العمق املبادئ املؤطرة للصفقات العمومية.

وسع من الحاالت التي ميكن من خاللها لإلدارة أن تلجأ إىل إبرام الصفقة  2010يضاف إىل ذلك، أن مرسوم 

األعامل املتعلقة بتنظيم الحفالت أو الزيارات الرسمية التي  01 من البند ثانيا من املادة 1التفاوضية، حيث أضافت الفقرة 

 تكتيس صبغة استعجالية وغري متوقعة، وغري متالمئة مع اآلجال الالزمة لإلشهار وإجراء املنافسة املسبقني.
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مرسوم  نإن هذه الحالة تثري الكثري من املالحظات، لعل أولها تعارضها مع الخطاب الرسمي للحكومة الذي يفيد بكو 

ية املنافسة التي تتسم مبحدود -قيد من حاالت اللجوء إىل املساطر اإلستثنائية إلبرام الصفقات العمومية  2010مارس  20

واملنافسة واملساواة  ة الولو ــــــن اإللتزام مببادئ الشفافية وحريـــــــامللحد من اللجوء املكثف واملتكرر لها وض –والشفافية 

ر إىل املامرسة العملية ــــــــالتي تعترب قطب الرحى بالنسبة ملساطر اإلبرام، باإلضافة إىل ذلك فإنه وبالنظ بني املرتشحني

ببالدنا ميكن القول أن جميع الحفالت والزيارات الرسمية تكتيس الصبغة اإلستعجالية، اليشء الذي ميكن صاحب املرشوع 

هذا  رس احتكار بعض الرشكات أو املقاوالت للصفقات التي تدخل يفمن تفويت الصفقة بشكل تفاويض، ولعل هذا ما يف

 اإلطار.

كام تتيح هذه الحالة إمكانية كبرية لصاحب املرشوع يف تفويت الصفقة ملن يريد، وذلك من خالل سكوت هذا األخري 

 ني.وإجراء املنافسة غري مالمئتعند إخطاره بزيارة أو حفل رسمي إىل أن يقرتب املوعد املحدد وتصبح معه آجال اإلشهار 

مل يتوفق يف التخفيف من حدة السلطة التقديرية لإلدارة املتعاقدة لتجاوز اإلختالالت  2010يتبني إذن أن مرسوم 

املرصودة عىل مستوى اللجوء الغري املربر للمسطرة التفاوضية يف إبرام الصفقة والتي كشفت عنها مجموعة من التقارير 

 .62املجلس األعىل للحساباتالصادرة عن 

 ثانيا: استثناء بعض األعمال من وجوب ترخيص رئيس الحكومة

املنظمة لحاالت إبرام الصفقات التفاوضية دون إشهار مسبق ودون  2010مارس  20من مرسوم  01تثري مقتضيات املادة 

سالمة  لرتاب الوطني أو أمن السكان أوإجراء منافسة مالحظة تتعلق بإعفاء املرشع للصفقات التي تهم الدفاع عن حوزة ا

السري الطرقي أو املالحة الجوية أو البحرية والتي يجب الرشوع يف تنفيذها قبل تحديد جميع رشوط الصفقة من وجوب 

التي كانت تستوجب  2005فرباير  7من مرسوم  52ترخيص رئيس الحكومة، وهذا عىل خالف ما كانت تنص عليه املادة 

 خيص.رضورة هذا الرت 

إن هذا التعديل يدفعنا للتساؤل عن السبب يف عدم اشرتاط املرشع لرتخيص رئيس الحكومة ال سيام وأن نتائج مثل 

هكذا أعامل وبالنظر ألهميتها ستتحملها بالدرجة األوىل الحكومة يف شخص رئيسها وال يتصور أن يتحملها املدبر اإلداري 

 ه بتقدير الوضع واتخاذ القرار الذي يدخل يف املجال السيايس أكرث منه يفالذي يفتقد للمعطيات الكافية التي تسمح ل

 املجال اإلداري.  

 الفقرة الثانية: تكريس تبعية الوحدات الترابية لسلطة الوصاية ومحدودية نظام الشكايات

من املقتضيات فقات الجامعات الرتابية مجموعة ـــــــــالخاص بص 2010مارس  20تضمن الباب السادس من مرسوم 

ة ــــــــة الوصاية بشكل ميس بحريــــالتي تكبل حرية هذه الجامعات يف إبرام صفقاتها التفاوضية لصالح سلط

(، كام ضيق املرسوم من نطاق الشكايات وحرصها يف املتنافسني أوالقاللية هذه الجامعات يف تدبري شؤونها )ــــــواست

  (.ثانيافقط )

                                                           
، منشورة على الموقع اإللكتروني للمجلس  3116و  3115تقريري المجلس األعلى للحسابات برسم سنتي  - 62

http://www.courdescomptes.ma/ar  13:46على الساعة  3117يونيو  7على التوالي ، تمت زيارة الموقع بتاريخ  11و  14، ص. 

http://www.courdescomptes.ma/ar
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 لسلطة الوصاية في المسطرة التفاوضية للصفقة على المستوى الترابيأوال: الحضور المكثف 

إبرام الوحدات الرتابية للصفقات التفاوضية بالحصول عىل ترخيص مسبق  2010مارس  20من مرسوم  107رهنت املادة 

امل التي حة األعمن قبل وزير الداخلية أو من يفوض من قبله لهذا األمر، كام منحت لوزير الداخلية صالحية تحديد الئ

 .201063دجنرب  12يجوز أن تكون موضوع املسطرة التفاوضية، وهو ما تم من خالل قرار 

قد عمل عىل توسيع اإلطار املنظم للصفقات العمومية ليشمل إىل جانب  2010مارس  20وتبعا لذلك، فإذا كان مرسوم 

من املرسوم يجسد تدخال المتناهيا  107ما تضمنه املادة  صفقات الدولة صفقات املؤسسات العمومية والجامعات الرتابية، فإن

لسلطة الوصاية عىل مستوى خضوع الصفقات التفاوضية للجهات والعامالت واألقاليم والجامعات للرتخيص املسبق لوزير 

التنظيمية  والقوانني 201164الداخلية أو املفوض من لدنه، وهو ما يتعارض مع مبدأ التدبري الحر الذي ينص عليه دستور 

ويرضب بالتايل حرية واستقاللية هذه الوحدات الرتابية يف تدبري صفقاتها مبا  65للجامعات الرتابية مبستوياتها الثالث

 يتامىش مع أهدافها التنموية.

من مرسوم الصفقات العمومية أعطت للوايل والعامل  140ومل يتوقف حضور سلطة الوصاية عند هذا الحد، بل إن املادة 

ير الداخلية صالحية التدخل إللزام صاحب املرشوع بتسليم ملف الدعوة إىل املنافسة للمتنافس الذي مل يسلم إليه لسبب ووز

من األسباب، وهو ما يطرح معه التساؤل حول األساس الذي اعتمده املرشع إلسناد هذا اإلختصاص للوالة والعامل، فهل 

، أم 66من الدستور الذي يعترب أن الوالة والعامل ميارسون املراقبة اإلدارية 147نية املرشع ذهبت إىل التأويل الواسع للفصل 

 .67أن األمر يتعلق بضامنة منحها املرسوم للمتنافسني يف حالة رفض تسليمهم ملف الدعوة إىل املنافسة

نجد دفاتر  ةومن املظاهر األخرى التي تجسد الحضور الوازن لسلطة الوصاية عىل مستوى صفقات الوحدات الرتابي

متدد بقرار  »عىل أنه  2010مارس  20من مرسوم  107الرشوط اإلدارية، سواء العامة أو املشرتكة أو الخاصة، حيث تنص املادة 

لوزير الداخلية مقتضيات دفاتر الرشوط اإلدارية العامة املطبقة عىل صفقات الدولة إىل صفقات الجهات والعامالت واألقاليم 

عداد دفاتر الرشوط املشرتكة املطبقة عىل صفقات الجهات والعامالت واألقاليم والجامعات وتتم املصادقة والجامعات. يتم إ 

عليها بقرار لوزير الداخلية. وميكن أن متتد بقرار لوزير الداخلية عند اإلقتضاء دفاتر الرشوط املشرتكة املطبقة عىل قطاع 

                                                           
بتحديد الئحة األعمال الممكن أن تكون موضوع صفقات  3112دجنبر  13الموافق ل  1425صفر  0صادر بتاريخ  2611.12قرار وزير الداخلية رقم  - 63

 تفاوضية.

 .«يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر ....  »على أنه  3111من دستور فاتح يوليوز  126ينص الفصل  - 64

مكرر  5764، ج.ر عدد  3111يوليوز  37الموافق ل  1423من شعبان  39المؤرخ في  1.11.71الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  3111دستور 

 .2611، ص  3111يوليوز  21الموافق ل  1423ان شعب 30، صادرة بتاريخ 

 .2على مبدأ التدبير الحر في موادها رقم  112.14و  113.14و  111.14نصت القوانين التنظيمية الثالث للجماعات الترابية  - 65

يمثل والة الجهات وعمال األقاليم والعماالت، السلطة المركزية في الجماعات » على أنه  3111من دستور فاتح يوليوز  145ينص الفصل  - 66

لمراقبة االترابية. يعمل الوالة والعمال، باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون 

 .«اإلدارية ..... 

مكرر  5764، ج.ر عدد  3111يوليوز  37الموافق ل  1423من شعبان  39المؤرخ في  1.11.71الشريف رقم الصادر بتنفيذه الظهير  3111دستور 

 .2611، ص  3111يوليوز  21الموافق ل  1423شعبان  30، صادرة بتاريخ 

سلة المعارف القانونية ، منشورات مجلة الحقوق ، سل 3112مارس  31حفيظ مخلول ، حدود إصالح نظام الصفقات العمومية وفقا لمرسوم  - 67

 .04، الطبعة األولى ، ص  3119والقضائية ، دار نشر المعرفة ، الرباط ، 
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الجهات والعامالت واألقاليم والجامعات. وميكن إعداد دفاتر  وزاري أو مؤسسة عمومية بحسب الحالة لتشمل صفقات

وحدة تحدد بقرار لوزير ق مناذ  مـــــرشوط خاصة تطبق عىل صفقات الجهات والعامالت واألقاليم والجامعات وف

 .68«الداخلية

عدادها أن ى إ ويوحي هذا الحضور القوي لسلطة الوصاية عىل مستوى العمل بدفاتر الرشوط اإلدارية أو عىل مستو 

منطق الوصاية التقليدية الزال حارضا بقوة عىل مستوى مراقبة أعامل الوحدات الرتابية، وهو منطق يصعب فهمه يف ظل 

التي تجعل عالقة ممثيل  69، حيث قعد هذا األخري ملجموعة من املبادئ2011التحول الذي عرفه مفهوم الوصاية مع دستور 

 .70بية تندر  يف إطار مراقبة ومالءمة ومصاحبة أعامل هذه الوحداتالسلطة املركزية بالوحدات الرتا

وإن كان شيئا  2010مارس  20وعليه، فإن متتيع الجامعات الرتابية مبواد خاصة يف إطار الباب السادس من مرسوم 

مكثف و مستحسنا من حيث الشكل بالنظر لخصوصية هذه الوحدات الرتابية، فإن ما تضمنه هذا الباب من حضور قوي 

لسلطة الوصاية سواء عىل مستوى تحديد العمل بدفاتر الرشوط اإلدارية أو عىل مستوى الرتخيص باللجوء إىل املسطرة 

التفاوضية أو توجيه األوامر بتسليم ملف الدعوة إىل املنافسة مل يكن موفقا لكونه يجعل الدور املحوري يف صفقات 

 حدات الرتابية.الجامعات الرتابية لسلطة الوصاية وليس للو 

 ثانيا: تضييق نطاق الشكايات

 150و  119من نطاق الشكايات وحرصها يف املتنافسني فقط، وذلك مبقتىض املادتني  2010مارس  20ضيق مرسوم 

اللتان عددتا مجموعة من الحاالت التي يجوز فيها للمتنافس أن يوجه شكاية مكتوبة ومفصلة إىل صاحب املرشوع أو إىل 

الصفقات، وذلك عندما يالحظ أن إحدى قواعد مسطرة إبرام الصفقة الواردة يف النصوص التنظيمية الجاري بها العمل لجنة 

مل يتم احرتامها، وكذلك الحالة التي يتبني فيها للمتنافس احتواء ملف طلب املنافسة عىل بنود متييزية أو رشوط غري متناسبة 

اب إقصاء عرضه، وعندما ال يقتنع بالجواب الذي أعطي له من طرف اإلدارة املعنية مع موضوع الصفقة، وعندما ينازع يف أسب

إن املادتني أعاله مل تتعرضا ملدى إمكانية قبول الشكايات املقدمة من طرف الغري أو  أو يف حالة عدم الجواب عىل طلبه.

ملرشوع للحالة التي يعمد فيها صاحب ا من طرف عضو يف تجمع غري الوكيل أو أي متعاقد من الباطن محتمل، ومل تتعرضا

 .71إىل تحرير وصياغة دفرت الرشوط اإلدارية الخاصة وفق مقاس معني ألحد املتنافسني

نجده ينص رصاحة مبقتىض  72املحدثة مبوجبه اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية 2017شتنرب  21وباإلطالع عىل مرسوم 

م جواز قبول اللجنة للشكايات املقدمة من طرف متنافس ليست له املصلحة يف إبرام منه عىل عد 00الفقرة األخرية من املادة 

 الطلبية العمومية املعنية، أو عضو يف تجمع غري الوكيل، أو أي متعاقد من الباطن محتمل.

                                                           
 المتعلق بالصفقات العمومية. 3112مارس  31من مرسوم  125المادة  - 68

تحكم عالقة السلطة المركزية بمجموعة من المبادئ التي أعادت النظر في الكثير من البراديكمات التي كانت  3111جاء دستور فاتح يوليوز  - 69

 بالهيئات الالمركزية من قبيل مبدأ التدبير الحر والتفريع والتعاون والتضامن والمشاركة.

 .01حفيظ مخلول ، مرجع سابق ، ص  - 70

 .71حفيظ مخلول ، مرجع سابق ، ص  - 71

المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ، ج.ر عدد  3115شتنبر  31الموافق ل  1426ذي الحجة  9صادر بتاريخ  3.14.069مرسوم رقم  - 72

 .9023، ص  3115شتنبر  30، صادرة بتاريخ  6277
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 الفقرة الثالثة: األعمال اإلضافية المبرمة خارج الضوابط القانونية للصفقات

عىل مجموعة من  2010مارس  20من مرسوم  01من البند ثانيا من املادة  5ملقتضيات الفقرة  لقد أبانت املامرسة العملية

اإلشكاليات القانونية املهمة الناجمة عن عدم التزام أصحاب املرشوع بإبرام عقود ملحقة بالصفقة األصلية، مام يتعذر معه 

صدار سند ملقاولة إىل طرح النزاع عىل القضاء بقصد استتصفية هذه العالقات التعاقدية بالطرق العادية ويدفع بالتايل با

 .73تنفيذي يضفي املرشوعية عىل تلك العالقة وميكنها من الحصول عىل ما تعتربه مستحقاتها

وعند عرض النزاع عىل القضاء، فإن اإلدارة تتمسك ببطالن العالقة التعاقدية موضوع الصفقة امللحقة بالنظر لتخلف 

جعلت  201074من مرسوم  10عترب إجراء شكليا يتعني احرتامه تحت طائلة البطالن، وذلك لكون املادة رشط الكتابة الذي ي

، فكيف تعامل القضاء اإلداري 75من عقد الصفقة عقدا شكليا تعترب الكتابة فيه ركن انعقاد يرتتب عىل تخلفها بطالن العقد

 مع هذا اإلشكال ؟

د اإلداري هو إعدام آثاره، ومؤدى ذلك أنه ال ميكن البت يف النزاع الناشئ إن أهم جزاء يرتتب عىل تقرير بطالن العق

عن ذلك العقد الباطل عىل أساس مبادئ املسؤولية العقدية، وهو األمر الذي ترتتب عليه نتائج يف غاية األهمية ميكن أن 

 : 76نجمل أهمها فيام ييل

ز إلزامها بتنفيذ ما يرتبه عليها من التزامات، ومن ثم ال يجو ال ميكن مواجهة اإلدارة ببنود العقد الباطل وال ميكن  -

 إلزامها بأداء مثن األشغال أو التوريدات أو الخدمات املنجزة لفائدتها؛

ال ميكن الحكم بقيام مسؤولية أي من الطرفني عن الرضر الذي قد يحصل للطرف اآلخر عند امتناعه عن تنفيذ  -

إللتزام باطل، وبالتايل فال يجوز إلزام اإلدارة بأداء أي تعويض عن الرضر الذي التزامه مادام العقد املنشئ لهذا ا

قد يحصل للمتعاقد معها نتيجة امتناعها عن األداء وال الحكم ضدها بفوائد التأخري عن األداء املنصوص عليها يف 

 مرسوم الصفقات العمومية؛

                                                           

غال ، أش اإلشكاليات القانونية التي تطرحها الصفقات المبرمة خارج الضوابط القانونية على ضوء اإلجتهاد القضائي اإلداريمحمد آيت حسو ،  -73 

بالرباط ، إصدار مجلة المحاكم  3119يناير  9و  6زارة العدل والحريات وجمعية هيئات المحامين بالمغرب يومي ندوة علمية نظمت بشراكة بين و

 .122اإلدارية ، العدد الخامس ، ص 

 .على أن " الصفقات عقود مكتوبة تتضمن دفاتر تحمالت تحدد شروط إبرامها وتنفيذها ......" 3112مارس  31من مرسوم  12تنص المادة  -74 

يمكن أن نجزم بأن المشرع المغربي قد عمد على جعل الصفقة العموميىة عقدا شكليا تعتبر الكتابة  3112مارس  31بالرجوع إلى مرسوم  -75 

أن  بعدفيه ركن انعقاد يترتب عن تخلفها بطالن العقد وليس عقدا رضائيا يكفي لقيامه توافق إرادة المقاول مع إرادة اإلدارة، ذلك أن المشرع و

بكونها " عقد بعوض يبرم بين صاحب مشروع من جهة وشخص ذاتي أو اعتباري من جهة أخرى، يدعى مقاوال أو موردا  4عرف الصفقة في المادة 

ة لأو خدماتيا، وتهدف إلى تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات "، فإنه حرص على تحديد شكل هذه العقود وأفرد لذلك مادة مستق

التي نصت صراحة على أن " الصفقات عقود مكتوبة تتضمن دفاتر تحمالت تحدد شروط إبرامها وتنفيذها "، ولم يكتفي المشرع  12المادة  هي

من المرسوم على تعداد البيانات التي يجب تضمينها في تلك العقود،  12بتحديد شكل الصفقة وإنما حرص كذلك في نفس المادة أي المادة 

 عقود شكلية. مما يفيد أنها

 .145محمد آيت حسو ، مرجع سابق ، ص 

 .147محمد آيت حسو ، مرجع سابق ، ص  -76 
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رة يف الحصول عىل مقابل ما أنجزه من عمل، اليشء الذي إن هذه النتائج قد تؤدي إىل إنكار حق املتعامل مع اإلدا

يتعارض وقواعد العدل واإلنصاف التي تقتيض أال يحرم منجز األعامل اإلضافية من التعويض، وهو ما جعل القضاء اإلداري 

ية وإمنا دالفرنيس يقر حق هذا األخري بالرجوع عىل اإلدارة للحصول عىل التعويض لكن ليس عىل أساس املسؤولية العق

 عىل أحد األساسني التاليني :

 املسؤولية التقصريية ويشرتط فيها تحقق جميع أركانها؛ -

اإلثراء بال سبب، وقد اشرتط لجواز الحكم بالتعويض عىل هذا األساس توفر رشطني هام لزوم كون تلك األعامل  -

فيذ تلك اإلدارة وأن تكون اإلدارة قد قبلت تنالتي أنجزها املراد الحكم له بالتعويض قد عادت بفائدة حقيقية عىل 

 األعامل إن بصفة رصيحة أو ضمنية.

أما بالنسبة للقضاء اإلداري املغريب فقد حاول هو اآلخر إضفاء حامية عىل املتعامل مع اإلدارة من خالل البحث عن 

  الضوابط صلية التي أنجزت خار أساس قانوين ميكنه من البت يف النزاعات الناشئة عن األعامل اإلضافية للصفقة األ 

القانونية املنصوص عليها يف مرسوم الصفقات، مستعينا يف ذلك ببعض النظريات املنصوص عليها يف قانون اإللتزامات 

من ق.ل.ع( قبل أن يهجر هذه النظرية ويعتمد عىل نظرية املسؤولية  57والعقود خصوصا نظرية اإلثراء بال سبب )الفصل 

 اإلدارية.

بني األحكام القضائية التي اعتمدت نظرية اإلثراء بال سبب يف تعويض املتعامل مع اإلدارة عن األعامل اإلضافية ومن 

الغري املقررة بعقد ملحق مربم طبقا للقانون، نذكر حكم إدارية فاس الذي جاء فيه " حيث إن عدم توفر عقد الصفقة عىل 

نتج ألي أثر قانوين ناتج عن العقد وينأى بالتايل مبثل هذا العقد عن أحد رشوط الصفقة الجوهرية يجعله باطال وغري م

مجال العقود اإلدارية واملنازعات القضائية ومن ثم يجرده من الضامنات التي يخولها للمتقايض املرسوم املتعلق بتحديد 

 رشوط وأشكال إبرام الصفقات.

رى أن عاقدين والتي اختل أحد رشوط انعقادها فاألوىل واألحوحيث إن كان األمر كذلك بالنسبة للعقود املربمة بني املت

يكون من الحتمي استبعاد املرسوم املذكور عند انعدام عنرص التعاقد من أساسه كام هو األمر يف نازلة الحال، لكن اعتبارا 

قابل حققت جهة ويف امل لكون إنجاز األشغال ترتب عنها تحمل املدعي بنفقات أثبتتها الوثائق املدىل بها وتقرير الخربة

اإلدارة املنجزة لها هذه األشغال نفعا ثابتا، واعتبارا لكون املدعي مل يكن ليقوم بإنجاز تلك األشغال إال مبوافقة جهة اإلدارة 

وتحت إرشاف موظفيها فإن مثل هذه الوضعية تشكل إثراء لهذه اإلدارة عىل حساب املدعي مبا أنفقه يف إنجاز تلك 

 يقىض يف إطار مبدأ اإلثراء عىل حساب الغري إال برد قيمة تكلفة األشغال والخدمات املنجزة مجردة عن أي األشغال، وال

 .77ربح أو أي تعويض "

إن ما يالحظ عىل التعويض املمنوح عىل أساس نظرية اإلثراء بال سبب هو أنه يعادل فقط مبلغ اإلثراء الفعيل الذي 

ضاع منه، وبالتايل فإن املفتقر ال يَُعو ُض إال عن تكلفة األعامل التي أنجزها، كام أن حصل عليه املشرتي دون الربح الذي 

                                                           
. أورده محمد قصري ، بعض اإلشكاليات المتعلقة 3113أبريل  21صادر بتاريخ  31/11في الملف عدد  127حكم المحكمة اإلدارية بفاس عدد  - 77

 .44و  42، ص  3117، يناير  33شور بمجلة القصر ، عدد بالمنازعة في مجال الصفقات العمومية ،  مقال من
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األخذ بهذا املبدأ يشرتط عدم صدور أي خطأ من املفتقر، وطاملا أن منجز األعامل اإلضافية قد أخطأ بدوره يف قبول إنجاز 

ز ل يجوز اإلستناد عىل هذه النظرية للحكم بأحقية منجتلك األعامل خار  املسطرة القانونية فإن التساؤل الذي طرح هو ه

 األعامل اإلضافية يف التعويض.

إن مرشوعية هذا التساؤل ووجاهته دفعت بالقضاء اإلداري املغريب إىل هجر نظرية اإلثراء بال سبب واعتامد نظرية 

اإلطار قضت  املسطرة القانونية، ويف هذااملسؤولية اإلدارية كأساس للحكم بالتعويض لصالح منجز األعامل اإلضافية خار  

إضافية  جاد حل قانوين لتسوية الوضعية الحسابية ألشغالـــــــاملحكمة اإلدارية بالرباط مبا ييل " إن القضاء يف سبيل إي

 أنجزت دون احرتام املساطر التنظيمية الواردة يف املجال التعاقدي دأب عىل محاكمة هذه األشغال يف إطار مقتضيات

 .78من قانون اإللتزامات والعقود " 59الفصل 

وما تجذر اإلشارة إليه هنا، أنه وإن كان من املمكن اإلعتامد عىل مبادئ املسؤولية التقصريية طبقا ملقتضيات الفصل 

تيب طأ الذي يتم اإلعتامد عليه لرت ـــــــــمن قانون اإللتزامات والعقود فإنه يجب إعاملها بشكل سليم، ذلك أن الخ 59

بني اإلدارة  ك أن هذا الخطأ مشرتكـــــــط القانونية، وال شـــــــــاملسؤولية هو املتجيل يف اإلقدام عىل التعاقد خار  الضواب

واملتعامل معها ألنهام قبال معا خرق النصوص املنظمة للصفقات العمومية مام يستوجب تشطري املسؤولية وتحميل كل طرف 

 .79نصيبه منها

أكدته إدارية الرباط يف قضية رشكة أنكوط ضد الوكيل القضايئ للمملكة، حيث اعتربت أنه " ولنئ كانت كل وهذا ما 

فقات األشغال وم قانون صــــــاألشغال التي تخرق النصوص القانونية املنظمة للصفقات العمومية ال تعترب أشغال مبفه

ابطة ن أن تقدم مطالب بشأنها يف إطار املقتضيات القانونية الضـــــــــوبالتايل ال ميكن أن تنتج أي أثر قانوين وال ميك

شكل مخالف ع ببطالن العقد املربم بـــــــــإلبرام وتنفيذ الصفقات العمومية. ولنئ كان يف إطار أشمل إمكان األطراف الدف

عني أن هذا ة العقدية إال أن ذلك ال يي إطار املسؤوليـــــــللقانون والتمسك بكون العقد الباطل ال مينح املتعاقد أي حق ف

املتعاقد ال ميكنه الحصول عىل التعويض املرتتب عن أشغال يكون أنجزها مبناسبة الصفقة الباطلة وذلك عىل أساس آخر 

 غري العقد.

املة كوحيث إن مسؤولية اإلدارة يف تدبري الصفقة املتنازع بشأنها وفقا ملا ينص عليه الترشيع املطبق ليست مسؤولية 

بثبوت قيام خطأ املتعاقد نفسه بإهامله املتمثل يف تغاضيه عن إبرام امللحق للعقد ورشوعه يف إنجاز األشغال املتنازع بشأنها، 

 وهو ما يشكل خطأ كذلك يجب مراعاته عند تقدير التعويض.

وحيث إنه إعامال ملبدأ تشطري املسؤولية بني طريف النزاع، واستنادا إىل تقديرات الخبري وأخذا بعني اإلعتبار دفوعات 

الوكيل القضايئ وبالنظر إىل طبيعة األشغال املنجزة وعددها، فإن املحكمة يف إطار سلطتها التقديرية تحدد التعويض الذي 

 درهم ". 300.000,00بها ضمن الحدود املفصلة أعاله يف مبلغ  من شأنه جرب الرضر الناجم عن القيام

                                                           

 .45. أورده محمد قصري ، نفس المرجع ، ص 3119أبريل  32صادر بتاريخ  010حكم المحكمة اإلدارية بالرباط عدد  -78 

 .151محمد آيت حسو ، مرجع سابق ، ص  -79 
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 خاتمة

إذا كان طابع التعقيد والبطئ اللذان مييزان املساطر العادية إلبرام الصفقات العمومية واللذان ال يتالمئان مع بعض 

ي تتسم ببساطة رة التفاوضية التالحاالت املستعجلة وذات الطبيعة الخاصة هو ما جعل املرشع  يقر إمكانية اللجوء إىل املسط

 أن مثة مجموعة من النواقص إجراءاتها ورسعة إبرامها، فإن املالحظ من خالل استقراء النصوص املنظمة لهذه املسطرة

 ملن أرادو.العمومية للتالعب وتفويت الصفقة  التي تفتح الباب أمام مختلف املتدخلني

كان محدودا بالرغم من الصيغة التشاركية  2010رهان عليه يف مرسوم إن هذا األمر يربهن أن اإلصالح الذي كان ال

 وهو ما يعني تغيريه ثالث مرات يف أقل من عرش سنواتته، بعملية مراجع ُل ج  عَ قد يُ ، اليشء الذي 80التي أعد بها هذا املرسوم

 مع ما لهذا من انعكاسات سلبية عىل استقرار األوضاع القانونية.

وال بد من اإلشارة إىل أن إصالح نظام الصفقات العمومية ببالدنا يجب أن يشمل إىل جانب اإلطار القانوين العمل 

ذلك من خالل عقلنة ، و الذي يسهر عىل تدبري الصفقات العموميةعىل زرع ثقافة املسؤولية التدبريية لدى الفاعل العمومي 

ية وبلوغ بة والشفافية والتدقيق عىل مساطر إبرامها لتحسني املامرسات اإلدارآليات تدبري هذه الصفقات وتفعيل وسائل الرقا

  األهداف املتوخاة والنتائج املرجوة.

                                                           
مقاربة تشاركية في عملية إعداده، حيث تم نشره بالموقع اإللكتروني لألمانة العامة للحكومة قصد إبداء  3112مارس  31عرف مرسوم  - 80

الفاعلين وعموم المواطنين لمالحظاتهم بخصوصه، كما فتحت الحكومة نقاشا مع مجموعة من الفاعلين األساسيين في الطلبيات العمومية 

 ة المهندسين، كما تمت استشارة وزارة الداخلية فيما يتعلق بالمقتضيات التي خصها المرسوم للجماعات الترابية.وعلى رأسهم هيئ
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 " وأجهزة االتحاد اإلفريقي كاف" منوذجاTASاملنازعات الرياضية:عصبة األبطال اإلفريقية بني محكمة التحكيم الرياضية" 

 المنازعات الرياضية:

 " TASعصبة األبطال اإلفريقية بين محكمة التحكيم الرياضية" 

 وأجهزة االتحاد اإلفريقي كاف نموذجا

 جتماعية بفاس"باحث في قانون  الأعمال" كلية العلوم القانونية والاقتصادية والا
ياضية  ومهتم بالمنازعات الر

 

 مقدمة:

 ،ن حقول الرياضةيها شعوب العامل مالتنافس الرشيف ، الرغبة يف االنتصار ، روح التحدي ، قيم نبيلة ومثار يانعة تجن

هي و وهي جزيرة السالم بني األمم ، حيث تحتضن دول العامل يف ود وسالم وتفاهم بغض النظر عن الرؤى السياسية ، 

 أيضا جرس للتناغم والتبادل الثقايف بني الشعوب .

فالرياضة هي رمز القوة املتشحة باألخالق والتنافس الرشيف ، ولطاملا كانت مثارا للشعوب بالوطنية عندما يرتفع علم 

  نرصه املستحق و الدولة الفائزة منتزعا لقبا رياضيا عن استحقاق وجدارة وبتقدير الجميع الذي يرى أن الفريق الفائز قد ت

 . 81برفع علم دولته

وتعترب التظاهرات الرياضية من األمور التي أصبحت تتصل بنشاط املجتمع وسلوك األفراد، ملا تفرزه من تجمعات قد 

تثري يف بعض األحيان تعرض األشخاص للخطر. ومن بني هذه التظاهرات ، نهايئ عصبة األبطال اإلفريقية بني الوداد 

ال د املغريب ، والرتجي الريايض التونيس ، والتي أقيمت بامللعب األوملبي برادس "تونس". حيث أثارت هذه املباراة جالريايض 

يجف حربه بعد، وذلك نظرا ملا رافق هذه املباراة من انتهاكات صارخة لقوانني اللعبة ، التي سنها واسعا وأسالت مداد غزيرا مل 

  83، والتي يسهر عىل تنفيذها االتحاد الدويل لكرة القدم. 82مجلس االتحاد الدويل لكرة القدم

فبعد األحداث التي شهدتها املباراة بعد تسجيل نادي الوداد الريايض هدف التعادل الذي مل يحتسبه الحكم املساعد 

الذي  VARاملساعد بسبب مطالبة نادي الوداد الريايض تشغيل تقنية الفيديو  58بداعي التسلل، توقفت املباراة منذ الدقيقة 

مل يكن يشتغل . وبعد توقف دام حوايل السعة والنصف من الزمن تم اإلعالن عن انتهاء املباراة وتتويج نادي الرتجي 

                                                           

، منشورات قطاع التشريع بوزارة العدل ، جمهورية  ندوة العلمية حول النزاعات الرياضية وسبل فضها ) المحاكم الرياضية (أسامة عبد العزيز ، -81 

 2، ص 2015مصر العربية، 

وهي بمثابة السلطة التشريعية لكرة القدم تم تاسيسه باجتماع ممثلين اثنين من كل اتحاد كرة   IFABمجلس االتحاد الدولي لكرة القدم   82

 1886يونيو 2القدم من اتحادات انجلترا واسكتالندا وويلز وارالندا الشمالية يوم 

لطة التنفيذية ، اذ هي التي تسهر على تنفيذ المقتضيات القانونية التي يسنها مجلس وهي بمثابة الس FIFAاالتحاد الدولي لكرة القدم  -83

 في باريس ويقع مقرها بمدينة زيوريخ بسويسرا. 1904ماي 21االتحاد الدولي، تأسست بتاريخ 
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تم إلغاء نتيجة املباراة من طرف لجنة الطوارئ للمجلس التنفيذي باالتحاد اإلفريقي 2019يونيو 5الريايض بطال ، لكن بتاريخ 

 تخذ قرار بإعادة املباراة .لكرة القدم والدي ا

يف قرار لجنة الطوارئ لالتحاد اإلفريقي لكرة القدم لدى   -داخل األجل القانوين –وبعد أن طعن كل من الطرفني 

والذي  2019ماي  31، باعتبارها أعىل هيئة قضائية، أصدرت هذه األخرية حكمها بتاريخ TASمحكمة التحكيم الرياضية 

قىض بإبطال قرار لجنة الطوارئ باملجلس التنفيذي  لعدم االختصاص ، وإحالة امللف مرة أخرى إىل اللجنة التأديبية لالتحاد 

ه املعطيات عىل ضوء كل هذإشكالية االختصاص يف املوضوع(.  اإلفريقي باعتبارها صاحبت االختصاص )سنتطرق إىل

 نطرح التساؤالت التايل : 

 وما هي الجهات التي يعود لها االختصاصها نهايئ العصبة اإلفريقية ؟  ر الخروقات القانونية التي عرفما هي مظاه

 للبث يف هذه النازلة ؟ 

 لإلجابة عن هذه األسئلة ارتأينا معالجة املوضوع عىل النحو األيت : 

 املطلب األول: مظاهر الخروقات القانونية بنهايئ عصبة األبطال اإلفريقية 

 FARأوال : الخروقات القانونية لربوتوكول   

 ثانيا : خرق النظام األسايس لعصبة األبطال اإلفريقية   

 CAFوأجهزة  TASاملطلب الثاين: إشكالية االختصاص بني محكمة 

 TASأوال : موقف محكمة التحكيم الرياضية 

  CAFثانيا: موقف اللجنة املختصة داخل اإلتحاد اإلفريقي 

 المطلب األول: مظاهر الخروقات القانونية بنهائي عصبة األبطال اإلفريقية 

هي قاعدة ملزمة التنفيذ، وعىل كل مخاطب بها واجب   -من الناحية املبدئية-كام هو معلوم فان كل قاعدة قانونية 

  احرتامها والتقيد بها ، وتعد هذه الخاصية من املكونات الرئيسية للقاعدة القانونية.

  نية ويطلق عليها مسمى "الجزاء ".أي فرد يتجاوزها عن قصد يعرض نفسه للعقوبات القانو و 

وكام هو الشأن بالنسبة للقواعد القانونية العادية ، عرفت كرة القدم إصدار مجموعة من النصوص القانونية امللزمة منذ 

غري أن هذه القوانني قد يشوبها  وكدا مجالس االتحادات الكروية القارية. 84تأسيس مجلس االتحاد اإلفريقي لكرة القدم

 . فريقيةلنهائية لعصبة األبطال اإل مجموعة من الخروقات عىل مستوى التطبيق ، وهو ما حصل بشكل الفت خالل املباراة ا

توى د  "أوال"  أو عىل مسومنه سنحاول مالمسة أهم هذه الخروقات إن عىل مستوي بروتوكول تقنية الفيديو املساع

 خرق النظام األسايس لعصبة األبطال اإلفريقية  "ثانيا" .

                                                           

،   1863القوانين الرسمية عامأشرف مجلس االتحاد اإلفريقي لكرة القدم علي العديد من تعديالت القانون منذ صدور أول مجموعة من - 84 

 1920،1990،1998، 1912، 1902والذي خضع لمجموعة من التعديالت أبرزها  1891حيث اصدر قانون 

 9_8الصادر عن مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم ، ص 2016لالطالع على كل التعديالت يراجع : ديباجة قانون  -
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   FAR أوال : الخروقات القانونية لبروتوكول

بالرشوع بتجريب تقنية الفيديو املساعد ملدة  85تجدر اإلشارة بداية إىل أن مجلس االتحاد الدويل لكرة القدم اتخذ قرار 

هي أعطت النتائج املرجوة منها بعد تعديل قوانني اللعبة، وذلك عرب تطبيق العديد من سنتني يف أفق اعتامدها إن 

 الربوتوكوالت املرتبطة باستعامل هذه التقنية وتحديد رشوط استخدامها .

وهو ما حصل بالفعل بعد سنتني من التجارب والتكوينات، حيث اتخذ مجلس االتحاد الدويل اقرتاح بإدخال مجموعة 

 . 86من التعديالت عىل قوانني كرة القدم ، من اجل تطويرها عرب استخدام التكنولوجيا الحديثة 

 07وقد كانت من أبرز النصوص القانونية الجديدة ، إدرا  تقنية حكم الفيديو املساعد ضمن مقتضيات القانون رقم   

 :املتعلق" بالحكام اآلخرون" حيث تعريفها بأنها 01املتعلق" بالحكام " والقانون رقم 

واضح إعادة اللقطات فقط للخطأ ال" ذلك الفيديو الذي ميكن أن يساعد الحكم الرئييس عىل اتخاذ قرار، مستخدما 

 .87والظاهر أو حوادث مهمة حددها القانون عىل سبيل الحرص"

وبالرجوع إىل نهايئ عصبة األبطال اإلفريقية، فإننا نسجل جملة من الخروقات القانونية عىل مستوى تقنية الفيديو 

ة الفيديو ين لطاقم التحكيم ، حيث أنه بإدخال تقنياملساعد، فمن جهة أوىل فإن املباراة انطلقت دون اكتامل النصاب القانو 

املساعد عىل قوانني اللعبة أصبح طاقم التحكيم مشكال من مكونني اثنني، هام حكام املباراة املتواجدون عىل أرضية امللعب 
املتعلق  01ن قانون م 1490من جهة ثانية. وهو نفس املقتيض الذي أشارت إليه املادة  89من جهة ، وحكام املباراة بالفيديو  88

مبلعب املباراة والتي جاء فيها أنه يف املباريات التي يستخدم فيها حكام الفيديو املساعدون يجب أن تتوفر غرفة تشغيل 

 الفيديو املساعد  أو عىل األقل منطقة واحدة ملراجعة الحكم. 

الل عدم ساعد كانت غائبة متاما ، وذلك من خنالحظ أن غرفة تشغيل الفيديو امل –قيد الدراسة  –لكن املباراة النهائية 

اإلشارة إليها ولو ملرة واحدة خالل البث التليفزيوين وهو ما يستفاد أيضا من عدم عرض أي لقطة مراجعة طيلة الدقائق 

 ريامللعوبة من املباراة ، يف حني أن منطقة مراجعة الحكم  كانت موجودة بجانب أرضية امليدان عبارة عن جهاز صوري غ

                                                           

المنعقد بمدينة كارديف بويلز  121في الجمع العام السنوي رقم  3116مارس  15هذا القرار اتخذه مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم بتاريخ  85 

 ، مقال منشور في الموقع االلكتروني : النظام القانوني لتقنية حكم الفيديو المساعد. أشار إليه خليل بوبحي ، 

www.arrayalhore.com على الساعة 201911:49، تاريخ الزيارة ،األحد 4 غشت  

 .3110مارس 5المنعقد بتاريخ  121تم اتخاد هذه القرارات في إطار الجمع العام السنوي رقم  86 

87 L’article 5 de la loi numéro 06 relative les autres arbitres 2018 .2019 : « l’arbitre assistant vidéo peut aider l’arbitre 

principale à prendre une décision à l’aide des images du match, mais uniquement dans le cas d’une erreur manifeste ou 

d’un incident grave manqué en lien avec les éléments suivants… »  

المساعدان والحكم الرابع والحكمان المساعدان اإلضافيين والحكم المساعد االحتياطي ، أنظر مقدمة القانون وهم الحكم الرئيسي والحكمان 88

  .95المتعلق بالحكام اآلخرون ، ص  16رقم 

 وهم الحكم المساعد بالفيديو ومعاون مساعد الحكم بالفيديو .89 

90 L’article 14 de la loi numéro 01 relative le Terrain 2018/2019 «  lors des matches pour lesquels le recours à l’assistance 

vidéo à l’arbitrage est permis ,il doit y avoir une salle de visionnage et au moins une zone de visionnage .  

http://www.arrayalhore.com/
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واله ملا لعبت املباراة لمشغل لإليهام بان املباراة تجري باستعامل تقنية الفيديو املساعد ، وهو ما يكرس عنرص التدليس الذي 

 وهو ما يظهر أنه كان هناك حرص من بعض الجهات عىل أن تلعب املباراة دون طاقم التحكيم مكتمل النصاب. أصال . 

 –جميع املباريات املتعلقة بعصبة األبطال األفريقية تنظم من طرف الجامعة املحلية  وتجدر اإلشارة يف هذا املقام ، أن

 التي تستضيف املباراة باسم اتحاد اللعبة  طبقا ألحكام املادة التاسعة من –االتحاد التونيس لكرة القدم يف هذه الحالة 

ملشرتكة بني أن جميع عنارص  املسئولية التقصريية االقانون األسايس لالتحاد اإلفريقي لكرة القدم ، مام يوضح بامللموس 

 االتحاد اإلفريقي لكرة القدم واالتحاد التونيس لكرة القدم قامئة يف هاته الحالة. 

األمر يتعلق إذن بقاعدة آمرة ال ميكن ألطراف العالقة القانونية االتفاق عىل مخالفتها ، ترتب عدم جواز مباراة يف كرة 

استخدام تقنية " الفار" فيها دون توفري التجهيزات التقنية املذكورة وتشغيلها فعال . وتستمد هذه القاعدة مرجعيتها القدم تقرر 

من كون الهدف من وضعها كان هو تكريس النزاهة والعدل يف مسابقات كرة القدم ومحاربة الفساد والتالعب بنتائج 

للعبة أن العدالة لبنة أساسية لتكريس اللعبة الجميلة ، وهي سمة جوهرية لروح ااملباريات والحفاظ عىل عدالة اللعبة ، باعتبار 

 . 91أيضا

 ثانيا: خرق النظام األساسي لعصبة األبطال اإلفريقية 

كام هو معلوم فان تنظيم التظاهرات الرياضية الكربى داخل القارة اإلفريقية ، ال يتم بشكل عشوايئ أو ارتجايل من 

ة، بل إن االتحاد اإلفريقي لكرة القدم ومنذ تأسيسه وهويضع الضوابط القانونية والترشيعية للمسابقات طرف الجهات املنظم

 .  92 املنتخبات أو األنديةسواء بني املسابقةالتي يرشف عليه من أجل تجاوز مختلف اإلشكاالت القانونية والفنية املرتبطة بهذه 

يقي لكرة القدم ، نجد لجنة املسابقات بني األندية داخل القارة  والتي ومن بني اللجان الدامئة داخلة االتحاد اإلفر

ومن أجل تحديد اإلطار القانوين الذي  .93أناط بها االتحاد االضطالع مبهمة السهر عيل التظاهرات بني األندية اإلفريقية 

من النظام األسايس  11الثانية من املادة يعطي الرشعية لالتحاد اإلفريقي لكرة القدم يف هذا اإلطار ، نجد نص الفقرة 

 1 : لالتحاد اإلفريقي لكرة القدم توضح أن االتحاد اإلفريقي لكرة القدم هو من يتويل السهر عىل تنظيم املسابقات التالية

حت طائلة تكام يتوىل وضع اللوائح التنظيمية لهذه املسابقات ، والتي يلتزم الكل باحرتامها  عصبة األبطال األفريقية ...

كرة ومن أجل الوقوف عىل الخروقات القانونية للوائح التنظيمية لالتحاد اإلفريقي لالجزاءات املنصوص عليه قانونا.  تطبيق

 القدم ، كان البد لنا من الرجوع إىل هاته اللوائح وقراءتها عىل ضوء قوانني اللعبة مبختلف مشاربها .

                                                           
91 Lois des jeu, la philosophie et l’esprit des lois du jeu, 2018 / 2019, p 11 

 3117غشت 4، منشور بالجريدة االلكترونية "مملكة بريس" ، تاريخ الزيارة األحد 3117،  قراءة قانونية في لقاء الوداد والترجيخليل بوبحي ،  92 

  12:19على الساعة 

93 Article 2 of the law CAF champions league regulations ,”In conformity with article 5 of the regulations implementing CAF 

organizing committee for interclub’s competitions  

The committee is responding for the organization and supervision of all the interclub’s competitions ,and in accordance 

with the regulations that govern them 
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من الالئحة التنظيمية لعصبة األبطال األفريقية تنص عىل إن  9منة من املادة ومنه، تأسيسا عىل مقتضيات الفقرة الثا 

املتعلق بتوقيت املباراة نجدها تنص عىل أنه يتعني  05املباريات تلعب طبقا لقوانني اللعبة ،وبالرجوع إىل مقتضيات قانون رقم 

 .94غري ذلك إعادة املباراة امللغاة ما مل تقرر لوائح املسابقة أو منظمي املسابقة

كام يتجىل خرق القانون األسايس لالتحاد اإلفريقي ولوائحه التنظيمية بشكل جيل من خالل التأويل الخطأ لقوانني 

اللعبة يف ما يتعلق باالنسحاب من املباراة ، فكام هو ثابت من اللوائح التنظيمية لعصبة اإلبطال اإلفريقية فانه يعترب الفريق 

 الحالة التي يغادر فيها الالعبون أرضية امليدان متجهني إىل غرفة تغيري املالبس ، ويقوم الحكم منسحبا من املباراة ، يف

قبل ذلك باستدعاء عميد الفريق املنسحب ومندوب املباراة فينذره إما بإمتام املباراة أو ال ، فإذا عرب العميد عن رغبته يف 

رية ء املباراة ، ويعترب ذلك الفريق منسحبا مع تطبيق العقوبات الزجاالنسحاب دون الحكم ذلك يف تقريره ، ويعلن عن إنها

 واملالية عليه. 

لكن هذه الشكليات املسطرية مل تحصل أثناء املباراة حتى ميكن اعتبار فريق الوداد الريايض منسحبا، فالالعبني ظلوا 

أي  -اربات واقعة االنسحاب ، ومنه فان هذا القر فوق أرضية امليدان والحكم مل يستدع عميد الفريق وال مندوب املباراة إلث

سياق أيضا من بني الخروقات القانونية التي سجلناها يف هذا الغري مرتكز عىل أساس قانوين . -القرار القايض باالنسحاب 

ن من القانون من الفقرة الثالثة من الفصل الثام 09، هي صدور قرار إنهاء املباراة من غري ذي مصلحة فبالعودة إىل البند 

التنظيمي للمسابقة املتعلق برسميي املباراة ، نجدها تنص عىل أنه مبجرد انطالق املباراة يصبح الحكم هو املؤهل الوحيد 

 .95املتعلق بالحكام  07لإلعالن عن توقيف املباراة أو إعالن انتهاءها قبل أجلها القانوين .وهو ما يشري إليه أيضا قانون رقم 

ىل وقائع املباراة نجد أن قرار إنهاء املقابلة مل يتم إصداره من طرف حكم املباراة  ، وإمنا تم ذلك من لكن بالرجوع إ

طرف جهات أخرى هي من أملت القرار عىل الحكم . لكن يف نظرنا كان عىل الحكم أن يطبق املقتضيات القانونية التي 

عنونة القانوين يف البند الخامس من املادة الثالثة املالقرار أساسه  راة ، حيث يجد هذاتلزمه ، وذلك باتخاذ قرار بإلغاء املبا

بالتدخل الخارجي ، حيث جاء فيها أنه يحق للحكم إيقاف أو تعليق أو إلغاء املباراة نتيجة ألي انتهاكات لقوانني اللعبة أو 

ح لهم لسامح لألفراد غري املرص عدم ابسبب تدخل خارجي ، وكدا الفقرة األخرية من نفس البند التي تنص رصاحة عىل 

 .  96بالدخول اىل ميدان اللعب

وبالرجوع إىل رشيط املباراة نجده يوثق القتحام مجموعة من الشخصيات التي ال يحق لها دخول أرضية امللعب 

يرتأسهم أحمد أحمد رئيس االتحاد اإلفريقي لكرة القدم وسعيد النارصي رئيس نادي الوداد الريايض ورئيس نادي الرتجي 

                                                           
94Article 5  Loi 07 relative Durée du match , «  un match arrêté définitivement avant son terme doit être  rejoué, sauf 

disposition contraire du règlement de la compétition ou des organisateurs 

95 Article 1 loi 05 relative l’arbitre «  un match se dispute sous le contrôle d’un arbitre disposant de toute l’autorité nécessaire 

pour veiller à l’application des lois du jeu 

96 Décide d’interrompre le jeu ,de suspendre le match ou de l’arrêter définitivement en raison d’une infraction aux lois du 

jeu ou d’une quelconque interférence extérieure . 

Ne permet à aucune personne non autorisée de pénétrer sur le terrain .  
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بني األندية إضافة إىل شخصيات أخرى ،وهي كلها أطراف ال الريايض ، وكدا طارق البوشاموي رئيس لجنة املسابقات 

 يجب لها التدخل يف قرارات حكم املباراة . 

    CAFوأجهزة TAS   المطلب الثاني : إشكالية االختصاص بين محكمة   

تتويج الرتجي الريايض و من أجل ربط القارئ بالسياقات العامة للموضوع ، نلفت االنتباه إىل أنه مبارشة بعد انتهاء املباراة 

باللقب ، دعت لجنة الطوارئ باالتحاد األفريقي لكرة القدم إىل عقد اجتامع طارئ من أجل تدارس األحداث التي سجلت 

بباريس ، والذي استمر ليومني ، حيث أصدرت لجنة الطوارئ قرارا يقيض  2019يونيو  4باملباراة ، حيث تم ذلك بتاريخ 

الريايض وإعادة مباراة اإلياب يف ملعب محايد مع احتساب نتيجة مباراة الذهاب . وقد اتخذ هذا بسحب اللقب من الرتجي 

 .97صوت 20صوت من أصل  10القرار بأغلبية 

يونيو تقدم كل  من الفريقني باستئناف قرار لجنة الطوارئ حيث تم الطعن داخل األجل القانوين لدى  15و17وبتاريخ 

ب ويرسا باعتبارها أعىل هيئة قضائية عىل املستوى الريايض . وبالتايل سأحاول يف هذا املطلمحكمة التحكيم الرياضية بس

 الوقوف عىل موقف هذه املحكمة "أوال " تم سرنى كيف عاد امللف إىل أجهزة الكاف بعد ذلك "ثانيا"

 أوال : موقف محكمة التحكيم الرياضية   

جاد تقاللية الرياضة وخاصة منها الدولية . مام قاد إىل التفكري يف إيمع بداية الثامنينات، ظهر طرح قوي يرص عيل اس

سباين ومن ثم تولدت فكرة إنشاء هيئة قانونية لدى رئيس اللجنة االوملبية الدولية اال  همتها تسوية النزاعات الرياضية .هيئة م

متت مناقشة الفكرة 1902تي جرت بروما سنة ملجلس اللجنة األوملبية الدولية ال 07، وخالل الدورة خوان أنطونيو سامرانش 

مجموعة من األعضاء التابعني للجنة  98كيبا مبايوقدم مرشوع أويل لنظام محكمة التحكيم الريايض بحيث ترأس السيد 

األوملبية الدولية ، و الذين كلفوا بإعداد القوانني املستقبلية ملحكمة التحكيم الرياضية الدولية ، والتي صادقت عليه اللجنة 

 99األوملبية باإلجامع.

ة مبحكمة للكونفيدالية السويرسي، اعرتفت املحكمة الفدرالية السويرسية واملحكمة العليا  1900مارس  17وبتاريخ    

 . 100التحكيم الرياضية ، كمؤسسة تحكيمية مستقلة بذاتها وهي مختصة بحل النزاعات ذات الصفة الخاصة

                                                           

 WWW.CAFONLINE.COMالموقع الرسمي لالتحاد اإلفريقي لكرة القدم 97 

 ، رئيس المحكمة العليا بالسنغال وعضو اللجنة األولمبية الدولية.قاضي من السنغال كان ضمن القضاة التابعين لمحكمة العدل الدولية بالهاي  -98 

99 -jean Christophe , Droit du sport , Ellipse ,2006 France , p 91 

، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في نظرية ومنهجية  نتائج رياضيي المستوى العاليالحماية القانونية وانعكاسها على عبد الكريم معزيز ،  - 100 

  151،ص 3113-3111، السنة الجامعية  2التربية البدنية والرياضية، معهد التربية البدني والرياضية ، جامعة الجزائر 

 للتعمق أكتر يراجع :-

العلوم  ، مجلة رة لدي محكمة التحكيم الرياضية وضمانات االستقاللية والموضوعية لقراراتهاالمنازعات الرياضية المنظواحسان عبد الكريم عواد ،  -

 وما بعدها . 51،ص  30الرياضية ، المجلد التاسع ، العدد 

ية ، كلية ة البدن، أطروحة لنيل الدكتوراه في التربي قانونية تأسيس المحكمة الرياضية بجمهورية مصر العربيةمحمد أبوفتوح عبد الحميد علي ،  -

 وما يليها . 0التربية الرياضية للبنين، جامعة بنها ، ص 

ية ، قانون العالقات الدول التحكيم الدولي في النزاعات الرياضية، رسالة لنيل شهادة الماستر في الحقوق والعلوم السياسيةنبيل باسماعيل، -

 3116-3115اح ، ورقلة ، الجزائر ، السنة الجامعية الخاصة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة قاصدي مرب
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ومن الناحية املبدئية ، ال يجوز تقديم النزاع إىل محكمة التحكيم الرياضية إىل إذا كان هناك اتفاق تحكيم بني 

نجد أن  101إىل هذه املحكمة ، ويعرتف بالوالية القضائية لها ، ولكن من الناحية العملية الطرفني املتنازعني يحدد اللجوء 

جميع االتحادات األوملبية الدولية واالتحادات األوملبية الوطنية للدول قد اعرتفت بالوالية القضائية للمحكمة للنظر يف حل 

املتعلقة  12"املادة  2009سايس لالتحاد الدويل لكرة القدم سنة املنازعات الناشئة عن مامرستها ألنشطتها ، كام نص النظام األ 

عام يعرتف اإلتحاد الدويل لكرة القدم باملحكمة املستقلة للتحكيم الريايض ومبقرها المبحكمة التحكيم الرياضية" عىل أنه 

ني رسميني دي والعبني وموظفبلوزان لحل كل النزاعات بني اإلتحاد الدويل لكرة القدم واألعضاء املستقلة مبا فيها نوا

 ووكالء الالعبني املوجزين . 

وبالتايل كان هذا هو السند القانوين الذي اعتمد عليه أطراف إياب نهايئ عصبة األبطال اإلفريقية ، للجوء إىل محكمة 

 اراة. بالتحكيم الريايض بعدما أقرت لجنة الطوارئ للجهاز التنفيذي لالتحاد اإلفريقي لكرة القدم بإعادة امل

الذي قىض بإلغاء القرار الصادر عن اللجنة  102، أصدرت محكمة التحكيم الريايض قرارها  2019يوليو  01وبتاريخ 

التنفيذية لالتحاد اإلفريقي لكرة القدم القايض بإعادة املباراة لعدم االختصاص ، وبالتايل قبول استئناف الطرفني جزئيا فيام 

دفوعات الرتجي  ، بينام سيتم البث يف103ينام تم رفض جميع الدفوعات األخرى للوداد يخص عدم االختصاص املذكور . ب

كام قضت املحكمة بعدم اختصاصها للنظر يف مثل هذه القضايا ، وأحالت امللف إىل الهيئات املختصة يف يف قرار نهايئ . 

 االتحاد اإلفريقي لكرة القدم للنظر فيها .

فق مع التفسري الذي قدمه بعض الباحثني القانونيني ، لهذا القرار الصادر عن محكمة لكن يف هذا الصدد ، فإننا ال نت

التحكيم الريايض ، حيث يرى هؤالء أنه مادام أن املحكمة ألغت قرار لجنة الطوارئ القايض بإعادة املباراة ، فان الهيئات 

هذا  ظرا لكون محكمة التحكيم الريايض فصلت يفاملختصة باالتحاد اإلفريقي ال ميكنها الحكم مجددا بإعادة املباراة ن

األمر ، إال إننا نرى عكس ذلك متاما ، فمن خالل التأمل يف القرار الجزيئ الصادر عن املحكمة نستنتج أنها مل تقض بإلغاء 

يعي أن بإعادة املباراة ، وإمنا قضت بعدم اختصاص لجنة الطوارئ للبث يف هذه القضية يف األصل وبالتايل كان من الط

تقوم بإبطال قرارها كامال لعدم اختصاصها . وما يعزز موقفنا هو نص القرار الجزيئ الصادر عن املحكمة والذي جاء فيه " 

بصفة ملموسة يعود األمر اآلن للهيئات املختصة باالتحاد اإلفريقي لكرة القدم للنظر يف الحوادث التي وقعت يف ملعب 

إلجراءات التأديبية املناسبة إذا لزم األمر وبالتايل تحديد ما إذا كانت مباراة إياب دوري ، التحاد ا 2019ماي 01رادس يف 

 أبطال إفريقيا يجب إعادتها أم ال ".

                                                           

،  www.rimessa.net، مقال منشور بالموقع االلكتروني المحكمة الرياضية وفض المنازعات الرياضية "الجزء الثاني"أسامة فرج الخبولي ،  -101 

 12:24، على الساعة  3117-10-19تاريخ الزيارة 

ة التحكيم الرياضي لم تقم بنشر القرار كامال وإنما اقتصرت على نشر قرار جزئي فقط ، في انتظار تجدر اإلشارة في هذا الصدد أن محكم 102 

 cas.org-www.tasنشر القرار كامال ومعلال ." القرار الجزئي منشور بالموقع الرسمي لمحكمة التحكيم الرياضي 

 للوداد الرياضي  CAF 3117المطالبة بمنح لقب دوري أبطال إفريقيا  -من بين هذه الدفوعات التي رفضت ،  -103 

 ونصف مليون دوالر أمريكي باعتباره الفائزفي نهائي دوري أبطال  أفريقيا  3حصول الوداد على  -  

وإعادة المباراة النهائية على ارض محايدة  3117ماي 21واإلياب  3117ماي  34كما  رفضت الطلب االحتياطي القاضي  بإلغاء نتيجتي الذهاب 

 .بغض النظر عن نتيجة الذهاب 

http://www.tas-cas.org/
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وبالتايل فالقرار جاء رصيحا فيام يخص إمكانية إعادة املباراة من عدمها ، ألن األمر سيعود للجهات املختصة باالتحاد 

إذ يجب هنا فهم املنطق الذي استندت عليه املحكمة وهو باألساس استقاللية اللجان املختصة اإلفريقي للبث يف امللف ، 

ة ك االتحاد الدويل لكر داخل أروقة جهاز مثل" الكاف" وهو الطرح الذي تدعمه كل الهيئات العاملي الكربى مبا يف ذل

 داخل الجهاز التنفيذي للنظر يف هذا امللفأما فيام يخص قرار محكمة التحكيم بعدم اختصاص لجنة الطوارئ القدم  . 

فهو جدير بالتأييد ، فعىل الرغم من كون اللجنة التنفيذية هي أكرب جهاز ولها سلطة عىل اتخاذ كل القرارات املتعلقة 

نه يف أ  باملسابقات التي تنظمها استنادا إىل القانون األسايس لالتحاد اإلفريقي لكرة القدم كام ارشنا إىل ذلك سلفا ، إال

 مثل هذه الحاالت يتوجب الرجوع أوال إىل اللجان املتخصصة للنظر يف مثل هذه امللفات التي أحدثت لهذه الغاية . 

أما قراءتنا فيام يخص ما قضت به  محكمة التحكيم الرياضية  بعدم اختصاصها بالنظر يف ملف نهايئ عصبة األبطال 

من القانون األسايس لإلتحاد الدويل لكرة القدم  10ك أن البند الثاين من الفصل األفريقية ، فإننا نرى بوجاهة موقفها ، ذل

طبقا للامدة و االلتجاء ملحكمة التحكيم الرياضية سوف يكون بعد استنزاف كل الهيئات الداخلية "، ينص رصاحة عىل أن" 

اضة فقون عىل اعتبار محكمة التحكيم للرياالتحادات القارية  األعضاء والعصبات يوا"البند األول من ذات القانون " " 14

هيئة قضائية مستقلة وللتأكيد عىل ذلك سوف يستجيب أعضائها ، مبا فيهم الالعبون املنضمون ، واملوظفون للقرارات 

ة وبالرجوع إىل امللف نجد أن الطرفني يف طعنهام مل يستنزفا كل الهيئات الداخلي الصادرة من محكمة التحكيم الرياضية ...

غت وبعد أن ألمة بعدم االختصاص قرارا سليام . مام يكون معه قرار املحك –أي أجهزة االتحاد األفريقي لكرة القدم  –

محكمة التحكيم الرياضية قرار اللجنة التنفيذية ألسباب قانونية ، قررت أن تحيل قضية إعادة مباراة إياب دوري أبطال 

املنتظرة واملوضوعة حاليا عىل طاولة الكاف باعتبارها خار   104اءات التأديبيةإفريقيا اىل األجهزة املختصة وكذلك اإلجر 

 اختصاص املحكمة حسب إجراءات التحكيم الحالية.

 ثانيا : موقف اللجنة المختصة داخل االتحاد اإلفريقي لكرة القدم

ها تنشأ مبوجب قانون كام هو معلوم فان كل اتحاد من االتحادات الكروية القارية ، يتوافر عىل لجان متخصصة

ه غري أنه قد يحصل أن يحدث تنازع يف االختصاص بني هذ كل منها مبهام واختصاصات معينة .األسايس ، حيث تضطلع 

اللجان ، ويرجع ذلك إما لعدم وجود نص قانوين يف األصل ، أو لوجود نص قانوين غري واضح . وهو ما حصل مرة أخرى 

فريقية بني الوداد والرتجي الريايض التونيس بالرغم من وجود نص واضح  ، فمحكمة يف قضية نهايئ عصبة األبطال اإل 

التحكيم الرياضية عندما أحالت امللف إىل اللجان املتخصصة داخل االتحاد األفريقي لكرة القدم ، فإنها مل تكن تقصد لجنة 

اص للجنة انونية الواضحة التي تعقد االختصلكن بالرغم من النصوص الق االنضباط وإمنا لجنة املسابقات بني األندية .

 105املسابقات بني األندية ، فقد متت إحالة امللف عىل لجنة االنضباط لالتحاد األفريقي لكرة القدم والتي أصدرت قراراها

                                                           

ألف دوالر أمريكي على كل من  15من بين القرارات التأديبية التي أصدرتها لجنة االنضباط باالتحاد اإلفريقي لحد اآلن ، الحكم بغرامة قدرها  -104 

، "الموقع الرسمي لالتحاد اإلفريقي لكرة القدم " ب استعمال جمهورهما الشهب االصطناعية الوداد الرياضي والترجي الرياضي بسب

www.cafonline.com  11:45على الساعة  19.10.3117تاريخ الزيارة 

" الموقع الرسمي لالتحاد األفريقي  3117يونيو  21أقيمت التي  144بخصوص مباراة  3117غشت 19قرار لجنة االنضباط الصادر بتاريخ  -105 

 :لكرة القدم

 www.cafonline.com11:41 تاريخ الزيارة 10.10.3117 على الساعة  

http://www.cafonline.com/
http://www.cafonline.com/
http://www.cafonline.com/
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دوالر  70000راة مع توقيع غرامة قدرها القايض مبنح اللقب لنادي الرتجي الريايض التونيس ، واعتبار الوداد خارسا للمبا

وقد سجلنا مجموعة  دام األلعاب النارية من مشجعيه .دوالر أمرييك الستخ 17000أمرييك النسحابه من املباراة وعقوبة 

 من املالحظات عىل هذا القرار منها ما هو شكيل وأخرى يف املوضوع :

 أوال : المالحظات الشكلية :  

ط للنظر املالحظة األوىل التي تثري االنتباه هو عدم اختصاص لجنة االنضباباعتبارنا باحثني يف املجال القانوين فان أ: 

من الالئحة التنظيمية املصادق  02يف هذا امللف ، حيث ينعقد االختصاص للجنة املسابقات بني األندية وذلك مبوجب املادة 

م املسابقات بني األندية وهي من التي تنص عىل أن لجنة تنظي 2010يناير  10عليها من طرف املكتب التنفيذي بتاريخ 

من نظامه األسايس هي من تتوىل تنظيم ومراقبة جميع   7اللجان الدامئة داخل االتحاد اإلفريقي لكرة القدم طبقا للامدة 

 املسابقات بني األندية مبا فيها مسابقة عصبة األبطال األفريقية . وبالتايل فلجنة االنضباط غري مختصة للنظر يف امللف .

قرار لجنة االنضباط  مل يكن معلال تعليال كافيا ، حيث مل يوضح األسانيد القانونية التي اعتمد عليها لتفعيل ب: 

 العقوبات التي أصدره يف حق الفريقني ، وبالتايل تعني نقضه . 

 ثانيا: المالحظات الموضوعية :   

التي  رضبت بعرض الحائط كل الخروقات القانونية من بني املالحظات التي سجلناها عىل قرار لجنة االنضباط ، أنها

) خرق بروتوكول تقنية الفيديو املساعد ، عدم اكتامل  2019-2010حصلت خالل املباراة من خرق واضح لقانون اللعبة الصادر 

جراء وجاهزية امللعب إل  النصاب القانوين لطاقم التحكيم ، صدور قرار انهاء املباراة من غري ذي صفة، عدم صالحية

رى ومن خالل هذه املالحظات ن كم املباراة ومندوبها ومراقبها .....( كام تجاهلت التقارير الرسمية الصادرة عن حاملباراة

املتعلق مبدة املباراة املشار إليه سلفا  05عىل أن العدالة القانونية تقتيض تفعيل مقتضيات املادة الخامسة من قانون رقم 

 ادة املباراة.والذي يقيض بإمكانية إع

 خاتمة : 

صفوة القول ، فانه من املهم أن يدرك اإلداري الريايض كل ما يحيط به من اإلجراءات القانونية التي تخص حقوقه   

والتزاماته التي رتبها عليه عمله الريايض ، وكدا معرفة الجهة املختصة التي يثق بها وبعدالتها وبقوة قراراتها ليلجأ لها عند 

 زاع أو تلكؤ أو مخالفة لبنود العقد ، إضافة إىل معرفة حدوث أي ن

الواجبة التطبيق إذا أراد اللجوء إىل التحكيم الريايض لدى محكمة التحكيم الرياضية   -املسطرية  –القواعد اإلجرائية 

تم إعطائه قوة  والذيإذ أنها تدخل ضمن القواعد اإلجرائية التي تشكل جزءا مكمال من قانون التحكيم املتعلق بالرياضة ، 

 قانونية وتنفيذية.

-دراسة يف الترشيعني الجزائري واملغريب-املسؤولية القانونية الخطئية ملستخدمي القطاع العمومي االستشفايئ   
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 األحكام النظامية املتعلقة بالتصادم واإلنقاذ البحريني دراسة مقارنة يف  النظم البحرية السعودية

 المتعلقة بالتصادماألحكام النظامية  

 واإلنقاذ البحريين دراسة مقارنة في  النظم البحرية السعودية 

 الأستاذ المساعد بقسم القانون 
يعة والقانون بجامعة الجوف   -السعودية –بكلية الشر

 

 

 مستخلص البحث

يتحدث هذا البحث عن األحكام القانونية املتعلقة بالتصادم بني املنشآت البحرية، وعمليات املساعدة واإلنقاذ 

ه، بني السفن، وقد بني  الباحث املقصود بالتصادم البحري ورشوطه واملسؤوليات املرتتبة عليالتي تتم يف البحر 

واملحكمة املختصة بالنظر يف دعاوى التصادم البحري، وكذا فقد بني  املقصود باملساعدة واإلنقاذ ورشوطها، ومقدار 

م البحري ة  النظام السعودي القديم بالنظااملكافأة التي يحصل عليها املساعد، وتقدير تلك املكافأة، مع مقارن

 ه.1440السعودي الجديد لعام 

ح املنظم يف الجديد املقصود بالتصادم  وقد توصل الباحث من خالل هذا البحث إىل نتائج عدة منها: وض 

 البحري ومل يتطرق املنظم يف القديم لبيان املقصود بالتصادم البحري وإمنا تطرق لبعض أحكامه العامة.

ملنظم يف الجديد كان أوسع يف نطاق تطبيق املسؤولية حيث نص  عىل أن ه إذا حدث تصادم بسبب خطأ ا

إحدى السفينتني فتتحمل السفينة املخطئة مسؤولية ذلك التصادم، بينام يف القديم نص  عىل الربان فقط دون 

 ة قد تشمل الربان وغريهغريه، وعىل هذا فيفهم من نص  املادة يف النظام الجديد أن  املسؤولي

كانت عبارة املنظم يف الجديد املتعلقة بالتصادم الناتج عن الخطأ املشرتك أوضح وأدق وأرصح يف بيان 

 .تحمل املسؤولية والحكم املرتتب عىل مثل هذه الصورة من التصادم
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ABSTRACT 

This study is concerned with legal provisions pertinent to collision to maritime facilities 
and installations, in addition to the operations of rescue and assistance afforded in the sea 
between ships. To this aim, the researcher has shed light on the meaning and definition of 
‘Maritime Collision’, its terms and ensuing liabilities, together with the competent court 
considering such type of maritime collision accidents. Moreover, the researcher has tackled 
the meaning and definition of assistance, rescue and terms and conditions of both of them, 
in addition to the reward given in exchange for such assistance, evaluation of such reward. 
Eventually, the researcher strikes a comparison between the historical vs. new Saudi 
Maritime Law of 1440.  

The researcher has concluded several findings as follows. The lawmaker has pointed out 
the meaning of ‘Maritime Collision’ in the new law – compared to the historical one wherein 
the lawmaker failed to refer to the definition of ‘Maritime Collision’ rather than some general 
provisions thereof.  

The new law has covered the scope of liabilities as it stated that in case of any collision 
owing to any fault made by either ship, the faulty ship should then bear the responsibility of 
such collision. However, according to the historical regulation, the captain was solely the one 
who is responsible for such collision. Hence, the wording of the article in the new law refers 
to liability of such collision may include the ship captain and others.  

Wording in the newly introduced regulations relevant to collision due to joint fault has 
been more accurate and clear in terms of liabilities and the ruling ensuing from such type of 
collision 

 

 مقدمة

سيطر عىل يللتجارة البحرية أهمية بالغة يف نظام التجارة العاملي، فهي تعترب من أهم وسائل النقل البحري الذي 

الجانب أو الشق  األكرب من التجارة العاملية الكربى، ومن هذا املنطلق عنيت الترشيعات التي تنظ م التجارة البحرية أو ما 

يطلق عليها باملالحة البحرية بأهمية كربى؛ ألنها تعترب من أهم مظاهر النشاط البرشي، التي ساعدت عىل ربط جميع بلدان 

باعتبارها أداة لنقل األشخاص والبضائع والرثوات، فضاًل عن تأثريها عىل االقتصاد القومي للبالد، العامل بعضها ببعض، 

. وخاصة يف اململكة العربية السعودية ملوقعها (106)حيث يتم ترصيف املنتجات القومية فتنشط حركة الصادرات والواردات

 متقدمة البنيان والنظم بجانب التجارة املزدهرة للبرتول.الجغرايف وازدياد حركة التجارة بها فضالً عن وجود موانئ 

هـ باملوافقة عىل النظام البحري التجاري وألغى املنظم الباب الثاين 7/4/1440وتاريخ  00وقد صدر املرسوم املليك رقم م/

ملرافئ واملنائر البحرية الصادر هـ ونظام املوانئ وا17/1/1070وتاريخ  02من نظام املحكمة التجارية الصادر باملرسوم املليك رقم 

هـ. ويهدف النظام البحري التجاري الجديد إىل توحيد تنظيامت النقل البحري 24/1/1094وتاريخ  25باملرسوم املليك رقم م/

                                                           
لموجز في القانون البحري، محمد بهجت ، ا9، القانون البحري الجديد، مصطفى كمال طه، ص2، سميحة القليوبي، صالقانون البحريانظر:  (106)

 . 2قائد، ص
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لجميع الجهات ذات العالقة يف نظام شامل وموحد، كام تطبق أحكام هذا النظام عىل السفن السعودية والشحن األجنبية 

 و يف موانئ اململكة أو مناطقها البحرية.التي ترس

ومن املعلوم أن  البحر متغري  متقلب، يجري عىل وفق الظروف املحيطة به، وعليه فقد تتعرض السفن لحوادث بحرية 

نتيجة تلك التقلبات والتغريات املناخية التي تحيط بالبحر، لذا حرص املنظم السعودي عىل تنظيم األحكام التي تتعلق 

ادث البحرية عموًما وحوادث التصادم البحري عىل وجه الخصوص، وكذا األحكام املتعلقة باملساعدة واإلنقاذ، وقد بالحو 

 (.250( إىل )274تحدث  املنظم السعودي يف الجديد عنها يف املواد من املادة )

من خالل  واإلنقاذ، وذلكوسأتحدث مبشيئة الله يف هذا البحث عن األحكام املتعلقة بالتصادم البحري واملساعدة 

الحديث عن أحكام هذه الحوادث البحرية؛ من خالل بيان التصادم الذي يحدث بني السفن، وما يرتتب عليه من أحكام، 

 وقد رأيت أن يكون عنوان البحث:

 دراسة مقارنة في  النظم البحرية السعودية لقة بالتصادم واإلنقاذ البحريين األحكام النظامية المتع

 وصىل الله وسلم عىل نبينا محمد. الله عز وجل أن ينفع بالجهود وأن يوفقني ملا فيه الخري، وأسال

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

 تظهر أهمية املوضوع وأسباب اختياره يف النقاط اآلتية:

ون البحري القانظهور فروق جلية بني النظامني القديم والجديد مبا من شأنه تطوير نظام الحوادث البحرية يف  -1

 السعودي.

أن  النقل البحري يتوافر فيه العنرص املادي والبرشي، ويتم تنقل هذه البواخر العمالقة بني الدول املختلفة بعنرصيها  -2

 املادي والبرشي، فكان ال بد  من وضع أنظمة توضح ما يجب عىل املتعاملني بهذا العقد فعله حال وقوع الحوادث البحرية.

أغلب البضائع التجارية التي يستهلكها البرش يتم نقلها عرب النقل البحري وهذا يظهر مدى أهمية تقنني وتنظيم  أن   -0

 وتجديد وتعديل هذا النوع من القوانني.

الرغبة يف املشاركة يف إخرا  البحوث التي تالمس احتياجات السوق، وتوضيح الحقوق املرتتبة عىل قانون النقل  -4

 ري السعودي الجديد يف حال وقوع التصادم البحري واملساعدة واإلنقاذ.البحري التجا

 الدراسات السابقة:

مل أقف يف حدود علمي القارص عىل دراسة تكلمت عن األحكام املتعلقة بالتصادم البحري وعمليات املساعدة واإلنقاذ 

جد دراسات متفرد بهذا الجزء من القانون، وتو يف القانون البحري السعودي الجديد مقارنة بالنظام القديم يف بحث مستقل 

 سابقة تحدثت عن الحوادث البحرية يف النظام السعودي بشكل عام، ومن تلك الدراسات: 

 القانون البحري، فايز نعيم رضوان. -1

 املوجز يف القانون البحري، محمد إبراهيم موىس.  -2

 مبادئ القانون البحري، عيل البارودي. -0
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 ون البحري السعودي، ثروت عبد الرحيم.رشح القان -4

 القانون البحري، عيل جامل الدين عوض. -7

وغريها من البحوث التي تحدثت عن القانون البحري بشكل عام، وال يخفى أهمية هذه الدراسات ووجاهتها غري إنها 

انون البحري ث البحرية يف القتختلف يف عنوانها ومضمونها عن هذا البحث الذي يختص ببيان األحكام املتعلقة بالحواد

 ه.1440السعودي الجديد لعام 

 أهداف البحث:

 بيان أصالة ومعارصة األنظمة السعودية وتوضيح املنهج املتميز للنظام السعودي يف التعامل مع الحوادث البحرية. -1

ري واملساعدة البح توضيح األحكام الواردة يف النظام السعودي والتي بينت ما يجب القيام به حال وقوع التصادم -2

 واإلنقاذ، وجمعها يف رسالة ميرسة وجعلها يف متناول عموم الباحثني واملهتمني يف هذا املجال.

 مشكلة البحث: 

تكمن مشكلة البحث يف عدم تجيل كثري من األحكام املتعلقة بالحوادث البحرية يف النظام البحري السعودي الجديد 

تلك األحكام خصوًصا مع كرثة اعتامد التجارة العاملية عىل النقل البحري والذي يرتتب ه، مع شدة الحاجة ملعرفة 1440لعام 

 عليه وجود الحوادث البحرية، فأحببت أن أسهم يف بيان هذه األحكام؛ لذا ميكن طرح التساؤالت اآلتية: 

 ما املقصود بالتصادم البحري؟ -1

 ما رشوط التصادم البحري؟ -2

 لناتجة عن التصادم البحري؟ما أحكام املسؤولية ا -0

 ما املقصود باملساعدة واإلنقاذ؟ -4

 ما املكافأة املستحقة يف حالة املساعدة واإلنقاذ، وما رشوطها، وكيفية تقديرها؟ -7

 خطة البحث:

 .يتكون البحث من مقدمة ومبحثني وخامتة وفهارس

املقدمة وتحتوي عىل االفتتاحية وأسباب اختيار املوضوع وأهميته والدراسات السابقة وأهداف البحث ومشكلة البحث 

 ومنهج البحث وخطة البحث. 

 المبحث األول: المقصود بالتصادم البحري وشروطه ومسؤوليته والمحكمة المختصة به.

 وفيه أربعة مطالب:

 بحري.املطلب األول: املقصود بالتصادم ال

 املطلب الثاين: رشوط التصادم.

 املطلب الثالث: مسؤولية التصادم البحري.

 املطلب الرابع: املحكمة املختصة بالتصادم.
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 المبحث الثاني: المقصود بالمساعدة واإلنقاذ، ومكافأته، وكيفية تقدير المكافأة.

 وفيه ثالثة مطالب:

 املطلب األول: املقصود باملساعدة واإلنقاذ.

 ب الثاين: مكافأة املساعدة واإلنقاذ ورشوطها.املطل

 املطلب الثالث: تقدير مكافأة املساعدة واإلنقاذ.

 وتشمل أهم النتائج. الخامتة:

 الفهارس العلمية: 

 فهرس املصادر واملراجع.

 فهرس املحتويات. 

 منهج البحث: 

 العلمية وفق النقاط اآلتية: رست يف كتابة هذا البحث عىل املنهج الوصفي املتبع يف مثل هذه البحوث 

 قمت بجمع  املادة العلمية من الكتب املتخصصة يف القانون واألنظمة. -1

 وثقت هذه املادة العلمية من النظام السعودي الجديد والقديم. -2

 قمت بالتعليق عىل املسائل التي تحتا  إىل تعليق. -0

 بينت أوجه الفرق بني النظام السعودي القديم والجديد املتعلقة بالحوادث البحرية.  -4

 التزمت بعالمات الرتقيم. -4

  وضعت فهرساً للمصادر واملراجع واملوضوعات. -7
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 المقصود بالتصادم البحري وشروطه ومسؤوليته والمحكمة المختصة به المبحث األول:

 وفيه أربعة مطالب:

 ول: املقصود بالتصادم البحري.املطلب األ 

 املطلب الثاين: رشوط التصادم.

 املطلب الثالث: مسؤولية التصادم البحري.

 املطلب الرابع: املحكمة املختصة بالتصادم.

 المقصود بالتصادم البحري المطلب األول:

لف دول العامل فقد لبضائع من مختنظرًا الزدياد التجارة املنقولة يف البحر وتكاثر السفن واألساطيل البحرية الناقلة ل

كرثت الحوادث البحرية من تصادم وغريه، وقد حاولت الدول املهتمة بهذا الشأن وضع قوانني للحد  من هذه الحوادث 

ولكنهم مل يتمكنوا من القضاء عليها وكلام زاد عدد السفن الناقلة كلام زادت الحوادث البحرية، وعليه كان ال بد  من وضع 

وقوانني خاصة ببيان ما يجب فعله حال وقوع الحوادث البحرية، يظهر من خالل تلك القوانني تعريف التصادم أنظمة 

واملسؤوليات املرتتبة عليه واملحكمة املختصة بفض  النزاعات املتعلقة به وغري ذلك من األحكام، وهو ما سأتحدث عنه يف 

 هذا املبحث بإذن الله.

نة البحري يف الفقه القانوين أن ه: ))ارتطاٌم مادٌي يقع يف البحر بني سفينتني، أو بني سفيوقد جاء يف تعريف التصادم 

 .(107)ومركب مالحة داخلية((

( منه حيث جاء فيها 1وقد عر فه املنظ م السعودي يف نظام القانون التجاري البحري السعودي الجديد يف املادة )

 سفينتني أو أكرث، أو بني سفينة وأي  منشأة بحرية((. ))التصادم البحري: التصادم الذي يحدث بني

( من نظام املحكمة 090ومل يعر ف املنظم يف القديم التصادم البحري وإمنا تطرق لبعض أحكامه كام جاء يف املادة )

 التجارية حيث ذكر أحكاًما خاصة للمسؤولية عن األرضار التي ترتتب عىل التصادم.

 صادمشروط الت المطلب الثاني:

( منه 1بني  املنظ م السعودي رشوط التصادم يف نظام القانون التجاري البحري السعودي الجديد، كام جاء يف املادة )

ني سفينة وأي  منشأة ب يف تعريف التصادم البحري قوله: ))التصادم البحري: التصادم الذي يحدث بني سفينتني أو أكرث، أو

قراء هذا النص  القانوين لتعريف املنظ م للتصادم البحري رشوط التصادم البحري وهي ويتضح لنا من خالل است بحرية((.

 كاآليت:

 أن تكون إحدى املنشأتني املتصادمتني سفينة بحرية.  -1

يجب أن تكون إحدى املنشأتني بحرية سواًء كانت الصادمة أو املصدومة، أو سواًء أوقع الحادث يف املياه البحرية أو 

، وكذلك ترسي أحكام (108)حتى يف املياه النهرية التي تجتازها السفن البحرية للوصول إىل بعض املوانئ الهامةالداخلية أو 

                                                           
 ــ.153ــــ، أحمد حسني، النقل البحري الدولي صـ445علي جمال الدين عوض، القانون البحري صــ  (107)

 .177انظر: عماد الدين عبد الحي، أحمد السيد، شرح القانون البحري، صـ (108)
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التصادم البحري أيًضا عىل التصادم الذي يتم بني سفينتني تابعة ملجهز واحد وهو ما يطلق عليه: التصادم بني السفن 

 .(109)الشقيقة

 العامئتني.أن يحصل تصادم مادي بني املنشأتني  -2

يطلق عىل التصادم مبعناه العام االرتطام املادي الذي يحصل بني جسمني وعىل ذلك فليك يحدث تصادم بحري ال 

بد  من وقوع تصادم فعيل مادي بني املنشأتني العامئتني، وال يعترب الرضر الذي يلحق السفينة نتيجة ارتفاع األموا  

ور سفينة أخرى عىل مسافة منها، حتى لو كنت رسعة هذه السفينة األخرى تزيد وتالطمها، أو حدوث دوامة مائية بسبب مر 

 .(110)عن املألوف، وترسي القواعد العامة يف املسؤولية عىل مثل هذا الرضر، ويجب أن يحصل التصادم ويقع يف البحر

فيها: ))إذا اصطدمت سفينتان  ( حيث جاء090وأما عن املنظ م يف القديم فقد أشار لبعض أحكام التصادم كام يف املادة )

 مع بعضهام وحدث ذلك قضاًء بحتًا... ((.

فيتضح أن  النظام يف الجديد كان أكرث تفصيالً وبيانًا لرشوط التصادم البحري، أما القديم فقد أشار للتصادم إشارة 

 .رسيعة يفهم منها بعض رشوط التصادم بخالف النظام يف الجديد فقد كان أكرث دقًة وتوسًعا

 مسؤولية التصادم البحري المطلب الثالث:

تثبت املسؤولية عن التصادم البحري بناء عىل صورة التصادم، وللتصادم صور عدة كام يف القانون البحري السعودي 

 الجديد، والتي ميكن بيانها يف اآليت:

 التصادم بخطأ من إحدى السفينتني.  -1

))إذا حدث تصادم بسبب خطأ إحدى السفن التزمت السفينة املحدثة للرضر ( من القانون الجديد: 274/1جاء يف املادة )

 بالتعويض الذي يرتتب عىل هذا التصادم((.

 وعليه فإذا نشأ التصادم عن خطأ إحدى السفن التزمت هذه السفينة بتعويض الرض الناشئ عن هذا التصادم.

مة التجارية قد جعل املسؤولية كاملة يف مثل هذه الصورة ( من نظام املحك090ونلحظ أن  املنظم يف القديم يف املادة )

ا إذا وقع ذلك بسبب تقصري أحد رباين السفينة فتعطى حينئذ الخسارة  عىل الربان، حيث نصت املادة عىل اآليت: ))... أم 

 الحاصلة من طرف الربان الذي هو أصل السبب...((.

ذا جديد كان أوسع يف نطاق تطبيق املسؤولية حيث نص  عىل أن ه إ فنجد الفرق بني النظامني حيث يظهر أن  النظام ال

حدث تصادم بسبب خطأ إحدى السفينتني فتتحمل السفينة املخطئة مسؤولية ذلك التصادم، بينام يف القديم نص  عىل 

ه من التابعني بان وغري الربان فقط دون غريه، وعىل هذا فيفهم من نص  املادة يف النظام الجديد أن املسؤولية قد تشمل الر 

 له يف السفينة.

                                                           

 .574صـ( انظر: محمود سمير الشرقاوي، القانون البحري 2)

 ــ349_346( انظر: ثروت علي عبد الرحيم، شرح القانون البحري السعودي صــ4)
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 .(111)كام لو خالفت السفينة القواعد املتعارف عليها أو خالف قواعد املعاهدة الدولية لسالمة األرواح يف البحار

 التصادم بسبب الخطأ املشرتك.  -2

 بسبب خطأ مشرتك ( من نظام القانون التجاري البحري السعودي الجديد: ))إذا وقع التصادم274/0جاء يف املادة )

قدرت مسؤولية كل سفينة من السفن التي حدث بينهام التصادم بنسبة الخطأ الذي وقع منها، فإن حالت الظروف دون 

 معرفة نسبة الخطأ الذي وقع من كل سفينة وزعت املسؤولية بينهام بالتساوي((.

سؤولية ذلك فإذا كان الخطأ مشرتكًا فإن  املوالخطأ املشرتك هو الذي يقع نتيجة خطأ من كال السفينتني، وبناًء عىل 

ر بنسبة خطأ كل سفينة كام هو نص  املادة، وإذا حصلت ظروف تسببت بعدم القدرة عىل تعيني نسبة الخطأ الذي وقع  تقد 

 من كل سفينة، ففي الحالة هذه يتم توزيع املسؤولية بني السفينتني بالتساوي.

ت املادة )وجاء املنظم يف القديم بعبارة قريب ( من نظام املحكمة التجارية عىل أنه: ))إذا 090ة من هذا الحكم حيث نص 

ؤخذ من كل فحينئذ تعترب قيمة كل من السفينتني مقياًسا، وت -أي الربانني-كان التصادم ناشئًا من تقصريات منهام كالهام 

لحكم دق وأرصح يف بيان تحمل املسؤولية وامنهام مصاريف التعمري بحسب قيمته((. وعبارة املنظم يف الجديد أوضح وأ 

املرتتب عىل مثل هذه الصورة من التصادم، والحكم يف النظام القديم مخالٌف للقواعد العامة التي مقتضاها أنه عند وقوع 

 .خطأ مشرتك يسأل كل من الطرفني عن التعويض بنسبة جسامة الخطأ الذي وقع منه، وهذا ما نص  عليه املنظم يف الجديد

 التصادم بسبب القوة القاهرة. -0

ه: ))إذا وقع التصادم بسبب قوة قاهرة، أو كان هناك شٌك يف أسبابه، 274/2جاء يف املادة ) ( من النظام الجديد ما نص 

داها راسية حومل تعرف هذه األسباب تحملت كل سفينة ما أصابها من رضر، ولو كانت السفن التي وقع بينهام التصادم، أو إ 

فإذا حصلت قوة قاهرة كالظواهر الطبيعية وكالضباب الذي معه تنعدم الرؤية أو كانت بسبب حرب،  وع التصادم((.وقت وق

أو وقع نتيجة اإلظالم، فإن وقع ذلك يتحمل صاحب كل سفينة ما أصابها من الرضر إعاماًل للقواعد العامة؛ إذ ليس مثة 

 خطأ من السفينة األخرى.

( من نظام املحكمة التجارية حيث جاء فيها: 090النظام القديم بعبارة أخرى كام يف املادة )وجاءت هذه الصورة يف 

))إذا اصطدمت سفينتان مع بعضهام وحدث ذلك قضاًءا بحتًا، فالخسارة التي ترتتب عىل ذلك ال تسرتد من أحد ما أصاًل؛ 

 بل ترجع عىل السفينة املترضرة((.

 التصادم بسبب غري معروف.  -4

( من نظام القانون البحري السعودي الجديد ))إذا وقع التصادم بسبب قوة قاهرة، أو كان هناك 274/2يف املادة ) جاء

شٌك يف أسبابه، أو مل تعرف هذه األسباب تحملت كل سفينة ما أصابها من رضر  ولو كانت السفن التي وقع بينهام أو إحداها 

 راسية وقت وقوع التصادم((.

                                                           
 .ــ347انظر: ثروت علي عبد الرحيم، شرح القانون البحري السعودي، صــ (111)
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فإذا عجز كٌل من الطرفني عن تحديد سبب التصادم فكان التصادم بسبب غري معروف فقد طب ق النظام وبناًء عىل ذلك 

 عىل هذه الحالة حكم الحالة السابقة من القوة القاهرة، فيتحمل كل صاحب سفينة ما أصابها من الرضر.

.. وإذا كان ذلك ناشئًا من تقصريات ( كام جاء فيها )).090وقد نص  املنظم يف القديم عىل مثل هذا كام يف املادة )

 منهام كالهام أو كان مجهواًل من كان منهام السبب ...((.

( يف الحكم بني التصادم الذي ال يعرف سببه والتصادم الذي يقع بخطأ مشرتك من حيث 090ولقد ساوت املادة )

د خالف هذا ، إال أن املنظم يف الجديتطبيق الحكم، وذلك بأن توزع قيمة الرضر بني السفينتني بحسب قيمة كل منهام

( فنص  عىل أنه إذا حدث تصادم بسبب خطأ مشرتك قدرت مسؤولية كل سفينة من السفن التي 274/2الحكم كام يف املادة )

حدث بينها التصادم بنسبة الخطأ الذي وقع منهام، فإن حالت الظروف دون معرفة نسبة الخطأ الذي وقع من كل سفينة 

ولية بينها بالتساوي، وأما إذا حدث التصادم الذي ال يعرف سببه تحملت كل سفينة ما أصابها من رضر  ولو كانت وزعت املسؤ 

 السفن التي وقع بينها التصادم أو إحداها راسية وقت وقوع التصادم.

 المحكمة المختصة بالتصادم المطلب الرابع:

وضح املنظم يف القانون البحري السعودي الجديد املحكمة املختصة بالنظر يف الدعاوى الناشئة عن التصادم البحري، 

ت عليه املادة )  ( حيث جاء فيها: 275وبني  ما هي املحكمة التي يحق لها البت يف هذه الدعاوى. وهو ما نص 

 أمام إحدى املحاكم اآلتية: للمدعي إقامة الدعوى الناشئة عن التصادم البحري -1))

 املحكمة التي يقع يف نطاق اختصاصها موطن املدعى عليه، أو مقر عمله الرئيس. -أ

 املحكمة التي يقع يف نطاق اختصاصها ميناء تسجيل سفينة املدعى عليه. -ب

ها ناملحكمة التي يقع يف نطاق اختصاصها أول ميناء سعودي وصلت إليه السفن، أو إحدى السفن التي حدث بي - 

 التصادم.

املحكمة التي يقع يف نطاق اختصاصها امليناء الذي ُحجز فيه عىل السفن التي حدث بينها التصادم، أو عىل إحدى   -د

 هذه السفن.

 املحكمة التي يقع يف نطاق اختصاصها مكان حدوث التصادم، إذا حدث يف املناطق البحرية للمملكة. -هـ

 أي محكمة أخرى يتفق فيها الخصوم عىل إقامة الدعوى أمامها.  -و

يف  -ملدعيبحسب ا –يجوز للخصوم االتفاق عىل عرض النزاع الناشئ عن التصادم عىل التحكيم، عىل أن يجري  -2

 ( من هذه املادة((.1نطاق إحدى املحاكم املنصوص عليها يف الفقرة )

يف إحدى هذه املحاكم التي نصت عليها املادة، ويجوز للمدعي أن يقدم  فبينت املادة أنه يصح عرض دعوى التصادم

 دعواه يف أي محكمة من املنصوص عليها بحسب الحاالت التي ذكرتها املادة.
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 وأوضحت أن  فض املنازعات يف دعاوى التصادم البحري يتم حلها بطريقني:

 األول: عن طريق املحاكم املختصة املنصوص عليها يف املادة.

 الثانية: عرض النزاع عىل التحكيم، بعد اتفاق طريف النزاع عليه.

ومل يكتِف املنظم يف الجديد ببيان املحكمة املختصة بالنظر يف دعاوى التصادم، بل نص  أيًضا عىل تقادم الدعوى 

ح بها لرفع دعاوى ة املسمو واملدة الزمنية التي يحق للمدعي رفع الدعوى فيها، وبيان اإلجراء املتخذ حال ميض الفرتة الزمني

 التصادم البحري.

 ( حيث جاء فيها: 270وهذا ما جاء يف املادة )

 ال تسمع الدعوى بالتعويض الناشئة عن التصادم بعد ميض سنتني من تاريخ وقوع الحادث.  -1

بعد ميض سنة  (112) ( من املادة )الرابعة والخمسني بعد املائتني(7ال تسمع دعوى الرجوع املنصوص عليها يف الفقرة )  -2

 من تاريخ الوفاة.

يقف رسيان املدد املنصوص عليها يف هذه املادة إذا تعذر الحجز عىل السفينة املدعى عليها وكان املدعي من   -0

 األشخاص الذين يتمتعون بالجنسية السعودية، أو كان له مواطن فيها((.

 التصادم البحري عىل نوعني:يتضح من خالل هذه املادة أن  املنظم قد جعل أمد رفع دعاوى 

 األول: خالل سنتني من تاريخ حدوث التصادم، وال يحق للمدعي رفع الدعوى بعد ميض تلك املدة.

 الثاين: خالل سنة من تاريخ وفاة شخص بسبب التصادم، وال يحق رفع الدعوى بعد ميض سنة عىل تاريخ الوفاة.

حرية ارية املحكمة املختصة بنظر الدعاوى الناشئة عن الحوادث البومل يوضح املنظم يف القديم يف نظام املحكمة التج

كام هو األمر يف النظام البحري الجديد، ومل يتطرق املنظم يف القديم إىل بيان العمل حيال تقادم الدعاوى الناشئة عن 

ت بشكل عام عىل تقادم الدعوى واملدد ح فيها برفع التي يسم التصادم البحري بخصوصها، وإن كانت بعض املواد قد نص 

ت املادة ) ( من النظام القديم، حيث جاء فيها: ))األخطار واالعرتاضات والشكايات 401تلك الدعاوى، ومن ذلك ما نص 

ساعة، ومل تتقدم عريضة بالدعوى يف ظرف واحد وثالثني يوًما اعتباًرا من تاريخ  40املذكورة إذا مل تعرض وتبلغ يف ظرف 

كم امللغاة((، وكام يتضح للقارئ فاملادة مل تنص عىل رفع دعاوى التصادم بخصوصها وإن كان لفظ تبليغه فتصري يف ح

"األخطار" قد يدخل فيه بوجه ما، فيجب التقيد باملواعيد املقررة يف تقديم الدعوى وإال سقط الحق واعتربت يف حكم 

 امللغاة.

: ))دعوى نولون السفينة ومعاشات وأجر الربان  ( من نظام املحكمة التجارية القديم عىل425ونصت املادة ) أن 

واملالحني، وباقي املأمورين، والخدمة واملستخدمني فيها، وإيفاء ذلك وإعطاء املبالغ التي تكون الركاب مديونة بها، وتسليم 

                                                           
ت الفقرة ) (112) إصابته بدنيًا بجروح،  ( على: ))تكون المسؤولية تجاه الغير بالتضامن إذا ترتب على الخطأ وفاة شخص أو354( من المادة )5نصَّ

 ويكون للسفينة التي تدفع أكثر من حصتها الرجوع بالزيادة على السفن األخرى((.
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رشوط املحل املالبضائع املشحونة ترد من طرف الخصم بواسطة مرور الزمان، إذا كانت مرت سنة واحدة منذ وصولها إىل 

ذهابها إليه. وكذلك الدعاوي التي تتعلق باملأكوالت املعطاة بأمر الربان إىل املالحني وباقي مأموري السفينة وخدامها ترد 

 بواسطة مرور الزمن، إذا كانت مر ت سنة واحدة عىل إعطائها((.

ملدة التي لدعاوى الناشئة عن التصادم وجعل اوقد وافق املنظم يف الجديد النظم التجارية العاملية بوجه عام يف تقادم ا

 يحكم من خاللها بالتقادم مرور سنتني من تاريخ وقوع الحادث.

أما بالنسبة للدعاوي املتعلقة بدعاوى التعويض عن أرضار الوفاة فتتقادم مبيض سنة من تاريخ الوفاة، كام سبق بيانه، 

والجديد، حيث كان النظام الجديد أكرث تفصيالً وواقعية ومواكبة ويتضح من خالل هذا العرض الفرق بني النظام القديم 

 للمتطلبات واملستجدات العرصية، وأكرث مرونة وإيجاًدا للحلول التي من شأنها تيسري األحكام املتعلقة بالحوادث البحرية.

 المقصود بالمساعدة واإلنقاذ، ومكافأتها، وكيفية تقدير المكافأة المبحث الثاني:

 ثالثة مطالب:وفيه 

 املطلب األول: املقصود باملساعدة واإلنقاذ.

 املطلب الثاين: مكافأة املساعدة واإلنقاذ ورشوطها.

 املطلب الثالث: تقدير مكافأة املساعدة واإلنقاذ.

 

 المقصود بالمساعدة واإلنقاذ المطلب األول:

 توطئة:

ملساعدة واإلنقاذ البحريني، ومل يتطرق إىل بيان املقصود بامل يتضمن نظام املحكمة التجارية أحكاًما خاصة باملساعدة 

واإلنقاذ، وذلك ألن ه يف وقت وضع النظام كانت أغلب السفن رشاعية ليس لديها القدرة عىل مساعدة غريها من السفن، 

 ومل تكن صناعة السفن قد تطورت عىل ما هي عليه اآلن.

املوانئ البحرية الصادرة عن املؤسسة العامة للموانئ السعودية أن ه: ))يف  ( من قواعد وتعليامت1/2/9وقد جاء يف املادة )

حالة وجود خطر عىل أشخاص  عىل ظهر السفينة فإن  عىل ربان هذه السفينة أو السفن املجاورة إعطاء األولوية إلنقاذ حياة 

 ريال((. 20000 إىل 100هؤالء األشخاص قبل أي عمل آخر، ومخالفة ذلك يعاقب عليها بغرامة من 

( أن  عىل ربان السفينة التي تصاب بحادث يف امليناء أو تكون طرفًا يف حادث إبالغ إدارة امليناء 1/9كام أوصت املادة )

فوًرا، كام أن  عىل كل سفينة تشاهد الحادث أو تكون طرفًا فيه إبالغ األمر إلدارة امليناء، ومخالفة هذين الواجبني معاقب 

( عىل أن  إلدارة امليناء السيطرة التامة عىل عمليات 1/7/9،1/1/9ريال، وقضت املادتني ) 7000إىل  700ة من عليهام بغرام

اإلنقاذ إذا نشأ عنها عائق يشكل خطرًا عىل املالحة ضمن حدود امليناء، وذلك عىل حساب مالك السفينة، ضامنًا الستمرار 

لها وهذا العمل يف املوانئ، وقد نص  املنظم يف القانو  ن البحري السعودي الجديد عىل املساعدة واإلنقاذ، وبني  أحكامه وفص 

 بخالف املنظم يف القانون البحري السعودي القديم.
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( حيث جاء فيها: ))يجب عىل كل ربان أن يبادر إىل إنقاذ أي شخص 210/1ومام جاء به املنظم يف الجديد يف املادة )

بالقدر الذي ال يعرض سفينته أو من عليها للخطر، ويكون الربان مسؤوال إن أهمل  يف البحر معرض لخطر الهالك، وذلك

 يف تنفيذ االلتزام((.

واألصل أن  املساعدة ليست إلزامية يف النظام وإمنا هي أمر أديب وأخالقي، ولقد كان الربانية يقدمون املساعدات 

ه كل مر إىل جعل املساعدة واإلنقاذ واجبًا قانونيًا يعاقب عليللسفن التي تكون بعرضة إىل الخطر والهالك، ولقد انتهى األ 

 ( من النظام البحري السعودي الجديد اآلنفة الذكر.210/1من يقدر عىل املساعدة وال يفعله، كام جاء يف املادة )

سفينة يسأل الومل ينص  نظام املحكمة التجارية عىل ذلك كام سبق وأن بي نا، ومع بقاء مسؤولية الربان، فإن مجهز 

( إذا وقعت املخالفة بناًء عىل تعليامت رصيحة من املجهز، 210( من املادة )1عن مخالفة االلتزام املشار إليه يف الفقرة )

 (.2/210وهذا ما نص عليه املنظم الجديد يف املادة )

 تعريف المساعدة واإلنقاذ:

( منه: ))اإلنقاذ البحري: املساعدة التي تقدم للسفينة 1) عر ف املنظم يف الجديد اإلنقاذ البحري حيث جاء يف املادة

 التي تكون يف حالة خطر ومن عليها، أو األشياء التي تنقلها وقت الخطر، بناًء عىل طلبها((.

 ومل يعرف املنظم يف القديم اإلنقاذ البحري ومل يتطرق إليه.

 ومن خالل استقراء النص  القانوين يتضح لنا اآليت:

بصدد مساعدة بحرية فإن ه يجب أن يتوافر إلحدى املنشأتني وصف السفينة قانونًا، وعليه فال يعترب استخرا  حتى نكون  -1

 ركام السفينة املحطمة مساعدة بحرية.

 أن يتم تقديم املعونة للسفينة، أو البضائع املوجودة عليها، وكذلك األشخاص، أو أجور النقل.  -2

، كأن توجد ظروف تجعل هالك املنشأة أو حمولتها أو األشخاص يجب أن تكون إحدى السفينتني يف خط  -3 ر جديٍّ

 املوجودين عليها محتماًل، كام إذا تعطلت محركات السفينة، أو إذا فقد الربان السيطرة عليها وهي يف البحر.

 مكافأة المساعدة واإلنقاذ وشروطها المطلب الثاني:

املساعدة واإلنقاذ كانت طوعية بداية األمر، ثم ما لبثت أن صارت إلزامية يتضح من خالل عرض املطالب السابقة أن  

ت عليها القوانني، ومع ذلك  ويتحمل من حرض تعرض سفينة للخطر ومل يبادر إلنقاذها مع قدرته عىل ذلك غرامة مالية نص 

املنظم  قابلة نظامية عادلة، وهذا ما نص  عليهوطبًقا للقواعد العامة فال بد  أن يكافئ كل من بادر بعلمية اإلنقاذ وهذا األمر م

( من نظام القانون البحري السعودي الجديد: ))كل عمل من أعامل اإلنقاذ البحري 211/1يف الجديد حيث جاء يف املادة )

افأة بقدر كيعطي الحق يف مكافأة برشط أن يؤدي إىل نتيجة مفيدة، وال يجوز أن تتجاوز املكافأة قيمة ما أنقذ((، وتكون امل

ما أصاب املساعد من خسائر وما تحمله من نفقات من جراء عمله، وتشمل املكافأة جانبًا من األمور املادية التي هي عبارة 

عن مكافأة عادلة يستحقها نتيجة ملساعدته وإنقاذه، ولعل الحكمة من وضع املكافآت هو لتشجيع الربابنة واملجهزين ملد  يد 

 حاب السفن األخرى، الذين هم بأمس  الحاجة لذلك.العون واملساعدة ألص
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 شروط استحقاق مكافأة المساعدة واإلنقاذ:

 ( وهي كاآليت:211/1يجب الستحقاق املساِعد للمكافأة رشوط عدة تتضح من خالل املادة )

 أن  تتحقق نتائج مفيدة من وراء املساعدة. -1

ري السعودي الجديد: ))كل  عمل  من أعامِل اإلنقاذ البحري  يعطي ( من نظام القانون البح211/1كام جاء يف املادة )

 الحق يف مكافأة برشط أن يؤدي إىل نتيجة مفيدة وال يجوز أن تتجاوز املكافأة قيمة ما أنقذ((.

 ومعنى ذلك أن  املسعف يقوم بالعمل عىل مسؤوليته؛ ألن  تحقيق النتيجة أمر احتاميل، غري أنه ميكنه الحصول عىل

، (113)اسرتداد النفقات التي تكبدها جراء عملية اإلنقاذ، فضاًل عن التعويض عن الرضر الذي لحقه بناًء عىل أحكام الفضالة

وإذا مل تؤد  أعامل اإلنقاذ إىل نتيجة مفيدة التزمت السفينة التي قدمت لها هذه األعامل باملرصوفات املعقولة التي أنفقت 

( حيث جاء فيها: ))إذا مل تؤد  أعامل اإلنقاذ إىل 211/1يه املنظم يف الجديد كام يف املادة )بهذا الشأن، وهذا ما نص  عل

 نتيجة مفيدة التزمت السفينة التي قدمت لها هذه األعامل باملرصوفات املعقولة التي أنفقت يف هذا الشأن((.

 أن تكون املساعدة بحرية. -2

 تكون السفينة طالبة اإلنقاذ معرضة لخطر جدي فإذا كانت املساعدة يفمبعنى أن تكون إحدى العامئتني سفينة، أو 

 .(114) النهر فال تخضع ألحكام القانون البحري، بل للقواعد العامة يف القوانني الداخلية

( من النظام الجديد ما يدل عىل أنه يجب أن تكون املساعدة بحرية حيث جاء يف املادة: 210/1وقد جاء يف املادة )

 عىل كل ربان أن يبادر إىل إنقاذ أي شخص يف البحر معرض لخطر الهالك...((.))يجب 

 أن تؤدي املساعدة إىل إنقاذ األموال واألشخاص. -0

( 211/1ولعل هذا الرشط يتفق مع الرشط األول يف رضورة تحقيق املنفعة، وقد نص  املنظم الجديد عىل ذلك يف املادة )

 ل اإلنقاذ البحري يعطي الحق يف مكافأة برشط أن يؤدي إىل نتيجة مفيدة...((.حيث جاء فيها: ))كل عمل من أعام

( من النظام الجديد: ))يجب عىل كل ربان أن يبادر إىل إنقاذ أي شخص يف البحر معرض 210/1وكام جاء يف املادة )

 لخطر الهالك... ((.

حق األشخاص الذين أنقذوا األرواح البرشية ( من النظام البحري السعودي الجديد : ))يست217/2وجاء يف املادة )

نصيباً عادالً يف مكافأة اإلنقاذ البحري التي تعطى ملن أنقذوا السفينة والبضائع مبناسبة الحادث نفسه، وال يجوز الجمع بني 

 ( من هذه املادة((.1نصيب املنقذ من هذه الحصة واملكافأة املشار إليها يف الفقرة )

                                                           

 .346ــ، حسين غنايم، القانون البحري/صـ200ــ ، فايز نعيم رضوان، القانون البحري، صــ310عماد عبد الحي، أحمد السيد، المرجع السابق/ صــ (113)

قصد ودون أن يكون ملزما بذلك، بشأن عاجل لحساب شخص آخر. محمد عزمي البكري، القانون المدني الجديد، والفضالة هي: قيام شخص عن 

2/377. 

 .ـ200ـ فايز نعيم رضوان، مرجع السابق/ صــ302انظر: علي البارودي، مبادئ القانون البحري/ صـ (114)
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 ملستغيثة للمساعدة.عدم رفض السفينة ا -4

ُه: ))ال تستحق أي مكافأة لإلنقاذ البحري أو النفقات التابعة له يف الحاالت اآلتية:214جاء يف املادة )  ( ما نص 

إذا كانت السفينة التي قدمت لها أعامل اإلنقاذ البحري قد رفضت تدخل السفينة املقدمة للخدمة رصاحة ولسبب  -1

تحق األشخاص الذين أسهموا يف أعامل املساعدة أية مكافأة إذا كانت السفينة املغاثة قد معقول وبناًء عىل ذلك فال يس

 منعتهم عن مساعدتها رصاحة ولسبب معقول((.

 أن تكون املساعدة اختيارية. -7

بحيث أال تكون هذه املساعدة حاصلة نتيجة التزام عقدي أو نظامي وإال  فإنه من الواجب الرجوع إليهام يف كيفية 

تحديد املكافأة لذلك ال يستحق عامل السفينة مكافأة، كام ال يستحق مجهز السفينة القاطرة مكافأة إذا كان يرتبط مع 

( حيث جاء فيها: ))ال تستحق أي مكافأة لإلنقاذ 214السفينة املقطورة بعقد، وبهذا جاء املنظم السعودي الجديد يف املادة )

املساعدة التي تقدمها السفينة القاطرة للسفينة املقطورة، أو للبضائع،  -0حاالت اآلتية:... البحري أو النفقات التابعة له يف ال

 أو األشخاص املوجودين عىل ظهرها، إال  إذا قامت بخدمات استثنائية ال تدخل عادة يف عقد القطر((.

إنقاذ السفينة  لية عن مساعدة أووبناًء عىل ذلك ففي حالة القطر ال تستحق أية مكافأة للسفينة التي تقوم بهذه العم

 التي تقطرها، أو البضائع املوجودة عليها، إال  إذا قامت السفينة القاطرة بخدمات استثنائية ال تدخل عادة يف عمليات الَقطْر.

ويالحظ الباحث يف النظام البحري السعودي الجديد ِجَدَة هذه الرشوط وما يتعلق بها من أحكام، حيث إن النظام يف 

لقديم مل يتطرق إليها ومل يرُِش إليها، وذلك ملا سبق إيراده من أن  النظام يف القديم وضع قبل تطور النقل البحري حيث ا

كانت السفن رشاعية واإلنقاذ واملساعدة يصعب العمل بها يف السفن الرشاعية، وقد راعى املنظم يف الجديد مواكبة التطورات 

 ي فجاءت هذه املواد لتنظيم أحكام املساعدة واإلنقاذ البحري.  الحاصلة يف النقل التجاري البحر 

 تقدير مكافأة المساعدة واإلنقاذ المطلب الثالث:

يستحق املكافأة كل من ساهم يف عملية اإلنقاذ واملساعدة، فيستحق مالك السفينة مكافأًة باعتباره صاحب السفينة 

أة عىل قدر جهده مقابل هذا العمل اإلنساين النبيل، وقد تلغى هذه املكاف املنقذة، ويستحق الربان والبحارة كذلك مكافأة كل

 أو تخفض يف بعض الحاالت التي بينها املنظم، وسوف أتكلم عن هذه املسائل يف هذا املطلب يف النقاط اآلتية:

 أواًل: كيفية تقدير مكافأة المساعدة واإلنقاذ.

 يتم تقدير مكافأة املساعدة واإلنقاذ بإحدى طريقتني:  

 األوىل: أن تكون عن طريق االتفاق بني األطراف.

 الثانية: أن تكون عن طريق القضاء.

 وميكن بيان ذلك يف اآليت:

ت عليه املادة ) أوالً: تقدير املكافأة باالتفاق بني األطراف. رفان عىل ( حيث جاء فيها: ))يتفق الط212/1وهو ما نص 

 مقدار املكافأة ...((.
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وهذا هو األصل حيث يرجع األمر يف التقدير إىل الطرفني، وفيه إعامٌل لسلطة اإلرادة وفيه تطبيق للقواعد العامة، وملا 

غاء لكانت السفينة املطالبة باإلنقاذ قد تتعرض لالستغالل نظرًا لظروفها املحيطة بها فقد أجاز املنظم للقايض سلطة تعديل أو إ

االتفاق املذكور، إذا تبني أن رضاء أحد الطرفني قد شابَُه تدليٌس، أو أن  املكافأة مبالٌغ فيها زيادة أو نقًصا بحيث ال تتناسب 

 مع الخدمات التي قدمت لها.

إبطال أو تعديل أي  -بناء عىل طلب أحد الطرفني-( حيث نصت عىل: ))للمحكمة 211وبهذا جاء املنظم يف املادة )

تفاق عىل اإلنقاذ البحري إذا تبني لها أن رشوطه غري عادلة، ومتت وقت الخطر وتحت تأثريه، أو إذا كان رضا أحد الطرفني ا

 قد شابَُه تدليس أو غش، أو إذا كانت قيمة املكافأة مبالغاً فيها زيادة أو نقصاً بحيث ال تتناسب مع الخدمة التي قدمت((.

هذا إذا مل يحدد األطراف أو يتفقا عىل قيمة املكافأة كان عىل القايض تقديرها، وب القضاء. : تقدير املكافأة بواسطةثانيًا

( حيث جاء فيها: ))يتفق الطرفان عىل مقدار املكافأة، فإن مل يتفقا حددت 212/1جاء املنظم يف الجديد كام يف املادة )

 السفينة وربانها وبحارتها((.املحكمة مقدارها، وتحدد بالكيفية نفسها نسبة توزيعها بني مالك 

وبناًء عىل ما تقدم فإنه إذا حددت املكافأة عن طريق املحكمة فإنها تدخل يف تقديرها عدة عنارص منها: الفائدة التي 

تحققت من املساعدة، والجهود الذي قدمتها السفينة، والخطر الذي كان يحيط بالسفينة التي تلقت املساعدة وركابها 

 ها، واملدة التي استغرقتها عملية اإلنقاذ، واملرصوفات التي أنفقتها السفينة التي قدمت املساعدة.وبحارتها وشحنت

 ثانًيا: متى تلغى مكافأة المساعد واإلنقاذ ومتى تخفض؟.

ال تستحق املكافأة السفينُة التي تسببت يف الخطر، ويجوز تخفيض املكافأة أو إلغاؤها إذا تبني من الظروف أن  

ني باالتفاق قد ارتكبوا أخطاء جعلت املساعدة أو اإلنقاذ أكرث لزوًما، أو وقع منهم غري ذلك من أعامل الغش، وذلك القامئ

دون إخالل بتوقيع العقوبات عليهم، أو التعويض عن ذلك من الجهة املختصة، فللقايض تخفيض املكافأة إذا رأى أنها غري 

بناء عىل طلب أحد -( حيث جاء فيها: ))للمحكمة 211لجديد كام يف املادة )عادلة، وبهذا جاء النظام البحري السعودي ا

إبطال أو تعديل أي اتفاق عىل اإلنقاذ البحري إذا تبني لها أن رشوطه غري عادلة، ومتت وقت الخطر وتحت  -الطرفني

اً بحيث ال مبالغاً فيها زيادة أو نقص تأثريه، أو إذا كان رضا أحد الطرفني قد شابَُه تدليس أو غش، أو إذا كانت قيمة املكافأة

 تتناسب مع الخدمة التي قدمت((.

كام يجوز للمحكمة أن تقيض بتخفيض املكافأة أو إلغائها إذا ثبت أن  القامئني باإلنقاذ قد ارتكبوا رسقات أو أخفوا 

( حيث جاء فيها: 210ملادة )أشياء مرسوقة، أو وقع منهم غري ذلك من أعامل الغش، وبهذا جاء املنظم يف الجديد يف ا

))للمحكمة أن تقيض بتخفيض املكافأة أو بإلغائها إذا تبني أن القامئني باإلنقاذ البحري قد ارتكبوا أخطاء جعلت اإلنقاذ 

 الزماً، أو إذا ارتكبوا رسقات، أو أخفوا أشياء مرسوقة، أو وقع منهم غري ذلك من أعامل الغش((.

 املكافأة نوع الخدمة التي خصصت لها السفينة التي قدمت املساعدة.كام تراعى املحكمة يف تقدير 

وتراعي املحكمة أيًضا قيمة األشياء التي تم انقاذها وهي النتيجة الهامة التي تقوم عليها املكافأة، وبهذا جاء املنظم يف 

 تية:( حيث جاء فيها: ))تراعي املحكمة يف تحديد املكافأة األسس اآل 215الجديد يف املادة )

 قيمة السفينة واملمتلكات األخرى التي أنقذت وأجرة النقل يف ميناء الوصول. -1 
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 املهارات واملجهودات التي بذلت يف منع الرضر البيئي أو تقليله. -2 

 الخطر الذي كان يحيق بالسفينة التي أُنقذت. -0 

 املدة املستغرقة لإلنقاذ. -4 

 بسبب جهودهم يف اإلنقاذ. املرصوفات وأجور الطاقم اإلضافية -7 

 األرضار املادية التي لحقت بالسفينة املشاركة يف اإلنقاذ واألرضار البدنية التي لحقت بالطاقم. -1 

 أخطار املسؤولية التي تعرض لها املنقذون قبل الغري أو قبل الشاحنني بسبب اإلنقاذ. -5 

 قيمة األدوات التي استعملها املنقذون. -0 

 نوع الخدمة التي خصصت السفينة لها )سفينة تجارية، أم سفينة مخصصة لعمليات املساعدة واإلنقاذ(. -9 

 املهارات واملجهودات التي بذلت إلنقاذ األشخاص والسفينة واملمتلكات األخرى. -10 

 الخاتمة

البحث  د الله تعاىل عىل إمتام هذاالحمد لله والصالة والسالم عىل رسول الله وعىل آله وصحبه ومن وااله، وبعد فأحم

 وأسأله املزيد من فضله، وقد توصلت يف هذا البحث بعد الدراسة واملقارنة إىل النتائج اآلتية:

ح املنظم يف الجديد املقصود بالتصادم البحري ومل يتطرق املنظم يف القديم لبيان املقصود بالتصادم البحري  .1 وض 

 وإمنا تطرق لبعض أحكامه العامة.

ملنظم يف الجديد كان أوسع يف نطاق تطبيق املسؤولية حيث نص  عىل أن ه إذا حدث تصادم بسبب خطأ إحدى ا .2

السفينتني فتتحمل السفينة املخطئة مسؤولية ذلك التصادم، بينام يف القديم نص  عىل الربان فقط دون غريه، 

 ة قد تشمل الربان وغريهوعىل هذا فيفهم من نص  املادة يف النظام الجديد أن  املسؤولي

كانت عبارة املنظم يف الجديد املتعلقة بالتصادم الناتج عن الخطأ املشرتك أوضح وأدق وأرصح يف بيان تحمل  .0

 املسؤولية والحكم املرتتب عىل مثل هذه الصورة من التصادم.

شرتك من حيث بخطأ م ساوى املنظم يف القديم يف الحكم بني التصادم الذي ال يعرف سببه والتصادم الذي يقع .4

تطبيق الحكم، إال أن املنظم يف الجديد خالف هذا الحكم فنص  عىل أنه إذا حدث تصادم بسبب خطأ مشرتك 

قدرت مسؤولية كل سفينة من السفن التي حدث بينها التصادم بنسبة الخطأ الذي وقع منهام، فإن حالت الظروف 

 عت املسؤولية بينها بالتساوي.دون معرفة نسبة الخطأ الذي وقع من كل سفينة وز 

مل يوضح املنظم يف القديم يف نظام املحكمة التجارية املحكمة املختصة بنظر الدعاوى الناشئة عن الحوادث  .7

البحرية، ومل يتطرق إىل بيان العمل حيال تقادم الدعاوى الناشئة عن التصادم البحري بخصوصها، وإن كانت 

ت بشكل عام عىل  تقادم الدعوى واملدد التي يسمح فيها برفع تلك الدعاوى. بعض املواد قد نص 

 مل يعرف املنظم يف القديم اإلنقاذ البحري ومل يتطرق إليه وال إىل يشء من أحكامه. .1
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 الئــــــحــــة املصادر واملراجـــــــــع

 

 

 م.1900أحمد محمود حسني، النقل البحري الدويل للبضائع، مرص، ط  -

 ه.1405، 2الرحيم، رشح القانون البحري السعودي، مكتبة الرشد نارشون، طثروت عيل عبد  -

حسني غنايم، القانون البحري يف دولة اإلمارات العربية املتحدة دراسة مقارنة بقوانني دول مجلس التعاون  -

 ه.1410الخليجي، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، 

 م.1900ملعارف، جمهورية مرص العربية، اإلسكندرية، عيل البارودي، مبادئ القانون البحري، منشأة ا -

 م. 1957عيل جامل الدين عوض، القانون البحري، دار النهضة العربية،  -

عامد الدين عبد الحي، أحمد السيد، رشح القانون البحري يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، مكتبة الجامعة،  -

 م.2017الشارقة، 

 ه.. 1429بحري يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، أكادميية رشطة ديب، فايز نعيم رضوان، القانون ال -

 م.1997القانون البحري الجديد، مصطفى كامل طه، دار الجامعة الجديدة باإلسكندرية،  -

 م.1905القانون البحري، سميحة القليويب، دار النهضة العربية،  -

 .0/299لقاهرة مرص، محمد عزمي البكري القانون املدين الجديد، دار محمود، ا -

 م.1990محمود سمري الرشقاوي، القانون البحري، دار النهضة العربية، القاهرة،  -

 م.2012-2011، 4املوجز يف القانون البحري، محمد بهجت قائد، دار النهضة العربية، ط  -

 هـ.7/4/1440وتاريخ  00النظام البحري التجاري الذي صدر باملرسوم املليك رقم م/ -

 هـ.24/1/1094وتاريخ  25نئ واملرافئ واملنائر البحرية الصادر باملرسوم املليك رقم م/نظام املوا -

 هـ.17/1/1070وتاريخ  02نظام املحكمة التجارية الصادر باملرسوم املليك رقم  -

 قواعد وتعليامت املوانئ البحرية الصادرة عن املؤسسة العامة للموانئ السعودية: -

- https://mawani.gov.sa/ar-sa/RulesRegulations/Pages/default.aspx 
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 البعد الفلسفي للمرشع الجنايئ املعارص يف ظل العوملة

 

 البعد الفلسفي للمشرع الجنائي المعاصر في ظل العولمة

 

 الجنائي –مدرس مساعد قانون العام 
ية    جامعة  دهوك التقنية  السياسية والادار

 كلية الحقوق والعلوم السياسية
 / ئاكرى ية القانون والعلوم كلية التقنيةجامعة سوران كل

 

 ملخص البحث

القت العوملة بضاللها عىل العامل بأرسه وخاصة يف امليدان الجنايئ، األمر الذي الميكن أن يغفله املرشع 

لجرائم مستحدثة عابرة للحدود ويف إطار نظرته لقيمة الوسيلة املستعملة يف ارتكاب الجنايئ يف إطار تنظيمه 

تجدة جديد من الجرائم املستحدثة واملسالنوع ال هذا ظهوربهاجسا عامليا  هذه االشكالية اصبحتلذلك  الجرمية .

، جرائماجهة هذا النوع من التجه نحو اتخاذ كافة االجراءات الالزمة ملو تان فلسفة املرشع الجنايئ و يف العامل، 

لجرائم ترتكب اواالتجار باالعضاء البرشية...وغريها ، كالجرائم املعلوماتية وغسيل االموال وجرائم االرهاب

 فالتحقيق فيها اصبح امرا يف غاية الصعوبة لعدم وجود الجاينباساليب جديدة،  املستحدثة داخل وخار  الدولة

وجود الثار وادوات ارتكاب الجرمية النها ترتكب عن البعد بواسطة االجهزة يف مكان او مرسح الجرمية فال 

تكثيف الجهود الدولية، من خالل عقد ، ملجابهة هذا النوع من الجرائم يجب  والتقنيات الحديثة واملتطورة

االختصاص نازع ت تتالىفجرائم املستحدثة وفق الية خاصة الاالتفاقيات واملعاهدات الدولية يف سبيل مواجهة 

ليم املجرمني مهام لة تسأ جرائم املستحدثة وتفعيل مبدأ ازدواجية التجريم يف مسالالقضايئ الدويل يف مكافحة 

 . كانت جنسيتهم او مكان ارتكاب الجرمية
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Abstract 

         From the time of arising globalization, it has affected the entire world, especially 
the criminal field. This is an issue which cannot be overlooked by the criminal legislator in 
regulating new types of crimes that cross borders and in the framework of legislator’s view 
for the value of the means used to commit the crime. Therefore, this problem has become a 
global concern with the emergence of this new type of new and emerging crimes in the 
world. The philosophy of the criminal legislator is towards taking all the necessary 
proceedings to face this type of crimes, such as informatics crimes (cybercrimes), money 
laundry, crimes of terrorism and trafficking in human organs…etc. These crimes are 
committed inside and outside the country with new ways, investigation in such crimes 
become very difficult due to non-presence of the criminal in the place of committing crime 
and there are no traces and tools of committing the crime, because it is committed from a 
distance by using modern devices and technologies. 

 To combat this type of crimes international efforts must be intensified through 
international conventions and treaties in order to face new type of crimes according to a 
special mechanism to avoid conflict of international jurisdiction in the combat against new 
crimes and activate the principle of dual criminality in the issue of extradition of criminals 

whatever their nationality, or the place of committing the crime. 

 

 المقدمة

القت العوملة بضاللها عىل العامل بأرسه وخاصة يف امليدان الجنايئ، األمر الذي الميكن أن يغفله املرشع الجنايئ يف 

 اصبحتذلك ل لقيمة الوسيلة املستعملة يف ارتكاب الجرمية .إطار تنظيمه لجرائم مستحدثة عابرة للحدود ويف إطار نظرته 

فة املرشع ان فلسو جديد من الجرائم املستحدثة واملستجدة يف العامل، النوع ال هذا ظهوربهاجسا عامليا  هذه االشكالية

لتي اثرت االتكنولوجيا  تغرياتال يف ظلتجه نحو اتخاذ كافة االجراءات الالزمة ملواجهة هذا النوع من الجرائم، تالجنايئ 

عىل السياسة الجنائية يف مواجهة الجرمية من خالل اصدار حزمة من الترشيعات الرضورية لحفظ املجتمع، ويف الوقت 

ثة والرسيعة التكنولوجيا الحدي ماترافق مع الراهن هناك تحديات جديدة تواجه العامل وهي االثار السلبية للعوملة، من خالل

الجرائم املنظمة والعابرة للحدود الدولية وانتشارها بشكل  يف مقدمتها، من حيث النوع والكم االجرام ازدياد ظاهرةمن 

ة الكومبيوتر عن طريق اجهز و النها ترتكب بأساليب حديثة  الجرائم ووسائل ارتكابها فيه تنوعت ، يف وقتمفاجئ ورسيع

مبتكرة يف الجرمية  من الجرائم ووسائل ةادت اىل ظهور انواع متعددي التاملرتبطة بشبكة االنرتنيت العاملية،  النقالة والهواتف

وبرزت اشكالية يف  ،والقانونية اثرت يف كافة جوانب الحياة االجتامعية واالقتصادية والسياسيةو املنظمة والعابرة للقارات، 

ة يف كل عىل السياسة الجنائي مواجهة هذه الجرائم باالجراءات الجنائية والتحقيق فيها حيث اثرت بشكل كبري وعميق

 دول العامل، وال ميكن ضبطها واحتوائها.
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تكمن أهمية البحث يف كونه موضوع الساعة وكل ساعة، فكثري من السلوكيات الشائنة التي  : اوال : اهمية البحث

نائية من املسؤولية الجمتس حياة املجتمع ظهرت يف ظل العوملة وعىل الرغم من خطورتها فهي غري منظمة، بل ان معادلة 

 جاين ومجني عليه وجرمية وعقوبة قد تبدلت وتغريت ما يستلزم التغيري يف   فلسفة املرشع الجنايئ ملواجهة هذا التغيري .

معالجة  ، فهي تتمثل بالنقص الترشيعي الحاد يف إشكالية البحث التنفك عن اهمية البحث : اشكالية البحث : ثانيًا

اح ملستحدثة ومواجهة الوسائل املبتكرة يف ظل العوملة، مثلام تكمن االشكالية يف صعوبة املوازنة بني االنفتكثري من الجرائم ا

 الترشيعي املطلوب وبني اجراءات ووسائل مكافحة هذه الجرائم .

  تعتمد منهجية البحث عىل املنهج الوصفي فضالً عىل املنهج املقارن . خامسا : منهجية البحث :

لغرض دراسة البعد الفلسفي للمرشع الجنايئ املعارص يف ظل العوملة، من جميع الجوانب كلية البحث: ادسا: هيس

سمنا هذا املبحث اىل وق املتعلقة بذلك سنقسم هذا البحث اىل ثالثة مباحث:  االول : العوملة والسياسة الجنائية املعارصة ،

الثاين واملبحث  رص.فلسفة املرشع الجنايئ املعا ، نبنياملطلب الثاين نبني يف املطلب االول: ماهية العوملة، اما يف مطلبني

اثرها يف مطلبني نبني يف املطلب االول: الوسيلة التقليدية و  يتكون منهذا املبحث و   : الوسائل االجرامية يف ظل العوملة.

الثالث : الجرائم . و املسؤولية الجنائيةالوسيلة املستحدثة واثرها يف فنبني املسؤولية الجنائية، اما يف املطلب الثاين: 

اما يف ، تحدثةماهية الجرائم املس قد قسمنا هذا املبحث اىل مطلبني، بينا يف املطلب االول:و املستحدثة يف ظل العوملة. 

 .مكافحة الجرائم املستحدثة يف ظل العوملةفتناولنا املطلب الثاين: 

 ئية المعاصرةالعولمة والسياسة الجناماهية األول: المبحث 

هناك تحديات جديدة تواجه العامل، من خالل التكنولوجيا الحديثة والرسيعة وازدياد ظاهرة االجرام، والجرائم 

املستحدثة والتي تؤثر سلبا عىل املجتمع، بظهور نوع جديد من الجرائم املنظمة والعابرة للحدود الدولية وانتشارها بشكل 

ووسائل ارتكابها. لذلك سوف نقسم هذا املبحث اىل مطلبني، نبني يف املطلب االول: مفاجئ ورسيع فقد تنوعت الجرائم 

 فلسفة املرشع الجنايئ املعارص. ، نبنيماهية العوملة، اما يف املطلب الثاين

 العولمة  فهومماألول: المطلب 

ة، واصبحت حديث ات الصغري ان مصطلح العوملة اصبح متداوال ومنترشا بشكل كبري يف كافة دول العامل وحتى املجتمع

 ألهمية مفهوم العوملةو  من السياسني واالقتصادين واالجتامعني واملثقفني وحتى االنسان العادي، لذلك كافة رشائح املجتمع

 العوملة والعاملية. التميز بنيف ،العوملة ، اما يف الفرع الثاين عنىم، نبني يف الفرع االول :قسمنا هذا املطلب اىل فرعني

 العولمة عنىماألول: الفرع 

ب واالدبيات توافر الكثري من الكت من رغمال املعنى اللغوي واالصطالحي، وعىل يستلزم بيانالعوملة  بيان معنىان 

 ناسباً مالعربية التي تناولت كلمة العوملة مبختلف جوانبها واهدافها واسبابها، فقد الحظنا ان الكتاب العرب مل يبينوا تعريفا 

 بني عامة الناس واملفكرين والكتاب متداولللعوملة بالرغم من انتشارها بشكل كبري و 
(115) . 

                                                           
، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية، الرياض، االسري في ظل العولمةالعنف د. عباس ابو شامة عبدالمحمود و د. محمد االمين البشرى،  )115

 . 74، ص 3115
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"ال ميكن  عىل وزن " فوعلة مشتقة من )العامل( وذلك بفتح الالم يف اللغة العربية كلمة العوملة : العولمة لغة - اوال

، الرباعي يف اللغة العربية والتي تعني تعدي االثر اىل الغريتجاهل هذا املعنى الجديد ألن وزن " فوعلة " من أوزان امللحق 

(116) ) تعومل ، يتعومل، تعوملا، فهو متعومل( تعوملت الدول اي ان الدول انتهجت سياسة العوملة
، يف اللغات االجنبيةاما العوملة  .

وهذا املصطلح يف اصله اقتصادي الجوهر ولكنه تعدى اىل امناط اخرى، والتي   Mondialisationتسمى يف اللغة الفرنسية ف

فكلها تدل عىل النطاق الجغرايف   Planet ireو   Universalتأخذ مفهوم العاملية والشمولية وكل ما هو كيل، ويرادف مصطلح 

يتبني من ذلك وعاملي او كروي او شامل  Globalاملأخوذة من كلمة  Globalizationويف اللغة االنكليزية ، ( 117)واالقليمي

، عدم بقاء الحدود (119)كام اشار الدكتور اسامعيل صربي املقصود " بالكوكبة " .( 118)العامل Worldانه مشتق من كلمة 

السياسية الفاصلة بني الدول ذات السيادة الوطنية او دول معينة، لتداخل العوامل السياسية واالقتصادية والثقافية 

العوملة يف داللتها اللغوية جعل العامل كله يف منظومة واحدة متكاملة اي جعل الشئ ف.(120)عية باالضافة اىل السلوكواالجتام

عامليا، وهو املعنى الذي اصبح رائجا يف كافة الدول االوربية ويقابلها كلمة العوملة يف اللغة العربية، لفظ العوملة هي الرتجمة 

باللغة الفرنسية، وان  Mondialisationباللغة االنكليزية و  Globalization استخدامها لرتجمة العربية التي تم االستقرار عىل

 The Globalاي العامل ، وكذلك  The Worldالقواميس واملعاجم اللغوية يقابلها مصطلح  بحسبتعني العامل  Globalلفظ 

Village  اي القرية العاملية او الكونية، اي جعل االشياء املحلية اىل العاملية ، مبعنى ان الدول اصبحت وثيقة الرتابط مع

 .(121)بعضها البعض من خالل وسائل التكنولوجيا الحديثة واالتصال الرسيع، فاصبح العامل كأنه قرية صغرية

نع للعوملة، وذلك النها توصف بدالالت مختلفة حيث ان ال يوجد تعريف محدد جامع ما : العولمة اصطالحا - ثانيا

طبيعة املصطلح تعطي معان كثرية يف السياسة واالقتصاد واالجتامع والثقافة، ومن الصعب حرصها يف مفهوم واحد. فالعوملة 

والهائل يف  عان مفهوم العوملة يرتكز عىل التقدم الرسيو مصطلح معارص مل يدخل يف القواميس االقتصادية والسياسية ، 

جارة وظهرت كمصطلح يف مجال االقتصاد والت ،مجال التكنولوجيا املعلوماتية، وعىل كافة االصعدة يف الساحة الدولية

واملال، كام توصف بانها نظام متناسق ذات ابعاد متعددة تتجاوز دائرة االقتصاد اىل االتصال بالفكر وااليدولوجية السياسية 

فالعوملة تعترب مزيجا من العالقات والروابط املتداخلة التي تتجاوز املجتمعات والدول والحدود  .(122)واالجتامعية والرتبية

والزمان واملكان، وهو النظام العاملي املعارص حيث ان كل نشاط او حدث يف اية بقعة او جزء من العامل، لها تأثري عىل كل 

ا له من أن ، ان التكنولوجيا املعلوماتية بالرغم( 123)من الكرة االرضية االفراد يف كافة املجتمعات يف االجزاء االخرى البعيدة

                                                           

 . 92، ص3110، مطبعة سبيريز، دهوك، سياسة التجريم في ظل العولمة( د. خليل يوسف جندي ميراني، 3

في الفلسفة، كلية العلوم االجتماعية، جامعة ، رسالة ماجستير الدولة والعولمة نهاية السيادة فرانسيس فوكويان نموذجا( العاقب سفيان ،  117

 .36، ص3116، الجزائر،  3وهران

 .7، ص3114، زهران للنشر، عمان، العولمة وأثرها في العالم الثالث )التحدي واالستجابة(( د. عالء الدين ناطورية،  118

 .49-46ص  ،1779، 4، الطريق، العدد مبرياليةالرأسمالية العالمية في مرحلة ما بعد اال-( د. اسماعيل صبري عبدالله، الكوكبة 119

 .15، ص3115، دار الكتب الوطنية، بنغازي،العولمة والتماسك المجتمعي في الوطن العربي( د. مولود زايد الطبيب،  120

، دار لجرائم المعلوماتيةالجوانب الموضوعية واالجرامية . نقال عن د.هالل عبدالاله احمد، 95( د. خليل يوسف جندي ميراني، مصدر سابق، ص 121

 .36، ص3116النهضة العربية، القاهرة، 

 .5، ص3112، 1، الجامعة االسالمية، غزة، طالعولمة( د.صالح الرقب،  122

 .10( د. مولود زايد الطبيب، مصدر سابق، ص 123
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ية، سوف تقودنا اىل تشكيل وعي عاملي، او مجتمعات سياسية عرب الفوم أنها تأثري هائل عىل االفراد ال ينبغي ان نفرتض

 .(124)تزال عائق دون حصول ذلك، وال تزال التقاليد واالعراف تحدد هويتناال فاملسافات 

ئيسية ان الرسعة والنمو هي امليزة الر و العوملة تأيت باشكال مختلفة وليست ظرفا جامدا، بل عملية طويلة االمد إن 

ابرة للحدود هي عملية مستمرة وع نسياب السلع والخدمات والبضائع والثقافة واملعلومات والسالح والجرميةن اللعوملة، وا

كون احيانا فوضوية، حيث التفاعل الكوين بني مختلف الدول والقوميات الدولية، وهي عمليات ديناميكية معقدة، وت

 .(125)واملجتمعات غري املتجانسة، واملحرك الرئييس للعوملة هو ثورة املعلومات

امتها الرئيسية تم تحديد س بيد أنهعىل تعريف موحد،  مل يتفقوا الباحثني لكنبروز مصطلح العوملة  وعىل الرغم من

من حيث النطاق الجغرايف يف الكون، ومحتواه التطبيقي يستوعب كل االحداث والنشاطات ، اوال : هييف ثالثة سامت و 

كافة الدول واملجتمعات  كثافة التفاعل والتأثري والتأثر بني ،ثانياو  . السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتامعية واملعلوماتية

لنشطات لتدريجي للبرش يف شتى انحاء املعمورة نحو املزيد من التشابه يف ااالتجاه ا ،ثالثاو  .التي تؤثر عىل بعضها البعض

  .(126)واملؤسسات بل ويف القيم والذوق العام واسلوب الحياة

د العاملي صعيالفالعوملة )) "هي مرحلة جديدة من مراحل الحداثة والتطور تتكاثف فيها العالقات االجتامعية عىل 

 ذلك انية، وال يعنيانسو وحدوث تالحم بني الداخل والخار ، وربط بني املحيل والعاملي بروابط اقتصادية وسياسية وثقافية 

االفراد  العامل الداخيل نفسه يف تأثريه يف سلوكيات يف الغاء املحيل او الداخيل ، ولكن يصبح العامل الخارجي له حضور

 .(127) لنتيجة هي بروز العامل الداخيل وتقويته"((وقناعتهم وافكارهم وا

 يز بين العولمة والعالميةيالتم: الفرع الثاني

ام يشاع كازداد استخدام مصطلح العوملة يف مختلف الحقول العلمية واالقتصادية والسياسية واالجتامعية والثقافية، و 

وان العوملة ليست عملية احادية او عالقة بني دولة واخرى، وهي حالة متغرية  ،املصطلحات املرادفة له فإن العاملية تعد من

بيد أن  .( 128)ة واالنتا يث والتجار دليست ثابتة، فهي يف الواقع عدة عمليات من التنافس بني الدول واالنتشار التقني والتح

ال ما ز  كونه شوبه كثري من الغموضي مصطلح ملةفالعو ، ( Universalism)والعاملية  ( Globalization)فرق بني العوملة  هناك

استقر عليه  ، بينام العاملية مصطلح قديم جدا فقد يف بدايته، ويف ضوء الحقائق البحثية فانها متثل نوع من ارادة الهيمنة

الة العوملة هو حتواتر العمل الدويل قانونيا وفقهيا، فهي تعني طموحا اىل االرتفاع بالخصوصية اىل املستوى العاملي. ولكن 

مشتق من كلمة العامل والتي تشري اىل الكرة مصطلح ان العاملية و  .(129)تيار متحرك ديناميكيا يف تفاعالته املتصاعدة

 هذا املصطلح  يخصاخر ال ىمبعن ،االرضية، حيث تشري العاملية اىل كل شئ ال يرتبط بحدود معينة وال يوجد مبنطقة او دولة

                                                           
 .342، ص3114، ترجمة رحاب صالح الدين، هنداوي للنشر، القاهرة، معضلة العولمة( داني رودريك،  124

 .12، ص3111،جامعة نايف العربية للعلوم االمنية،الرياض،االمن الوطني في عصر العولمة( د. ذياب موسى البدانة،125

 .97( د. خليل يوسف جندي ميراني، مصدر سابق، ص 126

 .563ص، 3117، 3، العدد3المجلد، بحث منشور في مجلة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، العولمة والخيارات المستقبلية( د. عبدالعزيز منصور،  127

 .3( د. ذياب موسى البدانة، مصدر سابق، ص 128

 .32( د. مولود زايد الطبيب، مصدر سابق، ص 129
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وقوله  ،(131))الَْحْمُد لِل ِه رَب  الَْعالَِمنَي(ه القرآن الكريم يف قوله تعاىل ، وهو ما اكد(130)باية مجتمع كانفردا او مجموعة معينة 

ُه رَب  )أَن يَا ُموىَس إيِن  أَنَا الل  وقوله تعاىل ، (132))وتَبَارََك ال ِذي نَز َل الُْفرْقَاَن َعىَلٰ َعبِْدِه لِيَُكوَن لِلَْعالَِمنَي نَِذيرًا( تعاىل

يتنب من تفسري هذه االيات الكرمية ان الله هو رب و دون اخرى، ، فالله ليس رب لفئة معينة او لشعب او امة(133)الَْعالَِمنَي(

  . كل البرش اي كل العامل وهو مايؤكد عىل العاملية

يديولوجية الفكرية واملقارنة اال  ان العاملية هي نزعة انسانية وتوجه وتفاعل بني الحضارات والتقارب بني كافة الثقافاتو 

والتعاون والتساند والتعارف والتكامل بني االمم والدول حيث ان االنسانية صفة مشرتكة بالرغم من بعد املسافات واالرايض 

 ، (134)الشاسعة، ولكل منها عادات وتقاليد وهوية مختلفة وثقافة تتميز بها

ارَفُوا  )يَا أَي َها الن اُس إِن ا َخلَْقنَاكُم م ن ذَكَر  َوأُنثَٰى َوَجَعلْنَاكُْم ُشُعوبًا َوقَبَائَِل لِتَعَ  القرآن الكريم يف قوله تعاىلوهو ما اكد عليه 

 .(135)إِن  أَكْرََمُكْم ِعنَد الل ِه أَتَْقاكُْم إِن  الل َه َعلِيٌم َخِبرٌي(

ح املحيل عىل ما هو نفتا ال ى العاملي، ومبفهوم اخر هي اان العاملية تشري اىل الطموح واالرتقاء بالخصوصية اىل املستو 

ضارات تبادل االخذ والعطاء والحوار والتعارف والتقارب بني كافة الثقافات والح اىل هدفتان العاملية فعاملي او كوين وبالتايل 

ع الخصوصيات منة وبالتايل محاولة لقم، وميكن النظر اىل العاملية باعتبارها اثراء للهوية الذاتية، اما العوملة فهي ارادة الهي

 . (136)والثقافة القومية فهي تهدف اىل اخرتاق االخر وسلبه خصوصيته

 فلسفة المشرع الجنائي المعاصر: المطلب الثاني

كافة االجراءات الالزمة ملواجهة الجرائم، وخاصة اصبح العامل امام  املرشع اتخاذ تعنيان فلسفة املرشع الجنايئ، 

تغريات رسيعة يف ظل العوملة والتكنولوجيا الرسيعة والجرائم املستحدثة، التي اثرت عىل السياسة الجنائية يف مواجهة 

رشع الجنايئ فهم فلسفة امل. وليك نوحاميته  املجتمع كيان الجرمية من خالل اصدار حزمة من الترشيعات الرضورية لحفظ

يعي يف ظل فلسفة االنفتاح الترش ،املعارص بصورة اكرث وضوحا، فاننا سوف نقسم هذا املطلب اىل فرعني: الفرع االول

 العوملة. الفرع الثاين: مقتضيات السياسة الجنائية املعارصة. 

 فلسفة االنفتاح التشريعي في ظل العولمةاألول: الفرع 

 ي للعدالة الجنائية يف مواجهة الجرائم املستحدثة نتيجة التغريات الرسيعة التي شهدتها العامل وظهوران الفكر الفلسف

جانب االقتصادي واالجتامعي والسيايس، من حيث طرق ووسائل ارتكاب الجرائم مستحدثة، لها اثار سلبية خطرية عىل 

ة تغذي جرائم االرهاب واالنرتنت والجرائم املعلوماتيمصادر التمويل التي  عىل الجرمية مبختلف اشكالها وكذلك خطورة

                                                           
 :( مجد خضر، مفهوم العولمة بحث منشور على الموقع الموضوع االلكتروني 130

https://mawdoo3.com/    .3117/5/15تاريخ اخر الزيارة 

 (.3) ( سورة الفاتحة،االية 131

 (.1( سورة الفرقان، االية ) 132

 (.21( سورة القصص، االية ) 133

 .12، ص3116، كلية الحقوق، 1745ماي  8، رسالة ماجستير، جامعة العولمة وحقوق االنسان( خديجة بورينة ومروة عميور،  134

 (.12( سورة الحجرات ، االية ) 135

 .14( خديجة بورينة ومروة عميور، مصدر سابق، ص 136
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، ومبا ان تضاعف وتزايد ظاهرة االجرام لها عواقب وخيمة لكافة (137)والجرائم االفتصادية كغسل االموال وغريها من الجرائم

وثبات  الناس بالقوانني والترشيعات املالمئة التي تكفل استقرار ،(138)الدول وتضاعف االحساس برضورة مواجهة الجرمية

معامالتهم والحفاظ عىل حقوقهم وحياتهم وسالمتهم وتنظيم حياتهم االجتامعية، ومبا ان الترشيع هو افضل مصادر 

عية تستجيب عد ترشياالقانون ملواجهة التطور االجرامي الرسيع ملا يتميز به من الدقة والثبات ورسعة إنشاء وتعديل قو 

 وهي زيادة عدد القوانني أخرى د تدخل الدولة يف مختلف امليادين ادى اىل بروز مشكلة. اال ان ازديا(139)ملقتضيات التطور

 . تستفحل بشكل كبري يف دول العامل inflation) (legislative، تسمى ظاهرة التضخم الترشيعي (140)بشكل غري طبيعي

 (141)ملشكلةعاين بعض الدول من هذه  ا، وتمام يصعب اإلحاطة بها ويقصد بالتضخم الترشيعي، وجود عدد كبري من القوانني

ان تحقيق الضبط االجتامعي يكون من خالل سلطة املرشع الجزايئ يف التجريم والعقاب ويجب ان تكون هذه  .

الترشيعات معتدلة وعقالنية مع مقتضيات املصلحة العامة، فاالفراط يف سن الترشيعات الجزائية دون مربر يضعف الغرض 

 ،(142)الردع العام والخاص وتحقيق العدالة الجنائية االسايس للقانون وهو

ومبا ان الترشيع الجزايئ يتعرض لكثري من التناقض والرصاع بني مختلف الحقوق والحريات واملصلحة العامة، فيجب  

تحقيق التوازن بني املصلحة العامة وحامية الحقوق الحريات فهذه املسؤولية تقع عىل عاتق املرشع الجنايئ بتأمني الحامية 

 د التعارض بني املصلحتني فان املرشع يرجح املصلحة العامة عىل املصلحةفعن ،الالزمة بقدر متناسب للمجتمع والفرد

، اذا كانت املصلحة والرضورة هام االساس لتحقيق العدالة الجنائية يف تقييد الحريات العامة فان التوازن (143)الخاصة

الح القة بني القيم واملصوالتناسب هو الطريق الواجب اتباعه بني قواعد التجريم، والتوازن هو الذي يحدد تلك الع

 .(144)املتباينة

ن ؤدي اىل الحد من جرائم العوملة والتكنولوجيا الحديثة وتأمني الدول ميان مكافحة الجرمية بالوسائل التقليدية لن 

اخطارها، باالضافة يجب البحث وايجاد بدائل ووسائل حديثة يف مكافحة هذه الجرائم تتناسب مع مقتضيات عرص 

فالقانون الجنايئ التقليدي له بعض املحاسن وكثري من املساوئ، لذلك ال ميكن فصله يف الوقت الراهن عن ، (145)العوملة

املدرسة التقليدية الحديثة، الن املذهب القديم يضمن حرية االبرياء وحتى املذنبني ضد التعسف يف العقوبة، ولكن القانون 

يتوقعون  او لطموحات التي كان يصبو اليها، فانصار هذا املذهب كانالجنايئ التقليدي مل ينجح يف تحقيق كل االَمال وا

                                                           
، دراسة في كتاب، الجرائم السبل التشريعية والقضائية لموجهة الجرائم المستحدثة "جريمة غسل االموال نموذجا"( د.عبدالله محمد ربابعة،  137

 .35، ص3114المستحدثة في ظل المتغيرات والتحوالت االقليمية والدولية، كلية العلوم االستراتيجية، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية، 

 .65، ص3113، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة االسالمية( د. محمد بن المدني بوساق،  138

 .00، ص3111، المكتبة القانونية،بغداد،2،طالمدخل لدراسة القانون( د. عبدالباقي البكري وزهير البشير، 139

 .310، ص 3117دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  ،فلسفة القانون( د. منذر الشاوي، 140

 .21، ص 3111، دار النهضة العربية، القاهرة، العقوبة الرضائية في الشريعة االسالمية واالنظمة الجنائية المعاصرة( د. احمد محمد براك، 141

 .70ص ،1793، دار النهضة العربية، القاهرة، اصول السياسة الجنائية( د. احمد فتحي سرور، 142

 .5، دار الشروق، القاهرة، بال سنة، ص القانون الجنائي الدستوريد. احمد فتحي سرور,  - 143

 .396، ص3114اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة الموصل،  العدالة الجنائية،احمد مصطفى علي، (  144

التخطيط االمني لمواجهة العولمة ، جامعة نايف  -كتاب ، دراسة فيتحديد التخطيط االمني لمواجهة العولمة( د. عادل حسن علي السيد ،  145

 . 55،ص3116العربية للعلوم االمنية، الرياض، 
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انخفاضا يف الجرائم، ولكنها ازدادت بشكل كبري وكان الهدف من العقوبة االصالح والتهذيب ولكن يف الواقع مل تحقق 

وعة والغري مرشوعة ملرش ، ومبا ان فلسفة سياسة التجريم يف كافة املجتمعات تكون متباينة فتبني االفعال ا(146)هذه الغاية

 .(147)والعكس يعترب مباحا اؤثر من االفعال عىل املصحلة العامة يتم تجرميهيام ف

 مقتضيات السياسة الجنائية المعاصرة :الفرع الثاني

للعوملة تاثري كبري وعميق عىل السياسة الجنائية يف كل دول العامل، وال ميكن ضبطها واحتوائها.ان للسياسة الترشيعية 

وجهني : فالغرض او الوجه االول، ينصب عىل تحليل الواقع االجتامعي لتحديد الحاجات البرشية، الن القانون يوضع وفقاً 

جات الحياة االجتامعية اي وفقا ملتطلبات العالقات االجتامعية، وبنظرة علمية وفلسفية هادفة تأخذ بالحسبان الظروف الح

توقعات املستقبل. اما الغرض او الوجه االخر للسياسة الترشيعية، فهو اقامة القاعدة املاضية والراهنة دون ان تفقد رؤية و 

، اي يحقق الفكرة القانونية السائدة لدى االفراد يف املجتمع، لذا عىل (148)القانونية او القانون الذي يحقق الهدف املطلوب

، فالسياسة (149)جات والرغبات االجتامعية بشكل أمثلليضع القانون املناسب الشباع الحا املرشع ان يحدد هذه الفكرة بدقة

ومة الدوافع والبواعث االجرامية ، نتيجة ضعف الردع سواء كان عاما او خاصا االجنائية املعارصة يالحظ فشلها الذريع يف مق

اسقاط ثوابت  لللردع من خالو خلو السياسة الجنائية من القوة االلزامية يف التجريم والعقاب من  اىل ويرجع هذا الفشل

، وذلك الن الجرائم ( 150)التجريم والعقاب نتيجة التغري الدائم والتبديل املستمر للعقوبات واتجاهها يف كل مرة نحو التخفيف

ت من سامت عاملنا املعارص وخاصة يف املجتمعات العربية ، نتيجة التغريا تاملستحدثة عموما ازدادت بشكل ملحوض واصبح

تفكك االرسي الو تحرض الرسيع الضحل وتغلب القيم املادية عىل القيم املعنوية، الت عليها، نتيجة االجتامعية التي طرأ 

 .( 151)والتحرر السائب ما ادى اىل ضعف السلطة االبوية والزوجية

 جرائم منظمة ومرتكبة بدقة، وذلك نتيجة التقنيات الحديثة حيث فتحت فهي ةاما الجرائم املستحدثة يف ظل العومل 

با واسعة للجرمية املنظمة والتهرب من القانون واالفالت من العقاب وخاصة الجرائم االقتصادية واملالية، ومن الصعوبة ابو

حرص جرائم العوملة الن هذه الجرائم ترتكب بوسائل حديثة ومتطورة ومرتبطة بشبكة االنرتنت والتقنيات الحديثة وتكمن 

. ان خطورة عوملة الجرمية (152)ارتكاب الجرميةعىل اثبات الدليل  لصعوبة االضافةالصعوبة يف معرفة املتهم ومكان اقامته ب

يف هذا القرن ازدادت بشكل ملحوض فاق كل التوقعات، حيث بدأت عصابات املافيا الدولية بعمليات عاملية مشرتكة فيام 

بينها وفق خطط منسجمة يف الجرمية املنظمة، لذلك اتجه املجتمع الدويل ملواجهة هذا النوع من الجرمية املنظمة والخطرية 

اتخاذ اجراءات يف مواجهة هذه االمناط من الجرائم العاملية، وذلك من خالل عقد  خالل الدول يف العامل منكافة  بتعاون

                                                           
 .141،  ص3114، دار الكتب الجديد المتحدة، ليبيا، علم االجرام والسياسة الجنائية( د. محمد الرازقي،  146

 .46، ص3111ة للنشر والتوزيع،االردن، ،دار الثقافالسياسة الجنائية دراسة مقارنة( د.اكرم نشأت ابراهيم، 147

 .314( د. منذر الشاوي، مصدر سابق، ص  148

 .92، 3112واالدبية، ’ ، مكتبة زين الحقوقيةدراسة حول فكرة القانون في الدستوربيخال محمد مصطفى،(  149

 .346( محمد بن المدني بوساق، مصدر سابق، ص 150

 .44-42( د. اكرم نشأت ابراهيم، مصدر سابق، ص ص 151

، جامعة نايف التخطيط االمني لمواجهة العولمة -العولمة واالجرام الوليد المفاهيم ونظريات ، دراسة في كتاب( د. عباس ابو شامة محمود،  152

 . 31،  ، ص3116العربية للعلوم االمنية، الرياض، 
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اتفاقيات ومعاهدات دولية من قبل اعضاء االمم املتحدة للوقاية من هذه الجرائم املنظمة، ومنها اتفاقية مكافحة االرهاب 

(153)وكيفية التعامل مع الضحايا هذه الجرائموغسل االموال واالتجار باالعضاء البرشية وغريها 
. 

 الوسائل االجرامية في ظل العولمة: المبحث الثاني

جرمية، وسيلة معينة الرتكاب ال عنرصا من عنارص الجرمية اال ان الجاين يحتا  اىل تبالرغم من ان الوسيلة ليس

ان الوسائل قد تختلف الرتكاب جرمية معينة اال ان النتيجة االجرامية  من وتختلف الوسيلة من جرمية الخرى فبالرغم

تكون واحدة كام يف جرائم القتل، ويف بعض الجرائم تعترب الوسيلة ظرف مشدد يف التجريم والعقاب، وتختلف الوسائل 

املطلب االول: الوسيلة  التقليدية عن الوسائل يف الجرائم املستحدثة، لذلك سوف نقسم هذا املبحث اىل مطلبني نبني يف

 سؤولية الجنائية.الوسيلة املستحدثة واثرها يف املفنبني التقليدية واثرها يف املسؤولية الجنائية، اما يف املطلب الثاين: 

 الوسيلة التقليدية واثرها في المسؤولية الجنائيةاألول: المطلب 

ن أن الوسيلة م كل جرمية تحتا  اىل وسيلة او اداة معينة الرتكابها، وتختلف الوسائل من جرمية اىل اخرى فبالرغم 

ان استخدام الوسيلة يف ارتكاب جرمية معينة يبني الوجه الحقيقي للسلوك إال لها صلة مبارشة بسلوك الجاين، ليس 

لية نبني يف الفرع االول: العالقة بني الوسيلة والسلوك يف املسؤو  :االجرامي ، لذلك سوف نقسم هذا املطلب اىل فرعني

 الجزائية، اما يف الفرع الثاين: اثر الوسيلة يف املسؤولية الجنائية.

 العالقة بين الوسيلة والسلوك في المسؤولية الجزائية األول:الفرع 

عالقة متينة  جاين يف ارتكاب الجرمية بان هناكاتجه الفقه االيطايل لبيان العالقة بني الوسيلة املستخدمة وسلوك ال

ن استخدام أ  الإ ان الوسيلة ليس لها يف الواقع القانوين كيان ذايت مستقل عن السلوك فهي تندمج فيه،  من بالرغمفبينهام، 

الجاين الداة معينة يف ارتكاب مرشوعه االجرامي يبني لنا حقيقة هذا السلوك، ولكن يف الواقع هناك اختالف بينهام، حيث 

ان نوع او طراز السلوك وشكله يختلف عن الوسيلة املستخدمة يف تنفيذ هذا السلوك، فالطراز ما هو اال وصف للكيفية التي 

 حيز الواقع، بينام الوسيلة او االَلة او االداة نفسها التي يستعني بها الجاين يف تنفيذ الجرمية اخر  بها الفاعل سلوكه اىل

عن  املادي الذي له كيانه الذايت املستقل واملتميز ءي اليشهتعرب عن سلوكه االرادي، ومبا ان الوسيلة او االَلة او االداة 

 .(154)الفاعل هذا السلوك اىل عامل الواقع الظاهر ابهتعرب عن الصورة التي اخر   إال أنها السلوك نفسه

ان املرشع  نم الوسيلة هي االداة التي يستعملها الجاين لتنفيذ مخططه االجرامي وتحقيق نتيجة معينة، فبالرغمو  

الحيان ا لذا فان فقهاء القانون تجاهلوا دور الوسيلة االجرامية، ولكن املرشع يف بعض ءالجنايئ ال تعنيه الوسيلة يف يش

التداخل بني الوسيلة والسلوك االجرامي حيث يتطلب قيام بعض الجرائم استعامل وسيلة معينة الرتكاب الجرمية،  يبني

ىل ع، وتعترب الوسيلة يف بعض الحاالت صورة من صور املساعدة (155)فالوسيلة لها دور يف بعض الجرائم والتي بينها املرشع

خل يتحقق التد واء الفاعل تعليامت من شأنها ان تساعده يف اقرتاف الجرمية، الجرمية وذلك من خالل اعطارتكاب 

                                                           
 .112د. محمد االمين البشرى، مصدر سابق، ص( د. عباس ابو شامة عبدالمحمود و  153

 .120 -129، ص1769،دار الفكر العربي للطباعة والنشر،اثار الجهل والغلط في المسؤولية الجنائية(د.محمد زكي محمود،154

في مجلة  ، بحث منشوررؤية قانونية للمادة المشعة كوسيلة إجرامية في جريمة القتل العمد( د. شهاب باسم محمد و مروان محمد، 155

، تاريخ  3، ص    https://journals.openedition.org/insaniyat/8095االنثروبولوجيا والعلوم االجتماعية، جزائر، متوفر على الموقع االلكتروني: 

 .14/6/3117زيارة 

https://journals.openedition.org/insaniyat/8095
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يه او مكان مسكن املجني عل عىل بالوسيلة عن طريق اعطاء الجاين ارشادات حول كيفية صناعة مادة سامة او ارشاد السارق

كابها ع وقوع الجرمية اذ ان عدم ارتاخفاء االموال، وقد رصح املرشع بتحقيق التدخل عن طريق هذه الوسيلة، وقد اكد املرش 

لتصميم الجرمي لم عني املساعدة النفسية وذلك تدعييعىل االطالق ينفي الركن القانوين للتدخل، وشد عزمية الفاعل بوسيلة 

 .(156)لدى الفاعل

نصب يعدم الخلط بني أداة الجرمية وموضوعها، فبينام ميثل موضوع الجرمية الشخص أو الشئ الذي  وينبغي اذاً 

عليه سلوك الجاين، متثل األداة الوسيلة التي ينفذ الجاين بها الجرمية يف ذلك املوضوع. غري أن هذه التفرقة ال تكون 

يسرية يف كل الحاالت، فرنى يف كثري من الجرائم اختالط املوضوع باألداة ، وال سيام يف الجرائم التي يتمثل ركنها 

رمية استعامل املفرقعات أو املتفجرات استعامالً من شأنه تعريض حياة الناس املادي باستعامل يشء معني، كام يف ج

عقوبات عراقي( التي يكون فيها املحرر هو  290وجرمية استعامل املحرر املزور )املادة/ عقوبات عراقي(، 047للخطر  )املادة/

نع أو يحوز ألمر كذلك يف جرمية من يصموضوع السلوك ويف الوقت نفسه يكون األداة املستعملة يف هذا السلوك. وليس ا

غ أدوات أو آالت أو معدات تستعمل يف تقليد العملة أو تزييفها أو تزويرها )املادة/ عقوبات عراقي(، اذ تعد  207من غري مسو 

اة معينة ناك أدوإلمكان القول ان ه هذه األشياء مبثابة املوضوع الذي ينصب عليه سلوك الفاعل ال مبثابة اداة لهذا السلوك.

البد منها لقيام الجرمية، فان أمًنوذ  الجرمية يجب أن يكون مبارشاً يف تطلبه هذه األداة عن طريق عبارة واضحة تفيد 

لزومها. وكثرياً ماتعرب  الصيغة الواردة بشأن ذلك عن وصف لصورة من صور سلوك الفاعل وليس وصفاً لحقيقة األداة 

/أ عقوبات 471/1حقيقة يف عبارة )الطرق االحتيالية( الواردة يف جرمية االحتيال)املادة/ املستخدمة يف السلوك، وهذا مانراه

 .(157)عراقي(

)جوهريا( نافيا للقصد، أو كانت  واذا كانت الوسيلة )مطلقة( ال يشرتطها املرشع لقيام الجرمية ، والغلط فيها يكون

ر يف توافر عليها أهمية قانونية، والغلط فيها يكون )ثانويا( ال يؤثالوسيلة ))مقيدة(( يستلزمها املرشع لقيام الجرمية ويعلق 

طلبها ت عىل سبيل الحرص يف القانون يف بعض الوسائل التي تءالقصد . فان البحث يف الحاالت االستثنائية التي جا

 املرشع يف تنفيذ الجرمية يكون أمرا الزما البد من ولوجه.

ع العراقي الوسيلة      حيناً آخر يف صورة استعامل السالح وبعض اآلالت واملواد األخرى يف جرائم الجرح وحدد املرش 

ت عليه )املادة/ عقوبات( بقولها))... وتكون العقوبة الحبس اذا وقعت  215/1والرضب وااليذاء العمد، ومثل ذلك ما نص 

رمية باستعامل السالح أو بالتهديد الجرمية ... أو بالتهديد أو بالعنف... وتكون العقوبة السجن ... اذا وقعت الج

/عقوبات( بقولها ))وتكون العقوبة الحبس اذا حدث االيذاء باستعامل 410/0باستعامله((، وكذلك ماجاء يف نـص )املادة/

ة لغرض االيذاء أو مادة محرقة أو آكلة أو ضار ة((. وكذلك هو األمر يف جرائم الرسقة الواردة يف  سالح ناري أو آلة معد 

/ثالثاً عقوبات( وكلها تقيض مبعاقبة الفاعل بعقوبات مشددة اذا 444/ثانياً و 440/أوالً/ثانياً و442و  441/0و  440/0واد/)امل

ع أن يكون (158)ارتكب جرمية الرسقة وهو يحمل سالحاً ظاهراً أو مخبأ أو يستخدمه . ويف هذه النصوص يشرتط املرش 

                                                           
 .025-024، لبنان، بال سنة طبع، ص ص 2، منشورات الحلبي الحقوقية، طبعةون العقوبات قسم العامشرح قان( د. محمود نجيب حسني،  156

 .1767( لسنة 111( قانون عقوبات العراقي  النافذ رقم ) 157

 ( قانون عقوبات العراقي النافذ، مصدر سابق.    158
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ني عليه أو يف رسقة أمواله ))السالح(( الناري أو اآللة أو املادة املذكورة يف النص، الجاين قد استعمل واقعياً يف تهديده املج

فإذا استعمل وسيلة اخرى ال يتكامل الكيان املادي ألمُنوذ  الجرمية، كام لو لجأ الجاين يف التهديد أو يف الرسقة اىل 

د استعامل قبضة يده أو رجله أو هدد املجني عليه بهتك عرضه أو اختطافه  أو افشاء أرساراً خطرية تتعلق به أو حتى اذا هد 

بقتله، مهام كان تأثري هذه الوسائل ومهام بلغ وقعها يف ترويع املجني عليه وشل  مقاومته أو اضعافها، وأن أمكن يف أحيان 

 معينة أن تكون هذه الوسائل العنيفة سبباً للتشديد يف نصوص أخرى السيام يف جرمية الرسقة. 

 اثر الوسيلة في المسؤولية الجنائية: لثانيالفرع ا

الوسيلة املستعملة الرتكاب الجرمية لها أثر واضح عىل املسؤولية الجزائية ، وقد تكون سببا لتشديد العقوبة باالضافة 

لقانونية اجرمية بحد ذاتها، لذلك سوف نستعرض بعض النامذ  ال أهم عنرص يف  وصف الجرمية وقد تكون الوسيلةرياىل تغي

 . لجرائم يف الترشيع الجنايئ العراقي ال يتكامل لها كيانها املادي اال اذا استعمل الجاين يف مبارشة سلوكه وسيلة معينة

ع حددها حيناً يف صورة استعامل مادة سامة أو مفرقعة أو متفجرة حني نص يف . 1عىل أنه: )) ( عقوبات401املادة ) فاملرش 

نفساً عمداً يف احدى الحاالت التالية... ب. اذا حصل القتل باستعامل مادة سامة ، أو مفرقعة أو  يعاقب باالعدام من قتل

بقولها ))يعاقب بالحبس ... من سم  سمكاً من االسامك املوجودة يف نهر  /ثانياً( عقوبات402املادة ) . وكذلك(159)متفجرة((

و اتالفها طريقة من طرق االبادة الجامعية كاملتفجرات واملواد أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض أو استعمل يف صيدها أ 

  .(160)الكيمياوية والوسائل الكهربائية وغريها((

ع العراقي الوسيلة حيناً آخر يف صورة استعامل السالح وبعض اآلالت واملواد األخرى يف جرائم الجرح  وحدد املرش 

ت عليه  ))... وتكون العقوبة الحبس اذا وقعت  عقوبات( بقولها 215/1)املادة/والرضب وااليذاء العمد، ومثل ذلك ما نص 

 هديد باستعامله((أو بالت الجرمية ... أو بالتهديد أو بالعنف... وتكون العقوبة السجن ...اذا وقعت الجرمية باستعامل السالح

ذا حدث االيذاء باستعامل سالح ناري عقوبات( بقولها ))وتكون العقوبة الحبس ا /0 /410/ ، وكذلك ماجاء يف نص )املادة

ة لغرض االيذاء أو مادة محرقة أو آكلة أو ضار ة((  0 /440 وكذلك هو األمر يف جرائم الرسقة الواردة يف )املواد/ . أو آلة معد 

جرمية  شددة اذا ارتكبوكلها تقيض مبعاقبة الفاعل بعقوبات م، ثالثاً عقوبات(  /444ثانياً و  /440ثانياً و أوالً/ /442و   0 /441و 

 .  الرسقة وهو يحمل سالحاً ظاهراً أو مخبأ أو يستخدمه

ع أن يكون الجاين قد استعمل واقعياً يف تهديده املجني عليه أو يف رسقة أمواله  ويف هذه النصوص يشرتط املرش 

  يتكامل الكيان املادي ألمُنوذ ))السالح(( الناري أو اآللة أو املادة املذكورة يف النص، فإذا استعمل وسيلة اخرى ال 

الجرمية، كام لو لجأ الجاين يف التهديد أو يف الرسقة اىل استعامل قبضة يده أو رجله أو هدد املجني عليه بهتك عرضه أو 

د بقتله، مهام كان تأثري هذه الوسائل ومهام بلغ وقعها يف ترويع  اختطافه أو افشاء أرساراً خطرية تتعلق به أو حتى اذا هد 

املجني عليه وشل  مقاومته أو اضعافها، وأن أمكن يف أحيان معينة أن تكون هذه الوسائل العنيفة سبباً للتشديد يف نصوص 

ع جانب من الفقه املرصي يف مدلول كلمة ))السالح(( يف هذه الجرائم اىل الحد  أخرى السيام يف جرمية الرسقة. وقد توس 

 الصالحة لالعتداء بطبيعتها، كاملسدس والبندقية والسكني ونحوها، أو املخصصة الذي جعل فيه السالح يشمل كل األدوات

                                                           
 .1767( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )416( المادة ) 159

 / ثانيا عقوبات عراقي 403( المادة/ 160
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وغ والدليل. ع يعوزه املس  وبعد، فان الغلط يف  (161)أصالً لالستعامل يف الحياة االعتيادية كالعصا والحجر ونحوها. وهذا توس 

ر اذا ورد فيها نص محدد. بيد أن ورود عبا رات فضفاضة واسعة مثل عبارة ))وغريها من ماهية الوسيلة أمر بعيد التصو 

والسيام  ، اآلالت(( أو عبارة ))أية وسيلة أخرى(( وغريها من العبارات غري املحددة ميكن أن يثري الغلط يف ماهية الوسيلة

ة( من دون تحديد طبيعة  عىل لاان هناك من الوسائل ماتكون قابلة للتأويل. ومث ذلك النص عىل استعامل )املواد السام 

هذه املواد التي هي عىل أنواع كثرية وأمناط مختلفة وتأثريات متفاوتة، فمنها السموم النباتية والحيوانية واملعدنية، وهي مواد 

ها وهويتها، ها أو مبذاقها عن فاعليتالتحمل يف هيأتها املحسوسة دليالً عىل ماهيتها الحقيقية وال تفصح بذاتها أو مبظهر 

وان أمناطها تتشابه يف الغالب فيام بينها ومع غريها من املواد غري السامة، األمر الذي عادًة ما يضطر معه القايض أو املحقق 

يستعمل مادة  ه.وبناًء عىل ذلك، فان الفاعل اذا اعتقد اعتقادا زائفاً بأن  اىل االستعانة بالخرباء واملختصني للفصل يف ذلك

ة  –غري سامة  /ثانياً 402/ب و 401/1فانه اليسأل عن جرمية القتل بالتسميم املنصوص عليها يف املادتني ) –يف حني أنها سام 

 . (162)عقوبات عراقي(

 الوسيلة المستحدثة واثرها في المسؤولية الجنائية: المطلب الثاني

اسباب العلم واملعرفة، دخلت الجرمية مرحلة جديدة ومبا ان الوسائل ان التطورات العلمية التي شهدتها العامل وتوافر 

القدمية يف ارتكاب الجرائم مازالت قامئة حتى اليوم، ولكن يف الوقت الراهن ظهرت وسائل جديدة الرتكاب الجرائم عابرة 

ية املستحدثة، سائل االجرامللحدود يف عرص العوملة. لذلك سوف نقسم هذا املطلب اىل فرعني، نبني يف الفرع االول: الو 

 ويف الفرع الثاين: طبيعة الوسائل االجرامية املستحدثة.

 الوسائل االجرامية المستحدثةاألول: الفرع 

ان اساليب ارتكاب الجرمية يف تغري مستمر وخاصة يف ظل التقدم العلمي والتكنولوجيا الحديثة واملتطورة والرسيعة، 

لتي ظهرت عىل الساحة الدولية  ترتكب باساليب وتقنيات حديثة الرتكاب جرائم معروفة من فالظاهرة االجرامية املستحدثة ا

، ولكن التقنيات الحديثة يف ارتكابها غريت طبيعة هذه الجرائم من محلية أو حتى جرائم مستحدثة مل تكن معروفة قبل

، لها اثار سلبية وخطرية (163)ىل املجتمع الدويلاىل جرائم عابرة للحدود الدولية وتهدد امن واستقرار الدول ومتثل خطورة ع

تقليدية، فالوسائل يف الجرائم ال تلك املستخدمةأدت اىل انتشار وبروز ظاهرة اجرامية مستحدثة بوسائل وتقنيات تختلف عن 

واالساليب املستحدثة يف ارتكاب الجرائم باستخدام اخر ما توصل اليه العلم والتكنولوجيا الحديثة واستعاملها يف مرشوعه 

االجرامي دون مالقات الضحية، من خالل ما تسمى االساليب الناعمة يف ارتكاب جرامئهم عىل خالف املجرمني التقليدين 

  .(164)دى اىل بروز طائفة من الجرائم املستحدثةمام ا

                                                           
 .13-11، ص 3117، محاضرات مطبوعة القاها على طلبة الماجستير فاكلتي القانون والعالقات الدولية جامعة سوران( د. مجيد خضر احمد،  161

 .12-13( د. مجيد خضر احمد، مصدر سابق ص  162

، دراسة في كتاب الظواهر االجرامية المستحدثة وسبل مواجهتها ، اكاديمية مواجهتهاالظواهر االجرامية الحديثة وسبل ( د. عباس ابو شامة،  163

 .7، ص1777نايف للعلوم االمنية ، الرياض، 

، 3115، رسالة ماجستير كلية الحقوق والسياسة جامعة باجية، جزائر، السلوك االجرامي للمجرم المعلوماتي( بن منصور صالح و وكوش انيسة،  164

 .3ص
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ان التقدم العلمي والتكنولوجي قد افرز نوع جديد من الجرائم ووسائل متطورة وحديثة يف ارتكابها، فبالرغم من ان 

ت قالتقنيات الحديثة والتطور العلمي كان لها دور ايجايب يف كافة املجاالت يف خدمة العلم والبرشية، ولكن يف نفس الو 

فعاال يف انتشار وتسهيل عملية االجرام املنظم والعابر للحدود والقارات، بسبب تطور وسائل االتصال سلبياً كان لها دورا 

ل وادوات فقد سهلت هذه التقنية الجديدة وسائ ،وغريها االنرتنت واالجهزة االلكرتونية مثل الهاتف النقال والكومبيوترك

ثة يف ارتكاب وادارة العمليات االجرامية واالرهابية، ما مكن املجرم من ارتكاب الجرمية جديدة الرتكاب الجرائم املستحد

العامل دون الحاجة يف تواجده يف مرسح الجرمية، لذا فان هذه الوسائل كانت لها اثر سلبي ودور يف  منيف اي مكان 

وكبري يف  الزمان واصبح انتشارها عىل نطاق واسع قيدها املكان اويانتشار الجرمية املستحدثة واملنظمة يف ظل العوملة فال 

 . (165)جميع احاء العامل

ملجتمع من واستقرار اان واقع الحال اليوم امام وسائل وادوات ارتكاب الجرمية املستحدثة تشكل تهديدات خطرية أل 

مية ذات تقنية كون وسائل علارتكابها وصعوبة كشفها فهذه االدوات والوسائل التي يستخدمها الجاين ت ةالدويل، وذلك لدق

سودها الغموض وارسار غري مفهومة، فهي تطرح عىل الساحة الجنائية نوع جديد من الجرائم املنظمة واملستحدثة يفنية عالية 

 بية خطرية عىلا لها من اثار جانبية سلمل، تؤدي اىل عدم استقرار اماكن ارتكابها وتهتز بها كافة الكيانات الدولية  واملستجدة

 اجع دور الدولة وتضعف يفيرت لجانب السلبي للعوملة واخطرية الخيمة و الو عواقب ال . وأمام هذه (166)املجتمع واالمن الدويل

 غياب الضوابط والقواعد الحاكمة للسلوك تؤدي اىلإن االمن، و و تقديم خدماتها الرضورية للمجتمع من الصحة والثقافة 

انتشار الفوىض وبالنتيجة تكون بيئة خصبة للقوى الطامعة الرتكاب الجرمية ظهور قوى االستغالل واالنتهازية مع 

املستحدثة واملستجدة، وفق اساليب ووسائل وادوات ساحقة ودافعة متزق نسيج املجتمع والشعوب، فالعوملة اسقطت الحواجز 

عف الخطر غري املريئ نظرا لضبني دول العامل واثرها وخيمة خاصة عىل دول عامل الثالث حيث ال تستطيع مواجهة هذا 

  .(167)اجهزتها وقدراتها وتقنياتها وكيفية التصدي لهذه الجرائم املستحدثة واملنظمة

من وجهة نظرنا، ان هذه الوسائل املستخدمة يف جرائم املستحدثة تكون وسائل غامضة من الصعوبة التحقق منها 

هذه  الحديثة واملتطورة فالشخص العادي ال يستطيع استخدامواكتشافها النها ترتكب بواسطة خرباء يف مجال التقنيات 

ام ان ك الوسائل النها تتطلب خربة وامكانيات علمية عالية من الدقة تدار من قبل منظامت اجرامية ذات امكانيات عاملية.

وأكرث خطورة من  رها أبلغاستخدام هذه االجهزة التقنية املتطورة والتسهيالت التي تقدمها جعل انتشار الجرائم وتأثريها وأث

ذي قبل ، وإن معرفة مصدر الجرمية يف أحيان كثرية يبدو صعباً ، من هنا فإن أهمية الوسيلة التقنية املستعملة يف ارتكاب 

الجرمية جعل اهتامم املرشع ينصب عليها فيجرم استخدامها حيناً ويشدد العقاب عىل مستخدمها حيناً آخر ، من هنا نجد 

رشع الجنايئ تغريت كثرياً عن ذي قبل . وهو أمر ندعو مرشعنا االنتباه اليه وهو عىل اعتاب ترشيع قانون أن فلسفة امل

 ملكافحة جرائم تقنية املعلومات .

                                                           
، دراسة في كتاب الظواهر االجرامية المستحدثة وسبل مواجهتها ، اكاديمية نايف التقنية والجرائم المستحدثةعبدالله عبدالعزيز يوسف، ( د.  165

 .311، ص1777للعلوم االمنية ، الرياض، 

الظواهر االجرامية المستحدثة وسبل ، ، دراسة في كتاب الوقاية والتأهيل والمكافحة للجرائم المستحدثة( د. طاهر عبدالجليل الحبوشي،  166

 .320، ص1777مواجهتها ، اكاديمية نايف للعلوم االمنية ، الرياض، 

 .112-113( د. خليل يوسف جندي ميراني، مصدر سابق، ص ص 167
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 طبيعة الوسائل االجرامية المستحدثة: الفرع الثاني

اختالف  ارتكابها باالضافة اىلتختلف طبيعة الوسائل االجرامية املستحدثة من جرمية الخرى وذلك باختالف طرق 

اركان تلك الجرائم، ولكن اكرث هذه الوسائل تستخدم التقنيات العلمية الحديثة والتكنولوجيا املتطورة، لذلك فان الفاعل 

ئم املستجدة ارتكاب الجرا واالجهزة التقنية االخرى يف سبيل معرفة بالحاسبات وعند استعامل الوسائل يجب ان يكون ذ

بكة االنرتنت جعلت جميع شلكون تتسم بالطابع الدويل، وذلك ما ثة. فعىل سبيل املثال الجرمية املعلوماتية غالبا واملستحد

بعض وعىل اتصال دائم يف كافة املجاالت عىل نفس الشبكة، وعند استخدام هذه الشبكة بشكل البعضها بالدول مرتبطة 

شبكة رب عبرة للحدود والدول، اذ ان ارتكاب الجرمية املعلوماتية غري رشعي اي بارتكاب جرمية معينة تكون الجرمية عا

سهل ارتكاب هذا النوع من الجرائم من دولة اىل اخرى فتأخذ منوذ  عابر للحدود الدولية والقارية، فطبيعة هذا ياالنرتنيت 

 نوع جديد من وكذلك تعتربالنوع من الوسائل املستحدثة يف ارتكاب الجرمية ليست تقليدية، فال توجد حواجز جغرافية 

 .(168)من اشكال الجرائم العابرة للحدود االقليمية والعاملية اً جديد الوسائل تاخذ شكالً

حكومات تهديد اليتم من خالل الهجامت عىل املعلومات املخزونة الكرتونيا، فوكذلك جرمية االرهاب االلكرتوين، 

من خالل تعطيل وسائل االتصال واملواصالت وخلق حالة الفوىض فالوسيلة املستخدمة يف هذه  اوابتزازها، والتاثري عليه

شبكة االنرتنت، وكذلك تهديد الدول باالرهاب االلكرتوين وبث الخوف والرعب يف نفوس املواطنني ونرش  هي الجرمية

من القومي من ة املعلوماتية تؤدي اىل زعزعة اال تقع عىل البنية التحتي التي افكارهم وسهولة االتصال بعمالئهم والتهديدات

خالل الهجامت عىل مواقع عسكرية وصناعية وتجارية عن طريق الدخول اىل شبكة انظمتها من خالل شبكة االنرتنت، 

 .(169)فهذه الوسيلة هي من الوسائل املستحدثة يف ارتكاب جرائم االرهاب االلكرتوين

غربية، ليست فقط يف الدول ال خطرية ارتكاب الجرائم اصبحت ظاهرة اجراميةان الوسائل االجرامية املستحدثة يف 

ا طبيعة معقدة ذيكون مكافحة هذه الوسائل  لكونمتزايدا بالنظر  بها صبح االهتامموأ بدأت بالظهور يف الدول العربية  إمنا

باالهتامم  فهذه الوسائل تعطي بعدا جديداالتصدي لها، النها جعلت الساحة العربية مرسحا لنشاطها االجرامي، ومن ثم يعقد 

 .(170)االقليمي والدويل ملا لها من اثار وخيمة وخطرة عىل جميع املجتمعات الدولية

 الجرائم المستحدثة في ظل العولمة: المبحث الثالث

لجرائم املستحدثة انتيجة للتطورات التي شهدها العامل يف مجال التكنولوجيا الحديثة واملتطورة برزت انواع جديدة من 

واملستجدة، ترتكب بأساليب حديثة عن طريق اجهزة الكومبيوتر والهواتف املرتبطة بشبكة االنرتنت العاملية، ادت اىل ظهور 

 من الجرائم ووسائل مبتكرة يف الجرمية املنظمة والعابرة للقارات، ةانواع متعدد

املطلب الثاين:  اما يف، ماهية الجرائم املستحدثة لب االول:لذلك فقد قسمنا هذا املبحث اىل مطلبني، بينا يف املط 

 .مكافحة الجرائم املستحدثة يف ظل العوملةفتناولنا 

                                                           
 .13( بن منصور صالح و وكوش انيسة، مصدر سابق، ص 168

 .219-216( د. خليل يوسف جندي ميراني، مصدر سابق، ص ص  169

، دراسة في كتاب الظواهر االجرامية التعريف بالظواهر االجرامية المستحدثة حجمها ابعادها ونشاطها في الدول العربيةعباس ابو شامة،  ( د. 170

 .7، ص1777المستحدثة وسبل مواجهتها ، اكاديمية نايف للعلوم االمنية ، الرياض، 
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 ماهية الجرائم المستحدثةاألول: المطلب 

مي الخطر يف كافة املجتمعات الدولية نتيجة التطور العل اقوسدق نيهاجسا  تالجرائم املستحدثة واملستجدة اصبح

جال االلكرتوين، حيث تم ازالة الحدود بني الدول واصبح العامل كقرية كونية، فازدادت النشاطات االجرامية وخاصة يف م

وخاصة يف مجال الجرمية املنظمة، لذا فقد قسمنا هذا املطلب اىل فرعني بينا يف الفرع االول: مفهوم الجرائم املستحدثة، 

 اما يف الفرع الثاين: اثار الجرائم املستحدثة.

 مفهوم الجرائم المستحدثةاألول: الفرع 

الجرائم املستحدثة هي نوع من انواع الجرائم املستجدة التي ظهرت عىل الساحة االجرامية يف هذا العرص نتيجة 

، وهذه ونحوها ةاالقتصادية والثقافية والسياسية واالجتامعي غرياتالتيارات الخرافية والتحوالت التي شهدها العامل نتيجة الت

خطورة وتكون عادة جرائم ترتكب بصورة خفية تتصف بال ويف منفذها، لجرائم تتصف بنوع من الذكاء والدقة يف تنفيذهاا

، وهي جرائم تكون يف الغالب مجهولة  (171)عىل املجتمع واملصالح العامة للمواطنني باالضافة خطورتها عىل االمن القومي

املصدر أو ان مصدرها الميكن اكتشافه بسهولة ، كام يف االلعاب القاتلة التي تحصد أرواح الشباب مثل لعبة الحوت االزرق 

 ولعبة مريم ونحوها ، فضالً عن جرائم االحتيال االلكرتوين ورسقة املعلومات والتحرش االلكرتوين ونرش االفالم الجنسية

 .االباحية واملتاجرة بالبرش ومتويل االرهاب 

ومبا ان مفهوم الجرائم املستحدثة مستجدة ومتغرية فال ميكن وضع تعريف جامع مانع لها فاختلفت التعريفات، حيث 

عرفها البعض" الجرمية التي جاءت بها الحضارة املادية الحديثة، والتي ميكن عن طريقها للمجرم ان يحقق اهدافه 

، ويف (172)مية بحيث ال ميكن القانون من مالحقته بفضل ما احاط به نفسه من وسائل يخفي بها افعاله االجرامية "االجرا

جانب اخر عرفه بعض الباحثني من خالل املقارنة بني الجرائم التقليدية والجرائم املستحدثة، "االجرام التقليدي يتمثل يف 

الفتها نتيجة مساسها باملصلحة االجدر بالرعاية والحامية لتصل لدرجة العقوبة ملختلك الجرائم املتعارف عليه قانونا بالعقاب 

 "فهي تلك الجرائم التي تفرزها التطورات واملتغريات الحادثة يف اطار املجتمع الذيوقواعد السلوك املطلوبة يف املجتمع"، ا

نص  لتنظيمية واملخالفات التي ال تندر  تحتترتكب فيه، وان الفقه الجنايئ حددها بالجرائم االقتصادية والجرائم ا

، ويف تعريف اخر" انها ظاهرة اجرامية افرزتها تيارات انحرافية برزت عىل الساحة االجرامية وهي وليدة التحوالت ( 173)عقايب"

ف بالذكاء صالتي شهدتها الحياة املعارصة يف كل ما له صلة باملسائل االجتامعية واالقتصادية والثقافية وغريها، وهي تت

 ، (174)ومكر فاعليها وقدرتهم عىل التخفي كام تتميز بدقة التنفيذ وخطورته واستخدام التقنيات الحديثة"

                                                           
، دراسة في كتاب الظواهر االجرامية المستحدثة وسبل ي التصدي للظواهر االجراميةمدى كفاءة االجهزة االمنية العربية ف( د.أ. رفيق الشلي،  171

 .193، ص1777مواجهتها ، اكاديمية نايف للعلوم االمنية ، الرياض، 

ة مركز ، بحث منشور في مجل3الظواهر االجرامية المستحدثة وموقف المشرع البحريني منها واثرها على االمن، الجزء د. محمد علي قطب،  ( 172

 ،متوفر على الموقع االلكتروني:4االعالم االمني، مملكة البحرين،  ص 

https://www.policemc.gov.bh/research/cyber-economic-and-criminal-crimes/1053.3117/9/0 تاريخ الزيارة   

، بحث منشور في اكاديمية الشرطة الوزارة الداخلية ، القاهرة، اهم الجرائم المستجدة والمستحدثة وَاليات مواجهتها( د. جمال توفيق احمد،  173

االمنية، ندوة الظواهر االجرامية ، اكاديمية نايف للعلوم الوقاية والتأهيل والمكافحة للجرائم المستجدة. وطارق عبدالجليل حبوشي، 7، ص3111

 .347، ص1777المستحدثة وسبل مواجهتها، الرياض، 

 .193(  رفيق شلبي، مصدر سابق، ص 174

https://www.policemc.gov.bh/research/cyber-economic-and-criminal-crimes/1053
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ن الجرائم املستحدثة هي الجرائم التي برزت عىل الساحة االجرامية نتيجة التطورات التكنولوجية والتقدم أ نحن نرى، بو 

 تؤدي اىل ظهور نوع جديد من االساليب االجراميةفاالجرام معها  ظاهرة ورالعلمي، فكلام تطورت وتقدمت ااملجتمعات تتط

عىل درجة عالية و ذوي الخربة العلمية  من رتكب بواسطة اشخاصيتختلف عن االساليب التقليدية، وهذا النوع من الجرائم 

لعلمية ستعامل التكنولوجيا امن الذكاء، يف ارتكاب الجرائم املستجدة باساليب خفية وعىل درجة من املكر والخداع با

التقليدية بأساليب وطرق جديدة من الصعب اكتشاف مرتكبيها فال يكون للجاين وجود  غري الجرائم هذه الحديثة، فرتتكب

ألمر ا جرائم عابرة للقارات او الجرائم املستحدثة او املستجدة.اليف مرسح الجرمية او يف حدود الدولة او القارة، فتسمى 

عىل املرشع االستجابة الرسيعة ملواجهتها بقوانني متطورة ومن خالل ابرام املعاهدات واالتفاقيات املتعلقة  الذي يفرض

بالتعاون الدويل بني الدول ملكافحة هذه الجرمية والتخيل عن املباديء القدمية مثل تسليم املجرمني ومبدأ السيادة القضائية 

 ونحوها ولو بشكل محدود ومنظم .

 َاثار الجرائم المستحدثة في ظل العولمة: الثانيالفرع 

قت جرائم املستحدثة عىل اختالف انواعها، النها خلالكان للعوملة األثر السلبي عىل املجتمعات ودول العامل، بظهور 

ظاهرة  فيش، ادت اىل تومنظمة الرتكابها بصور منتظمة مبتكرة ومتطورة لتنامي االجرام وظهور وسائل واليات اً مناخا خصب

االجرام بني مختلف دول العامل، دون التقيد بالحدود او الحواجز فاصبحت تسمى جرائم العابرة للقارات، وهذه الجرائم 

ن كونها يف الغالب متس السلم واالمن الدويل واملصلحة الدولية فضال ع محليا واقليميا ااملستجدة تكون دولية اكرث منه

تأخذ اشكاال وامناطا مختلفة منها الجرائم املعلوماتية والجرمية املنظمة ما ه الجرائم ومن هذ املساس باملصلحة الوطنية،

اثار سلبية أثرت بشكل جذري عىل جميع الجوانب الجرائم هذه ل، ف(175)ونحوها  والجرائم االرهابية واالتجار باالعضاء البرشية

 االقتصادية والسياسية واالجتامعية والثقافية يف الدول.

الحد  عىل املؤسسات االقتصادية يف الدولة تؤدي اىل اً كبري  اً لها أثر أن من االثار االقتصادية للجرائم املستحدثة، و  

ه يؤدي اىل زيادة بدور و من سلطة الدولة وزيادة سيطرة الرشكات الكربى املتعددة الجنسيات عىل حركة التجارة واالستثامر، 

تقلص كذلك و منافسة الدول الكربى النها صاحبة التكنولوجيا الحديثة واملتطورة عامليا، البطالة الن الدول النامية ال تستطيع 

بيئة  تكون سببا لتقليص دور الدولة وهدم الثقافة الوطنية وتكونو دور الدولة يف السيطرة عىل اقتصادها وشؤونها الداخلية 

، (176)املجتمع اىلقية الطبب تعودتدمر االقتصاد الوطني و جرمية املنظمة وغسل االموال وغريها، فالخصبة للجرائم املستحدثة و 

تؤدي اىل زعزعة و  ،تؤدي اىل عدم االستقرار السيايس واالقتصادي واالجتامعي، وازدياد التطرف وخاصة يف البالد الناميةو 

 رشعية والبحث هجرة الغريبدورها تؤدي اىل رضب املصالح التجارية وانتشار البطالة وازدياد ظاهرة الو املصالح العامة للدولة، 

 .(177)عن مالذ امن يف دول اخرى

                                                           
 .115د. خليل يوسف جندي ميراني، مصدر سابق، ص(  175

، كلية العلوم االقتصادية  ، رسالة ماجستيرالعولمة وأثرها على االنشطة التسويقية في المؤسسة االقتصادية الجزائرية( ياسين ساقع،  176

 .41-27، ص ص3114-3112، 3والتجارية وعلوم التسيير، جامعة قسنطينة

، مجلة عالم المعرفة ، مطابع السياسية، الكويت، من الحداثة الى العولمة، ترجمة سمير الشيشكلي( ج . تيمونز روبيرتس و أيمي هايت،  177

 .7، ص3114
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 ىلكرتونية ادنتشار الجرائم االن ااما تأثري الجرائم املستحدثة يف الجانب االجتامعي فلها اثر كبري عىل املجتمع ال 

وانحراف  والعيش يف عامل افرتايض غري حقيقي االرسة باستعامل االنرتنت واالدمان عليه افراط اىل تفكك االرسة نتيجة

واالعراف  تقاليدال ىيف انفصام عر  اً سلبي اً لها اثر  ام انتواصل االجتامعي، كالمواقع  من خالل الشباب وخاصة فئة االحداث

اىل زيادة  ا أدىم، واثرت عىل القيم االخالقية نتيجة مشاهدة املواقع االباحية ومواقع التواصل االجتامعي دون رقيب النبيلة

ظاهرة الطالق، نتيجة ارتباط الجرائم املستحدثة بجرائم اخالقية، وكذلك استهداف  دالخالفات داخل االرسة وازديا

لنسيج مزقت او خالقي، أ  الالجامعات االرهابية املتطرفة لفئة الشباب وغسل ادمغتهم باالوهام والتطرف الديني وال

  .(178)االجتامعي يف املجتمع

لة االساسية يف الجرائم املستحدثة، انها تأيت من الخار  بصفة خاصة، فمهام بذلت االجهزة االمنية يف املشكف

تكون غري قادرة عىل القضاء عليها، الن منابع هذه الجرائم قد تكون يف دولة اخرى  من قدرةمكافحة الجرائم املستجدة 

جرائم منية داخل املجتمع ويجعل منها بيئة خصبة الرتكاب هذه القد تبعد االف الكيلومرتات ويلقى بظالله عىل االوضاع اال 

كون الهدف من الجرائم املستحدثة، دوافع سياسية الهدف منها تهديد سيادة الدولة واالمن القومي يوقد  (179)املستجدة

لشعوب اوالعسكري، من خالل التجسس االلكرتوين ونرش االشاعات واالكاذيب بطرق ملتوية لخلق فجوة وعدم ثقة 

ئل الرأي العام واغلب هذه الوسا مبحكوماتها، وكذلك التشهري بذوي املناصب العليا يف الدولة وتشويه سمعتهم اما

.  (180)تستخدمها املعارضة السياسية او املساس بنظام الحكم او من خالل الدول التي هي يف حالة رصاع مستمر مع بعضها

قة بهدف خلق نوع من الفوىض وعدم االستقرار يف املنط والشعوب كوماتمصالح الدول الكربى اضعاف الح حيث تقتيض

 ؤثر سلبا عىل الحياة السياسية يف هذه الدول.ما ي

 مكافحة الجرائم المستحدثة في ظل العولمة: المطلب الثاني

جرائم  تكونهناك امناط واشكال عديدة يف الجرائم املستحدثة واملستجدة، فال ميكن حرصها وتعدادها النها قد 

تقليدية وترتكب بواسطة التكنولوجيا الحديثة، فتحتا  اىل اَلية خاصة يف مكافحتها والقضاء عليها، لذلك فقد قسمنا هذا 

املطلب اىل فرعني، بينا يف الفرع االول: امناط الجرائم املستحدثة، اما يف الفرع الثاين، اشكالية مكافحة الجرائم 

 املستحدثة يف ظل العوملة.

 انماط الجرائم المستحدثة في ظل العولمةاألول: لفرع ا

هناك امناط عديدة يف الجرائم املستحدثة ووسائل مبتكرة يف تنفيذها، فهذه الجرائم تأخذ اشكاال وامنطا وانواعا 

ا ما هجديدة من الصعوبة حرصها او بيان عددها بشكل دقيق، النها قد تكون جرائم تقليدية وترتكب بوسائل مستحدثة ومن

جرائم الحاسب االيل وشبكة  -2تزوير بطاقات األمتان واالحتيال املايل االلكرتوين. -1")) :هو جديد او مستجد ومنها

الشكل الحديث للتعامل وترويج املخدرات وبالذات املخدرات الصناعية  -4االأبعاد الحديثة لظاهرة االرهاب. -0االنرتنيت. 

                                                           
 ،المؤسسات االمنية في الحد من الجرائم المستحدثة في الضفة الغربية من وجهة نظر ذوي االختصاصدور وسيم محمدامين احمد شهوان،  )178

 .33، ص3110رسالة ماجستير قي علم االجرام،كلية االداب،جامعة القدس، فلسطين،

، جمعة نايف مواجهة عصر العولمةتحديات التخطيط االمني لموجهة العولمة، دراسة في كتاب التخطيط االمني ل( د. عادل حسن علي السيد،  179

 .97-90ص ص  3، 3116، الرياض، 1للعلوم االمنية، طبعة

 .366-365د. خليل يوسف جندي ميراني، مصدر سابق، ص ص (  180
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الجرائم -1الجرمية املنظمة واسلحتها التقنية الحديثة ومخاطرها االقليمية والعاملية.  -7واملخلقة ومدى رواجها وتصنيعها. 

دمار الشامل واملواد الاملتاجرة غري املرشوعة كمواد اسلحة  -0جرائم تلوث البيئة وعالقتها بالتصنيع.  -5االقتصادية املستجدة. 

االحتيال يف امللكية الفكرية.  -10واملتاجرة بهم او استغاللهم يف البغاء. استغالل النساء واالطفال  -9عامة والنووية. الاملشعة 

سوق السوداء. الاالتجار باالسلحة يف  -12تهريب املهاجرين غري الرشعيني من البلدان الفقرية اىل البلدان االكرث ثراء.  -11

 غسيل االموال الناتجة عن الجرائم-17دوليا.   معاملها وتهريبهاريرسقة السيارات وتغي -14االتجار باالعضاء البرشية.-10

القرصنة -10اختطاف رجال االعامل واالبتزاز والكسب غري املرشوع.  -15التحف الفنية واالثار. باملتاجرة  -17.ومتويل االرهاب

 .(181")ترية واالقراص((و يف الربامج الكومبي

 : حرصالوليس  عىل سبيل املثالالجرمية اإللكرتونية  وسلوكيات ومن أهم طرق

ف املعلومات تحريو متزيق الكتب و تخريب املعلومات وإساءة استخدامها ويشمل ذلك قواعد معلومات املكتبات  – 1" ))

 . تحريف السجالت الرسميةو 

ناعي أو همة أو ذات العالقة بالتطوير التقني أو الصرسقة املعلومات ويشمل بيع املعلومات كالبحوث أو الدراسات امل – 2

 لعسكري أو تخريبها أو تدمريها.ا

 تزوير املعلومات ويشمل الدخول لقواعد يف النظام التعليمي وتغيري املعلومات وتحريفها، مثل تغيري عالمات الطالب -0

تزييف املعلومات وتشمل تغيري املعلومات عىل وضع غري حقيقي مثل وضع سجالت شهادات مل تصدر عن النظام  - 4

 وإصدارها.التعليمي 

انتهاك الخصوصية ويشمل نرش معلومات ذات طبيعة خاصة عن األفراد، أو الدخول لحسابات األفراد اإللكرتونية  -7

 ونرش معلومات عنهم أو وضع معلومات تخص تاريخ األفراد ونرشها.

 شمل الدخول لقواعد املعلومات ورسقة املحادثات عرب الهاتف.يالتصنت و – 1

 ل اعرتاض املعلومات ومحاولة معرفة ما يقوم به األفراد.التجسس ويشم – 5

التشهري ويشمل استخدام املعلومات الخاصة أو ذات الصلة باالنحراف أو الجرمية ونرشها بشكل القصد منه اغتيال  -0

 .لها  أو اإلساءة معينةشخصية 

 التجريبية والتطبيقية. لكتب والبحوث العلمية األكادميية وخاصة ذات الطبيعةلالرسقة العلمية  -9 

 رسقة االخرتاعات وخاصة يف املجاالت العلمية الستخدامها أو بيعها. – 10

الدخول غري القانوين للشبكات بقصد إساءة االستخدام أو الحصول عىل منافع من خالل تخريب املعلومات أو  – 11

 التجسس أو رسقة املعلومات.

 لقانوين للربمجيات واستخدامها أو بيعها مرة أخرى.قرصنة الربمجيات ويشمل النسخ غري ا – 12

قرصنة البيانات واملعلومات ويشمل اعرتاض البيانات وخطفها بقصد االستفادة منها وبخاصة أرقام البطاقة  – 10

 االئتامنية وأرقام الحسابات وكلامت الدخول وكلامت الرس.

لألطفال خاصة ولإلناث عىل الشبكات ” لسياحيالجنس ا“خالعة األطفال وتشمل نرش صور خاصة لألطفال  -14

 بشكل عام ونرش الجنس التخييل.

                                                           
 .11-11( نقال عن :  د. عباس ابو شامة، مصدر سابق، ص ص  181
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 القنابل الربيدية وتشمل إرسال فريوسات لتدمري البيانات من خالل رسالة إلكرتونية. – 17

 إفشاء األرسار وتشمل الحصول عىل معلومات خاصة جداً ونرشها عىل الشبكة. -11

 .وهذا ناتج عن استخدام غري رشعي لبطاقات التسوق أو املالية أوالهاتف اإلحتياال املايل بالبطاقات – 15

رسقة األرقام واملتاجرة بها وخاصة أرقام الهواتف الرسية واستخدامها يف االتصاالت الدولية أو أرقام بطاقات  – 10 

 االئتامن.

حادثة أو املراسلة أو املهاتفة، أو امل التحرش الجنيس ويقصد به املضايقة من الذكور لإلناث أو العكس من خالل – 19 

 املالمسة.

املطاردة واملالحقة واالبتزاز وتشمل مالحقة الذكور لإلناث أو العكس والتتبع بقصد فرض إقامة عالقة ما وذلك من  – 20

 خالل استخدام الربيد اإللكرتوين وإرسال الرسائل.

رهاب ة الذكر يف بيئة تقنية متغرية والتي تؤثر عىل فرص اإليشمل جميع املكونات السالفواإلرهاب اإللكرتوين  – 21

ومصادرة هذه التغريات تؤثر عىل تكتيكات اإلرهاب وأسلحته وأهدافه ومن التكتيكات اإلرهابية ما يعرف باإلرهاب 

 .(182")اإللكرتوين.((

 اشكالية مكافحة الجرائم المستحدثة في ظل العولمة: الفرع الثاني

ا الجرائم الصعوبة البالغة يف تتبع مرتكبو ان اشكالية مكافحة الظاهرة االجرامية املستحدثة واملستجدة، تكمن يف 

الن مرتكبي هذه الجرائم  ميتلكون قدرات اقتصادية هائلة  واكتشافهم واكتشاف اساليبهم ودوافعهم ومن يقف ورائهم،

جعل مكافحتها والتصدي لها من قبل الجهات املختصة ما تطورة، من اموال ومعدات ووسائل التكنولوجيا الحديثة وامل

، وذلك الن اكرثية هذه الجرائم ترتكب بواسطة االنرتنت من (183)ملكافحة الجرمية واكتشافها والتحقيق فيها امرا عسريا

اة يف مرسح للجنخالل شبكة عاملية مرتبطة باكرثية الدول يف العامل، فمكان ارتكاب الجرمية تكون مخفية وال وجود 

 الجرمية وال ترتك اثارا او أدلة ثبوتية خارجية.

ان التغريات التي شهدتها العامل وظهور جرائم املستحدثة، ادى اىل استخدام الجزاء الجنايئ بشكل مفرط، من خالل 

االعتقاد السائد  يع، الناصدار حزمة من الترشيعات الجزائية ، لدرجة اصبح الجزاء الجنايئ اسلوبا ال يكاد يخلو منه اي ترش

 ما زال مسيطر عىل الفكرة القانونية فالعقاب عىل االفعال الجرمية يوفر اقىص درجات الحامية للقيم واملصالح االجتامعية

، ونتيجة تدخل الدولة يف كافة مجاالت الحياة من خالل اصدار الترشيعات الجزائية ملجابهة الجرائم وضبط املجتمع

فقد جعل الجزاء الجنايئ موزعا بني  (Inflation Penal)اىل خلق ظاهرة تسمى التضخم الترشيعي  لكذ املستحدثة، ادى

، ونتيجة التطورات الرسيعة واملستجدة التي يشهدها العامل يتم اصدار الترشيعات الجزائية ( 184)عدة نصوص وقونني متعددة

مة هة املتغريات وتصاغ بشكل ناقص وبنصوص مبهعىل عجل وبرسعة فائقة، فقد يتم اصدار ترشيعات قارصة عن مواج

                                                           
، بحث منشور في مجلة المركز ألسباب طرق الجريمة ومعالجتهاالجرائم اإللكترونية  األهداف ا(نقال عن : اسراء جبريل رشاد مرعي ،  182

 .19/9/3117تاريخ الزيارة  https://democraticac.de/?p=35426، على الموقع االلكتروني : 3116الديمقراطي العربي، 

 .22، ص3114،جامعة نايف للعلوم االمنية، الرياض، المستحدثة التحقيق في الجرائم( د. محمد االمين البشرى،  183

، اطروحة دكتوراه في الحقوق، معهد كلية الحقوق جامعة حلب، اصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة( محمود طه جالل،  184

 .13-11، ص ص3114

https://democraticac.de/?p=35426
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يف تطبيقها وتؤدي اىل تضارب املصالح وعدم استقرارها واللجوء اىل اجراء تعديالت بني  إضافية وغامضة، تخلق مشاكل

تضابها أو ملطاطية نصوصها او الق (185)فرتة واخرى لعدم مواكبتها التغريات الرسيعة التي تشهدها الساحة االجرامية يف العامل

جرائم العابرة للحدود ان الجاين قد يكون يف دولة اخرى، فتثور عدة مشاكل يف تنفيذ المن املشاكل التي تواجه و   الشديد .

االحكام االجنبية وتسليم املجرمني، وذلك الن الدولتني قد تتسم عالقاتها مع بعضها بالحساسية، فهنا تكمن املشكلة يف 

ية مع الحكم الصادر وتوقيع العقوبة بالجناة املطلوبني لتحقيق العدالة، فمسألة السيادة الدول منط التعاون القضايئ الدويل

، وتأيت صعوبة (186)يف كثري من االحيان تكون عائقا لتنفيذ العقوبة، الن الدولة تقوم بتطبيق ترشيعاتها وقوانينها الجزائية

جرمية القانونية بني الدول، باالضافة الختالف وتعدد صور الالتعاون الدويل بشأن تسليم املجرمني يف اختالف االنظمة 

املستحدثة، فتحتا  اىل اتفاقيات ومعاهدات دولية سواء عىل مستوى االقليمي او العاملي بني الدول وذلك لتحديد معايري 

 .(187)دولية قضائية وقانونية متكن السلطات من اجراء التحقيقات خار  اقليمها يف دولة اخرى

املشاكل االساسية التي تواجه الجرائم املستحدثة هي تنازع القوانني سواء كانت مكانية او عينية فإن من وجهة نظرنا، و 

كون يف دولة ياو عاملية القانون الجنايئ وخاصة يف الجرائم التي ترتكب بواسطة االنرتنت، فمكان حدوث الجرمية قد 

 كون يف غاية الصعوبة الن االدلة االلكرتونية قد يتميفاثبات هذه الجرائم معينة والجاين يف دولة اخرى او قارة اخرى، 

وائق كل هذه الحاالت تكون عفإن  ،ري الجاين مكان اقامته اىل دولة اخرى او استخدام االنرتنت باسم وهميياتالفها وتغ

ى الحاالت واملتطورة وهي احدئم املستجدة وخاصة التي ترتكب عن طريق التكنولوجيا الحديثة رايف التحقيق يف الج

 . السلبية للتطور العلمي الرسيع

 الخاتمة

يف ختام هذا البحث توصلنا اىل مجموعة من االستنتاجات، واهم التوصيات التي نراها مناسبة ورضورية الستكامل 

 -الغرض من هذه الدراسة، ونود ان نطرح اهمها وكام ييل:

 اوال: االستنتاجات:

سة الجنائية املعارصة يف مجابهة الجرائم املستحدثة واملستجدة،وذلك فقد اثبتت التجارب ان ثبوت فشل السيا.  1

الترشيعات الجزائية ليست الحل الوحيد يف مجابهة ومحاربة االفعال الجرمية الحديثة، بل تحتا  اىل تظافر الجهود املحلية 

ية السيطرة والحد كيفليف ارتكاب الجرائم وايجاد حلول  واالقليمية والعاملية يف محاربة الوسائل الحديثة الذي تستخدم

 من هذه الجرائم.

كرثة الترشيعات الجزائية يف مواجهة الجرائم املستحدثة ادت  اىل ظهور مشكلة التضخم يف الترشيعات الجزائية .  2

، يف املجتمع قوق والحرياتثار سلبية عىل الحاال نصوص الجزائية وتعارضها مع بعضها ، و المام خلق نوع من التناقض يف 

 .فضالً عن صعوبة متابعتها ومعرفتها لكرثتها وكرثة تعديالتها 

                                                           
 .62-63، ص ص3114ة، لبنان، ، دار الكتب العلميمشكالت التشريع( د. عصمت عبدالمجيد بكر،  185

 .931-917، ص3113، دار النهضة العربية،القاهرة، النظرية العامة للجريمة الدولية( د. اشرف محمد الشين،  186

 مجموعة من القضاة واالساتذة والمحاميين، الدليل التطبيقي لمسؤولي العدالة الجنائية وانفاذ القانون بشأن التعاون الدولي في المسائل(  187

 .12-13، ص ص3119، المملكة االردنية الهاشمية، الجنائية، وزارة العدل
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 يادةزمن االثار السلبية للعوملة وخاصة عىل املجتمع، من خالل التطور التكنولوجي واالنرتنت وسهولة استخدامها .  0

قية، ية نتيجة مشاهدة القنوات واملواقع الغري اخال العنف االرسي وانحراف طائفة الشباب وخاصة االحداث بالجرائم االخالق

 السائدة يف املجتمع.النبيلة اثرت بشكل سلبي عىل العادات والتقاليد التي 

ية وتعاونها كغسيل االموال من خالل العصابات الدول اً انتشار الجرائم االقتصادية واملالية والتي مل تكن موجودة سابق. 4

 .بني الدول عد عىل سهولة انتقالها سااممع بعضها، 

ترتكب الجرائم املستحدثة داخل وخار  الدولة فالتحقيق فيها اصبح امرا يف غاية الصعوبة لعدم وجود الجاين يف .  7

مكان او مرسح الجرمية فال وجود الثار وادوات ارتكاب الجرمية النها ترتكب عن البعد بواسطة االجهزة والتقنيات الحديثة 

 تطورة.وامل

 تاملافياوذلك النها ترتكب بواسطة العصابات و  ةا محلينهالجرائم املستحدثة يف ظل العوملة هي جرائم دولية اكرث م.  1

 الدولية.

ض التقاليد، وتشابكها مع بعضها البع ىالعوملة ازالت الطبقات والفوارق والحدود بني الدول ادت اىل انعدام عر .  5

 كل دول العامل ملا لها من اثار سلبية عىل املجتمعات واالرسة.فاصبحت هاجسا تعاين منها 

ظهر نوع من الجرائم املستجدة تسمى جرائم العابرة للحدود الجغرافية، كجرائم االرهاب والجرائم املعلوماتية .  0

 .ة ونحوها واملخدرات والجرمية املنظمة واالتجار باالعضاء البرشي

 ثانيا : التوصيات :

ترشيعات الجزائية النافذة مبا يالئم الجرائم، وذلك من خالل ترشيق وتوحيد القواعد القانونية، فعدد كبري تنقيح ال -1

من الترشيعات النافذة تعاين يف عدة مواضيع من عدم االنسجام والتضخم فعدد كبري من الترشيعات اما تعالج نفس املوضوع 

يلة وكذلك االهتامم بالوس الزالة التعارض او تعديله او الغائه. او متعارضة وال تطبيق لها، تحتا  اىل تدخل املرشع

االلكرتونية والوسائل املشابهة والتي يكون للجرائم بواسطتها االنتشار الواسع واعتبارها ظرفاً مشدداً عىل اقل تقدير . وترسيع 

، مبا اليتعارض بصورة صارخة وغري مقبولة  2010إصدار قانون جرائم املعلوماتية الذي مازال مرشوعاً حبيس الربملان منذ عام 

 مع حقوق االفراد وحرياتهم السيام حرية الرأي .

حدثة وفق جرائم املستالتكثيف الجهود الدولية، من خالل عقد االتفاقيات واملعاهدات الدولية يف سبيل مواجهة  -2

لتجريم يف املستحدثة وتفعيل مبدأ ازدواجية اجرائم التنازع االختصاص القضايئ الدويل يف مكافحة  تتالىفالية خاصة 

ي( مبعنى إعامل مبدأ االختصاص الشامل )العامل  لة تسليم املجرمني مهام كانت جنسيتهم او مكان ارتكاب الجرميةأ مس

ائم ر عىل حساب مبدأ تسليم املجرمني ، فضالً عىل االنتامء اىل عضوية املحكمة الجنائية الدولية ليمكن مقاضاة مرتكبي الج

 .الجنائية ذات الطابع الدويل ويف مقدمتها جرائم االرهاب والجينوسايد 

بادل الخربات تو هيئات واجهزة امنية وقضائية متخصصة يف مكافحة الجرائم املنظمة وفق تعاون دويل،  استحداث -0

 جرائم.بي هذه الوالتنسيق والتعاون مع االنرتبول بخصوص مالحقة مرتك الدولية يف مجال التقنييات الحديثة
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نرش الثقافة والتوعية من خالل اجهزة االعالم املرئية والسمعية واالستعانة بذوي الخربات يف التخصصات االنسانية  -4

ورجال الدين بخطورة الجانب السلبي للعوملة وما لها من اثار سلبية عىل املجتمع واالرسة وكيفية االستخدام السليم 

ية عىل اجهزة وضع برامج رقابمع  .وإظهار مساوىء املخدرات والجزاءات املخصصة ملرتكبيها حديثةللتكنولوجيا املتطورة وال

سيام ال  تتبنى وتبث افكار سلبية ومحرضة عىل التطرف والتفكك االخالقير بعض القنوات والربامج التي لها ظاالعالم وح

 االرسة .يف اطار الشباب و  بني فئة

من تبادل املعلومات واالنابة الدولية يف مكافحة الجرائم وادرا  قامئة الجرائم  تسهيل االجراءات القضائية -7

( كجرائم 10وعىل االقل ضمن قانون العقوبات العراقي يف املادة ) املستحدثة ضمن االختصاص الشامل لكافة الدول

 .لك نفط والغاز خصوصا ونحو ذاالرهاب وغسيل االموال والقرصنة والجرائم املعلوماتية وجرائم البيئة املتعلقة بال
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 مسطرة تعويض أرضار العربات الربية، وفقا ألحكام التأمني من املسؤولية املدنية يف الترشيع املوريتاين)دراسة مقارنة(

مسطرة تعويض أضرار العربات البرية، وفقا ألحكام التأمين من المسؤولية المدنية 

 في التشريع الموريتاني

 )دراسة مقارنة(

 أستاذ القانون الخاص بجامعة العلوم الإسلامية بلعيون، موريتانيا

 

 مقدمة:

اإلحصائيات أن حوادث ، ترتتب عليها مخاطر جمة، بغض النظر عن مهارة القائد،إذ تؤكد 188أصبحت قيادة السيارة

 .189السري تحصد سنويا أرواح وأجساد عرشات اآلالف من البرش

ول إلصدار ترشيعات تنص عىل  إلزامية التأمني عىل املسؤولية املدنية عن حوادث العربات الربية ذات   و هو ما دفع الد 

نوعني: تأمني األشخاص وتأمني  .وينقسم التأمني إىل190املحرك، من أجل ضامن تعويض األرضار التي لحقت بالضحايا

األرضار، فتأمني األشخاص يكون فيه الخطر املؤمن منه أمرا يتعلق بشخص املؤَمن، ويشمل أنواعا متعددة من التأمني، 

من أهمها التأمني عىل املسؤولية املدنية، الذي يضمن املؤِمن مبوجبه تعويض األرضار الناتجة عن رجوع املترضر أو ذويه 

 .192عن الحادثة املسببة للرضر 191ن له بسبب مسؤوليته املدنية و الجزائيةعىل املؤم

و قد اختلف الفقهاء  193و يعد التأمني البحري أقدم أنواع التأمني املنشأة ملواجهة األخطار التي تتهدد التجارة البحرية. 

ألن ذلك  194نب الفني للتأمني،املسلمون عىل مرشوعية عقد التأمني، و رد البعض ذلك الخالف إىل  إهامل بعضهم الجا

، و يبعده  عن فكرة توزيع الرضر عىل مجموعة من األفراد، التي 195من شأنه أن يقرب التأمني من عقود املقامرة و الرهان

 .196هي مقصد رشعي يدخله دائرة الحلية

                                                           

ـ عرف الفقه السيارة بأنها: " كل مركبة ذات محرك آلي، معد للسير في الطرق العامة عدا المعدة للسير على الخطوط الحديدية" سعد  188 

ارة مع دراسة لنظام الضمان، دراسة مقارنة، المطبعة العالمية، واصف، شرح قانون التأمين اإلجباري من المسؤولية المدنية عن حوادث السي

 .39، ص:1763القاهرة 

 .364، عمان، ص:3114دار الثقافة للنشر و التوزيع، الطبعة األولى،  التأمين البري في التشريع ـ دراسة مقارنة ــ عبد القادر العطير،  189 

 .71،ص:3115دار الجامعة الجديدة،اإلسكندرية، ، اإلجباري،المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السياراتعقد التأمين خالد مصطفى  فهمي،  190

مكررة، الصادرة بمقتضى القانون رقم:  375ـ يشكل القتل الخطأ  الناتج عن حوادث السير،جنحة مجرمة و معاقبة بمقتضي في المادة: 191 

 .1194، ص:3111نفمبر  21، بتاريخ:1353سالمية الموريتانية، العدد:، الجريدة الرسمية للجمهورية اإل149/3111

 .362ـ عبد القادر العطير، مرجع سابق، ص: 192 

 .15، تونس، بدون ذكر دار النشر و الطبعة، ص:التأمين البري، دراسة تحليلية و شرح لعقود التأمينـ  البشير زهرة،  193 

 12، ص:3112، 1، دار الفرقان، عمان، طلحكم الشرعي للتأمين التجاري مع البديل الشرعي لهذا التأمينبيان اـ محمد رامز عبد الفتاح العزيزي،  194 

 .193، ص:3119، دار الفكر الجديد، اإلسكندرية، نظرية التأمين، المشكالت  العملية و الحلول اإلسالميةو كذلك أحمد محمد لطفي أحمد، 

 .45، ص:3112، بيروت عقد التأمين حقيقته و مشروعيته، منشورات الحلبي الحقوقيةـ عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم،  195 

 .340، ص:1709، دار الحكمة، بغداد 1ـ باسم محمد صالح، القانون التجاري، ج 196 
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طرف الضعيف، املنادية بحامية الأما يف العرص الحديث، فقد ساعد يف بلورة قواعد التأمني، صعود التيارات االجتامعية 

فصدر قانون  19، وقد أمثرت هذه الدعوات يف فرنسا نهاية القرن 197ثورتها الترشيعية العميقة  19و التي مثلت نهاية القرن 

، وتزامنت معه ترشيعات 1900199/ 10/5. ثم صدر  قانون التأمني الربي الفرنيس  198بشأن حوادث الشغل 1090إبريل  9

يف مقدمتها بعض الترشيعات العربية، التي استعار بعُضها أحكاَمه،  201بعده ترشيعات متأثرة  بأحكامه، و صدرت 200أخرى

، بينام كانت بعض البالد العربية خاضعة ألحكامه كموريتانيا، التي ظلت خاضعة له  حتى  202ليعتمدها يف نصوصه الوطنية

وطني يؤسس إللزامية التأمني عىل املسؤولية عن األرضار  ،الذي يعد أول نص ترشيعي51/ 020صدور قانون التأمني رقم: 

 املتعلقةاملطبق التفاقية التعاون  10.021وإن كان سبقه القانون رقم:  ،203التي تسبب فيها العربات ذات املحرك يف موريتانيا

األول(   الودية )املبحث و يتطلب بيان مسطرة التعويض املرور بإجراءات التسوية204بالرقابة عىل مؤسسات و عمليات التأمني.

 قبل اللجوء للمساطر القضائية )املبحث الثاين(.

 la solution amiable المبحث األول: التسوية الودية 

تعرف التسوية الصلحية بكونها آلية تهدف إىل إبرام صلح بني املترضر  و مؤمن املسؤول عن الحادث موضوعه التعويض 

و قد أصبحت التسوية الودية تطرح كلام تعلق األمر بالحصول عىل حق معني أو  205الحادث.عن األرضار الناشئة عن هذا 

ها أن تسهل و املصالحة الودية من شأن املحاكم بفعل ظاهرة بطء العدالة.النزاع بشأنه، بعد أن أصبحت القضايا ترتاكم أمام 

ص ع حقوقه، ألن التعويض بات محددا بنعىل املترضر أو ذوي حقوقه الحصول عىل تعويض رسيع، دون أن يخىش ضيا 

 .206القانون

                                                           
 la fin du19 siècle marque  une révolution social: la loi du  9 avril 1898 sur les accident du travail; François Couilbault ـ  197

Costant  Eiashberg;p17.  

198 -NEKLI _KACEL NOUARA,L’assurance et l’indemnisation du dommage corporel ; mémoire de magistère ;université 

d’alger ;faculté de droit d’alger ;2012-2013,p 13.     

 ; assurances terrestres ;loi  du 13 juillet 1930 relative au contrat d’assurance ;journal officiel de la république française ـ  199

imprimeries des journaux 13 quai voltaire 31 ;n :1027 _1955.   

 364، العطير، مرجع سابق، ص:1721ـ صدر التأمين اإللزامي في بلجيكا عام  200 

 .364، العطير،مرجع سابق، ص: 1727و األلماني  1724ووتشيكو سلوفاكي عام  1723اإللزامي السويسري عام ـ صدر قانون التأمين  201 

 .1770،الطبعة الثانية،3، دراسة تأصيلية، المكتبة القانونيةعقد التأمين في التشريع و القضاء. 66ـ عبد العزيز توفيق، ص:  202 

ـ   203  «  toute personne phisique ou morale dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages corporels 

ou matériels causés par à des tiers ses remorques et ses semi – remorques doit pour faire circuler les dits véhicules être 

couverte par une assurance garantissant cette responsabilité )article premier   ; loi n.76-020 du 27 janvier 1976 instituant 

une obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur .journal officiel de la république 

islamique de la Mauritanie ;mercredi 25 février 1978 ;dix_ huitième année ; 418 _417 ;p :69   

 loi n :63/021 autorisant la ratification de la convention de coopération en matière de contrôle des entreprises et opérationـ 204

d’assurance ;article premier «  le président de la république est autorisé a ratifier la convention de coopération en matière de contrôle des 

entreprises et opérations d’assurance singée le 27 juillet 1962 a paris par les Etats africains et malgache et la république francise » . 

، منشورات الخاص بالتعويض في مادة حوادث المرور 3115انون فقه قضاء حوادث المرور، االجتهادات القضائية المتعلقة بقـ حافظ بو عزيز،  205 

 .50، ص: 3114مجمع األطرش للكتاب المختص، تونس، الطبعة األولى،

 .04، ص:3114، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، نظام التعويض عن األضرار الجسمانية و المادية الناتجة عن حوادث المرورـ يوسف دالندة،  206 
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، 009/91وقد نظم املرشع املوريتاين مسطرة تعويض أرضر العربات الربية ذات محرك  مبقتىض األمر القانوين رقم: 

ك ، ثم بعد ذل1951يناير   25الصادر بتاريخ  020/51، املكمل لبعض مقتضيات القانون رقم: 1991207دجمرب  0الصادر بتاريخ 

مادة، وأفردت  050و تضمنت:  1990،208يوليو  20، بتاريخ  040/90صدرت مدونة التأمني الصادرة مبقتىض القانون رقم:  

و  2005أبريل  09الصادر بتاريخ  2005/ 021ملسطرة التعويض الودية، ثم بعد ذلك صدر القانون رقم: 00إىل  29املواد: م من 

التي تضمنت مسطرة  00تضمن أي إشارة إىل مسطرة التعويض، فإنه أورد املادة: رغم أن عرض أسباب مرشوع التعديل مل ت

آذن مبيالد مسطرة إجرائية    2011،209نفمرب  10، الصادر بتاريخ: 045/2011إجرائية بشأن التعويض،لكن صدور القانون رقم: 

املغريب، الذي  رشع املوريتاين عىل نظريهللتعويض الودي عن أرضار العربات الربية ذات املحرك يف موريتانيا، تقدم بها امل

 .210عىل إجراءات خاصة بالتعويض عن األرضار الناتجة عن حوادث السري 1904اكتوبر  2مل ينص يف ظهري 

، 211ولذلك سرنكز يف هذا املقال عىل تتبع مسطرة التعويض، وفقا لهذا القانون، الذي يحسب له أنه وسع مجال تطبيقه

  .212تتسبب فيها العربات الربية ذات املحرك اململوكة من طرف الدولة.حيث شمل الحوادث التي 

و من أجل إنجاح التسوية الودية، راعى املرشع توازن التزامات األطراف يف إطالقها، و يقتيض بيان هذه الجزئية 

 التطرق لطلب التعويض)األول املطلب ( و تقديم عرض التعويض )املطلب الثاين(.

 demande d’indemnisationالمطلب األول: طلب التعويض 

إذا كان األصل أن يقدم طلب التعويض أمام املحاكم، فإن املترضر أصبح ملزما بأن يسلك املسطرة الودية من خالل 

ترضر أو و هكذا تنطلق إجراءات التسوية الودية مببادرة من امل 213تقديم طلب مصالحة  إىل املؤِمن قبل التوجه إىل القضاء.

ك ال تتصور مامطلتهم ــــــ، و مقررة ملصلحتهم، و لذل214ذويه  يف حالة وفاته، فهم املستفيدون من ترسيع مسطرة التعويض

ن، الذي هو ذو املصلحة يف املامطلة و ــــــيف بدء إجراءاتها، و خالف ذلك يجعل املسطرة أسرية إلجراء يقوم به املؤم

ض املستحق للمترضر أو ذويه و يجعل املؤمن يف نهاية املطاف، مستفيدا من خطئه، خالفا املامكسة إلبطاء  دفع التعوي

 .215لألصل

                                                           

 .909، ص:1771دجمبر  21، بتاريخ 22، السنة 992ـ  الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية، العدد: 207 

 و ما بعدها. 474، ص:1772أغسطس  15، بتاريخ 25، السنة 013ـ الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية، العدد: 208 

 .1193، ص:3111نفمبر  21، الصادر بتاريخ:1353ـ الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية، العدد: 209 

 .31،ص: 3119ـ أحمد السنوسي، المساطر  القضائية للتعويض عن أضرار حوادث السير، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط ، الطبعة األولى، 210 

كور ذـ )حيث إن الرجوع إلى تلك النصوص المتعلقة بالتأمين يجسد قصد المشرع الواضح الذي ال يترك مجاال لالجتهاد، إذ يخضع عقد التأمين الم 211 

نون اوجوبا لمقتضيات قانون التأمين،طبقا لما نصت عليه المادة األولى منه التي تقول بالحرف " يجب أن تنطبق القواعد المتضمنة  في هذا الق

 .5، )غير منشور(، ص:، الغرفة المدنية و االجتماعية األولى، المحكمة العليا14/115القرار رقم: على جميع عمليات التأمين الخاضعة للقانون الموريتاني".

لى العربات البرية ، حيث نصت على أنه: " تطبق أحكام هذا القانون بنفس الشروط المطبقة ع3111/ 49من القانون رقم:  5ـ انظر المادة:  212 

 ذات المحرك المملوكة من طرف الدولة"، الجريدة الرسمية، المصدر السابق، نفس الموضع.

، المجلة المغربية (1704اكتوبر  3المعطيات الجديدة لتعويض ضحايا حوادث السير،)الظهير المعتبر بمثابة قانون المؤرخ في ـ عز الدين الكتاني، 213 

 41الدار البيضاء، ص: 1705، يناير، 1ة، العدد:للقانون، السلسلة الجديد

 .1793، مصدر سابق،ص:1353ـ. ـ الجريدة الرسمية، العدد  214 

 .109، ص: 3111، منشورات مجمع األطرش للكتب المختص، تونس دعوى التعويض في حوادث المرورـ علي كحلون،  215 

 .1193، مصدر سابق، ص: 1353لجريدة الرسمية، العدد:
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من الفصل الثاين من مسطرة تعويض ضحايا حوادث العربات الربية عىل وجوب  تقديم  2من أجل ذلك نصت املدة: 

اكتوبر  2من من ظهري  10و هو نفس االتجاه الذي سلكه املرشع املرشع املغريب،  وفقا لنص املادة:   216طلب مصالحة.

 . و طلب املصالحة املذكور إجراء وجويب للحصول عىل التعويض)أ ( ويجب أن يتضمن بيانات إلزامية )ب (.1904217

 أـ إلزامية تقديم طلب المصالحة

عىل أنه:" قبل رفع دعوى أمام القضاء، يجب عىل الضحية أو ذوي حقوقه  2011/ 045من القانون رقم:  2نصت املادة: 

 218يف حالة وفاته أن يتقدموا بطلب املصالحة إىل املؤمن بهدف الحصول عىل تعويض الرضر الحاصل..".

قبول  موقد تصدر املرشع النص بعبارة " يجب " و لذلك فالنص آمر، وعليه فإن عدم تقديم طلب املصالحة جزاؤه عد

الدعوى، فليس للمترضر اللجوء إىل القضاء قبل تقديم طلب مصالحة إىل املؤمن، لكن املحكمة العليا املوريتانية، فرست 

النص بشكل معاكس، ال تعززه سوى حامية املترضرين، حيث جاء قرار لها ما ييل: ".. كان عىل املؤمنة أن تكون هي من 

 .219ن تاريخ استقبال الترصيح بالنكبة"أشهر م 0يتقدم بعرض التعويض يف أجل 

و هذا االجتهاد  يصطدم برصيح و صحيح النص، الذي يلزم الضحية أو ذوي حقوقه بتقديم طلب مصالحة و انتظار 

، تم 2010من مدونة التأمني التي أسست عليها املحكمة العليا املوقرة اجتهادها سنة  00انرصام آجالها ثم إن نص املادة:

 .220، التي نصت عىل أنه تلغى كافة األحكام املخالفة لهذا القانون045/2011من القانون رقم:  10ب نص املادة: إلغاؤها مبوج

و أكد القضاء املغريب هذا االتجاه يف  222و  الجزائري" 221ونفس االتجاه سبق املرشَع املوريتايَن إليه املرشُع املغريب 

ىل املرونة يف عدم احرتام آجال املصالحة، مؤسسا ذلك عىل أن املرشع ، لكن  املجلس األعىل املغريب جنح إ223عدة قرارات

، مع أن مثة حاالت ال يشرتط فيها املرشع املغريب  التقدم بطلب املصالحة يف عدة 224مل يرتب جزاء عىل عدم احرتامها

م بعد. و ملا تقادم مل تنرص و قد سمح املرشع املوريتاين للمترضر أو ذويه بتقديم طلب املصالحة ما دامت آجال ال. 225حاالت

كان التقادم هو القيد الوحيد لتقديم طلب املصالحة، وفقا ملسطرة تعويض األرضار الجسامنية يف الترشيع املوريتاين، فإن 

                                                           

 .    1793، مصدر سابق،ص:1353دة الرسمية، العدد ـ الجري216  

 .41ـ عز الدين الكتاني، مصدر سابق،ص: 217 

 .1793، مصدر سابق،ص:1353ـ الجريدة الرسمية، العدد  218 

 2،)غير منشور(، ص:19/12/3115، بتاريخ:10/3115، القرار رقم:19/3112ـ  الغرفة المدنية و االجتماعية األولى بالمحكمة العليا، القضية رقم: 219 

 .1192، مصدر سابق، ص:1353، الجريدة الرسمية، العدد:  149/3111ـ القانون رقم: 220 

 221. 2115: ، ص3113ـ 9/11بتاريخ ، 5154ـ الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، العدد:

 .40ـ يوسف دالندة، مرجع سابق، ص: 222 

 41،ص:3113،المطبعة و الوراقة الوطنية،مراكش، المغرب، الطبعة الثالثة التعويض عن حوادث السيرـ محمد الهاشمي التسولي،  223 

، محمد أوغريس، سلسلة الدراسات القانونية، 13/13/1770بتاريخ: 4464/75في الملف المدني عدد: 771/70ـ الغرفة المدنية، قرار عدد: 224 

 .70، ص:3111تعويض المصابين في حوادث السير على ضوء التشريع و القضاء، دار القرويين، الدار البيضاء، الطبعة الثالثة 

 ـ  ال يستلزم المشرع المغربي تقديم طلب مصالحة في الحاالت التالية: "  225 

 لمحضر المحرر بشأن الحادثة.*عند حفظ النيابة العامة ل

 *عند عدم تمكن المصاب أو ذويه  من التدخل في دعوى جنحية جارية.

 *عند اختيار المصاب أو ذويه اللجوء إلى القضاء المدني عوض الدعوى المدنية التابعة..

 43*عند تقديم شكاية مباشرة ." انظر: محمد الهاشمي التسولي، مرجع سابق، ص:
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سؤاال آخر ينهض وهو يف حالة ما إذا انرصمت آجال التقادم، قبل تصحيح املسطرة و بعد التقدم بدعوى إىل املحكمة هل 

 الدعوى التقادم؟يقطع تقديم 

مل يتفطن املرشع يف النصوص الخاصة املتعلقة بالتأمني لهذه الفرضية، لكن بالعودة للنصوص العامة  يف القانون 

من  قانون إ.ع.م. نصت عىل أن التقادم ينقطع " بكل مطالبة قضائية حتى لو رفعت أمام قاض  050املدين نجد أن املادة: 

و يرتتب عىل وجوب تأريخ تقديم الضحية أو ذوي حقوقه طلب  226ب يف الشكل.".غري مختص أو قيض ببطالنها لعي

املصالحة آثار هامة، فمن يوم تقدميه، يبدأ احتساب اآلجال التي ينبغي أن تقدم فيها رشكة التأمني العرض الرامي إىل 

يعهد إليها بإيصال طلب املصالحة عىل الجهة التي  2011/ 045املصالحة.و مل  ينص املرشع  املوريتاين يف القانون رقم: 

، و عىل ذلك فريجع يف ذلك للقواعد العامة، وفقا لقانون اإلجراءات املدنية و التجارية و اإلدارية.و قد  227لرشكة التأمني

غابت عن املرشع املوريتاين فرضية وفاة املترضر بعد تقدمه بطلب املصالحة، ونظرا لعدم وجود نص خاص، فإن األصل أن 

طالب به املورث قبل وفاته، ينتقل إىل خلفه العام، أما املرشع التونيس فقد نص عىل أنه يف حالة وفاة املترضر بعد  كل ما

تقدمه بطلب التسوية الصلحية أو عىل إثر رشوعه يف إجراءات التقايض، مينح ملن يؤول إليهم الحق عند الوفاة أجل شهر 

وية الصلحية، و هو ما يعني أن جميع ما قام به املورث من إجراء قبل وفاته ال بداية من تاريخ الوفاة لتقديم طلب يف التس

 228يلزم الورثة.

و يبدو أن ما ذهب إليه املرشع التونيس أقرب إىل الصواب، ذلك أن طلبي املصالحة مختلفني، فطلب املصالحة املقدم 

اته، فهو أما الطلب الذي يتقدم به ذووه بعد وف من قبل الضحية قبل وفاته يرمي إىل  الحصول عىل التعويض عن اإلصابة،

 يرمي إىل التعويض عن الرضر املرتد الذي لحق الورثة جراء موت مورثهم.

و مل يقدم  املرشع املوريتاين إجابة عىل فرضية تحريك النيابة العامة للمسطرة الجزائية املرتبة عن حادث سري يؤدى 

 بانتظار انرصام مسطرة املصالحة أم أن بإمكانهم االنتصاب طرفا مدنيا يف الدعوى؟إىل وفاة الضحية، هل يلزم  ذووه  

يف ظل النصوص املوريتانية و التطبيقات القضائية التي مازالت تربط التعويض بإثبات الخطأ، فبإمكان الضحية أو 

ا ينسجم العربة عن الرضر، هو م ذوي حقوقه دخول الدعوى الجزائية كطرف مدين، نظرا الرتباط التعويض بإثبات مسؤولية

مع بعض الفقه املغاريب، إذ يرى أنه إذا أقيمت دعوى عمومية قبل تقديم طلب املصالحة و قبل أن يربم اتفاق، فإن لذوي 

 229الضحية دخول املسطرة كطرف مدين، دون التقيد برضورة سلوك مسطرة املصالحة الودية قبل اللجوء إىل القضاء.

 لزامية لطلب المصالحةب ـ  البيانات اإل

 ، عىل أن الطلب، يجب أن يتضمن وجوبا ما العنارص التالية:230 045/2011من القانون رقم: 2نصت املادة:

                                                           
 601،مصدر سابق، ص:927من قانون االلتزامات و العقود الموريتاني، الجريدة الرسمية الموريتانية،  العدد: 290ـ  المادة:  226

 .1192و  1193، مصدر سابق: ص:1353ـ الجريدة الرسمية، العدد: 227 

 .176ـ  175ـ علي كحلون، مرجع سابق، ص: 228 

 .43ـ عز الدين الكتاني، مصدر سابق، ص: 229 

 .1193، مصدر سابق، ص:1353ـ الجريدة الرسمية، العدد: 230 
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 * نسخة من محرض الحادث

، الذي تعده تقوم الضبطية، بعد االستامع 231إن أول خطوة  للوقوف عىل حيثيات حادث السري هو إعداد محرض الحادث

املعنية و الشهود، إن كانت لهم إفادات يف املوضوع، ثم توجهه إىل النيابة العامة، التي إما أن تقوم مبتابعة إىل األطراف 

املتسبب يف الحادثة مبا تراءى لها من مخالفات وجنح، تطبيقا للمقتضيات القانونية املالمئة وتُحيله إىل املحكمة أو تقرر 

 .232ت إليهاعدم متابعته  و تحفظ اإلجراءات التي توصل

من نفس القانون،  22من قانون اإلجراءات الجنائية املوريتانية معنى املحرض الوارد يف املادة: 20و قد فرست املادة:

حيث أضافت أن  املحرض يف مفهومها: " هو الوثيقة املكتوبة التي يحررها ضابط الرشطة القضائية أثناء مامرسة مهامه 

من  القانون  0يحات أو ما قام به من عمليات تدخل يف اختصاصه". وقد حددت املادة: ويضمنها ما عاينه أو تلقاه من ترص

و تعد إناطة منح  233الجهة التي متنح الضحية أو ذوي حقوقه نسخة من محرض الحادث، بناء عىل طلبه.  045/2011رقم:

كة التأمني هي سلبيات جعل رش  نسخة من محرض الحادث بوكالء الرشطة القضائية مسعى ترشيعي موريتاين جاد، يتفادى

، لكن قراءة ما بني سطور املادة تبني 234من يحوز وسائل اإلثبات و مينحها للمترضر أو ذويه كام كان يقيض به النص القديم

أنها تفتقد للمساواة التامة بني رشكة التأمني و الضحايا أو ذوي حقوقهم يف التمكني من محرض الحادث، ذلك أن النص 

ل نسخة من املحرض لرشكة التأمني يف صيغة الوجوب، بينام ال تلزم مبنح نسخة من املحرض للضحايا أو ذوي يلزم بإرسا

حقوقهم إال يف حالة ما إذا كانت موضوع طلب مقدم من طرفهم. و رمبا أراد املرشع من خالل الرتكيز عىل منح رشكة 

رة لتعويض ال ميكن أن يتم إال إذا قدم املترضر أو ذووه صو التأمني نسخة من املحرض أنها امللزمة بدفع التعويض،و منح ا

 من محرض الحادث، ألنه إجراء وجوب يف طلب املصالحة.

                                                           

المسؤولية عن حوادث  وسائل النقل السريع ) من الناحيتين الجنائية و المدنية(  وطبقا لنص القانون ـ  سمير عبد السميع سليمان  األودن،  231 

نشأة ، محوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية بإصدار قانون التأمين اإلجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن 3119لسنة  93

 309،ص:3110المعارف، اإلسكندرية 

من قانون اإلجراءات الجنائية الموريتانية على أنه: " يلزم ضباط الشرطة القضائية بأن يخبروا وكيل الجمهورية، بدون مهلة،  33ـ نصت المادة:  232 

ي يحصل لهم العلم بها. وعليهم بمجرد االنتهاء من إنجاز أعمالهم أن يوافوه مباشرة بأصل المحاضر التي حرروها بالجنايات والجنح والمخالفات الت

ونسخة طبق األصل منها وكذلك جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بها، كما يجب عليهم وضع األشياء المحجوزة تحت تصرفه" و في نفس 

جراءات الجنائية المصري على أنه: "يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات و الشكاوى التي من قانون اإل 34اإلطار نصت المادة:

روا ترد إليهم بشأن الجرائم و أن يبعثوا بها فورا إلى النيابة العامة. و يجب عليهم و على مؤوسيهم أن يحصلوا على جميع اإليضاحات   و يج

الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل الالزمة للمحافظة  المعاينات الالزمة لتسهيل تحقيق

ذ اعلى أداة الجريمة. و يجب أن تثبت  جميع اإلجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم، يبين بها وقت اتخ

له. و يجب أن تشمل تلك المحاضر توقيع الشهود و الخبراء الذين سمعوا و ترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع األوراق و اإلجراءات و مكان حصو

 .300ـ  309األشياء المضبوطة" سمير عبد السميع سليمان األودن، مرجع سابق، ص: 

ذي تسبب  في حالة وفاة أو ترتبت عليه إصابات جسدية للضحية بإرسال ـ " يلتزم وكالء الشرطة القضائية الذين قاموا بمعاينة حادث المرور، ال 233 

نسخة من المحضر إلى شركات التأمين للعربات المعنية بالحادث في ظرف خمسة عشر يوما، ابتداء من يوم وقوعه. و يلتزمون كذلك بتسليم 

 1193، ص:1353لجريد الرسمية الموريتانية، العدد:نسخة إلى الضحية أو ذوي حقوقه في حالة وفاته بناء على طلبه )أو طلبهم(." ا

، تنص على أنه: "  يجب على 149/3111من القانون رقم: 2من مدونة التأمين الملغاة في جزئها المخالف لمقضيات المادة: 23ـ تنص المادة: 234 

، 1353تحريات.." الجريدة الرسمية الموريتانية، العدد: المؤمن فور التصريح بالحادث أن يخبر المؤَمن بإمكانية ...الحصول على محاضر الشرطة و ال

 .1193مصدر سابق، ص:
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تأسيسا  235و قد جاء يف قرار للمحكمة العليا أن قيمة محرض الضبطية القضائية القانونية تنزل به إىل مجرد االستئناس،

التي نصت عىل أنه: " ال ميكن أن يؤخذ إال عىل سبيل استئناس بسيط". من قانون اإلجراءات الجنائية،  009عىل املادة:

 .236و عىل الرغم من ذلك، فإن أحكام القضاء املوريتاين تستند بشكل كبري عىل محرض الضبطية القضائية

 * نسخة الخربة الطبية

. و خربت خربته باألمر أي علمتهالخربة يف اللغة بكرس الخاء وضمها ـ العلم باليشء  و معرفته عىل حقيقته، و منه 

،أي اسأل  237األمر أخربه إذا عرفه عىل حقيقته، و الخبري باليشء العامل به بصيغة املبالغة، و يستخدم يف معرفة كنه اليشء

. و قد أطلق بعض الفقهاء عىل 238عنه خبريا يخرب،  و خبريه بكذا  و أخربه نبأه و استخربه: سأله عن الخرب  وطلب أن يخربه

، و املصطلحان مرتادفان، ذلك أن أهل الخربة هم أهل املعرفة و  239لخربة مصطلح البصرية، بينام  سامها آخرون "املعرفة"ا

.و تعد الخربة 240الدراية بفن من الفنون، تجعل الخبري قادرا عىل بيان حقيقة اليشء، بحيث يقطع دابر الخالف بشأنه

 ة، و لذلك  يأمر بها القايض يف املسائل الفنية يك يستطيع الحكم فيها عىلالقضائية  من أهم اإلجراءات املساعدة للقضا

و عىل ذلك  عرفها البعض من زاوية حاجة القايض إليها: " االستشارة الفنية التي يستعني بها القايض أو املحقق  .241بينة

بات و تقدير ما يطلبون من املحكمة، ، بينام عرفها آخرون من زاوية حاجة الخصوم إليها إلث242ملساعدته يف تكوين عقيدته"

 .243فعرفوها بأنها:" طريق من طرق اإلثبات يتم اللجوء إليه.. لكشف دليل أو لتعزيز أدلة قامئة"

لكن التعريف الذي مييل إليه الباحث هو  التعريف الذي يجمع بني حاجة القايض و الخصوم معا للخربة، وهو تعريف  

عهد به القايض إىل شخص مختص ينعت بالخبري إلجراء مهمة محددة تتعلق بواقعة أوقائع الخربة بأنها:" إجراء للتحقيق ي

مادية يستلزم بحثها أو تقديرها علام أو فنا ال يتوافر يف الشخص العادي ليقدم له بيانا أو رأيا فنيا، ال يستطيع القايض 

 .244الوصول إليه وحده"

                                                           

، 116/3112، القضية رقم:33/16/3116، بتاريخ: 23/3116ـ المحكمة العليا، الجمهورية اإلسالمية الموريتانية، قرار الغرف المجمعة ذو الرقم: 235 

 59،ص: impression digital print، 3116مجلة المحكمة العليا، عدد:،

الصادر عن الغرفة المدنية بمحكمة انواكشوط ما يلي: ".. حيث إن المحضر المثبت لوقائع الحادث أي المحضر  66/3111ـ جاء في الحكم رقم: 236 

ة نييثبت تعرض مورث المدعي لحادث سير، كما أفاد المحضر المكمل له أنه توفي، بعد حجزه في المستشفى..". الغرفة المد 060/3111رقم:

 .3،) غير منشور(، ص:15/13/3111، بتاريخ:115/3111بمحكمة والية انواكشوط، القضية رقم:

، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، الطبعة الخبرة القضائية في الجرائم المعلوماتية و الرقمية، دراسة مقارنةـ  أنيس حسيب السيد المحالوي، 237 

 .14، ص: 3116األولى، 

 .13، ص:4ه الجزء  1417الطبعة الثالثة سنة ، بيروت، لبنان، للعالمة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، دار اإلحياء العربيـ لسان العرب:  238 

، 4ج ـ  ذو بصيرة أي علم و خبرة، وبصرت بالشيء أي علمته، و البصير: العالم، لسان العرب البن منظور: مادة بصر ـ باب الراء ـ فصل الياء ـ 239 

 .327م ـ ص:1767ه( مكتبة لبنان ـ ساحة رياض المصلح ـ بيروت ـ طبعة  641/016، التعريفات لعلي بن محمد بن شريف الجرجاني )65ص:

 52عبد الرحمن بن حسين الموجان، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة و الدراسات اإلسالمية، عدد أهل الخبرة القضائية،  العدد: ـ   240 

 .437ه ، ص: 1423رمضان

 19ـ  أنيس السيد المحالوي، مرجع سابق، ص:  241 

 .10، ص: 1764، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، ، أطروحة دكتوراهالخبرة في المسائل الجنائيةـ أمال عبد الرحيم عثمان،   242 

 .9م، ص:3113، دار الفكر الجامعي، سنة الخبرة في المواد المدنية و التجاريةـ  علي عوض حسن،  243 

 .13ـ  11م، ص:1771، مطبعة جامعة القاهرة الخبرة في المواد المدنية و التجاريةـ محمود جمال الدين زكي،  244 
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م و فن و إجراء يف اآلن ذاته، فهي علم يتطور مع التطور العلمي ومن خالل هذا التعريف ميكن القول إن الخربة عل

جسامين و يقتيض تحديد العجز ال وجود مختصني يواكبون هذا التطور.و التكنولوجي عىل جميع املستويات، مام يحتم 

 91ا عىل رصيح املادة:، تأسيس245إجراء خربة طبية، و تقررها املحكمة بحكم متهيدي كام أقرت ذلك املحكمة العليا املوريتانية

من قانون اإلجراءات املدنية و التجارية و اإلدارية.و يقتيض بيان الخربة الطبية، التطرق إلجراءاتها  ) ـ ـ( و حالة رفضها ) 

 ـ ـ(.

 ـ ـ إجراءات الخبرة

/ 045القانون رقم:من  5قد يتطلب تحديد املؤِمن)رشكة التأمني( ملقدار التعويض إجراء خربة طبية، و قد نصت املادة:

، يقوم املؤمن أو 1و 4عىل أنه: " يف حالة إجراء خربة طبية بهدف تقديم عرض التعويض املنصوص عليه يف املادتني:  2011

( يوما عىل األقل قبل إجراء الخربة باسم وعنوان الطبيب املعني ومبوضوع 17من ميثله بإشعار الضحية خالل خمسة عرش )

الخربة الطبية." لكن املرشع املوريتاين  مل يحقق التوازن العادل بني الضحية و رشكة التأمني، حيث و تاريخ  ومكان إجراء 

ألزم الطبيب الخبري بإرسال نسخة من الخربة لرشكة التأمني، بينام ترك منحه نسخة للطبيب املؤازر للضحية خاضعا لسلطته 

 .246نحهاالتقديرية، فإن قدر منحها  و إن رأى غري ذلك أحجم عن م

. و حسنا فعل، ألن الخربة 247و يبدو أن النص الجديد، استبدل دعوة محامي املترضر املحتمل بالطبيب املؤازر للضحية 

الطبية املِحددة ملدى الرضر، عمل طبي فني، و بالتايل فحضور الطبيب املؤازر للضحية، يشكل ضامنة أكرث فاعلية باملقارنة 

 02األمر بإجراءات تحصيل التعويض، هدر املرشع املوريتاين  ضامنة هامة كانت املادة: مع حضور املحامي، لكن حني يتعلق

من مدونة التأمني تنص عليها، تتمثل يف إلزام املؤِمن " فور الترصيح بالحادث أن يخرب املؤَمن بإمكانية استعانته مبحام 

، ذلك أن معرفة إجراءات التعويض، تحتا  248ألخري"يختاره للمفاوضات مع املؤمن و لعمليات الخربة التي يقوم بها هذا ا

ملؤازرة املحامي بذات الحاجة إىل مؤازرة الطبيب، لكن العالقة بينهام ليست طردية، و بالتايل كان باإلمكان إضافة مؤازرة 

 الطبيب يف مجال الخربة و اإلبقاء عىل مؤازرة املحامي فيام يتعلق باإلجراءات. 

 01من مدونة التأمني هو املرسوم الفرنيس الصادر بتاريخ:  02تاين أن املصدر املوضوعي للامدة:و يرى بعض الفقه املوري

، الذي نص عىل إمكانية أن يكون املترضر مؤازرا مبستشار 1907يوليو  07املطبق لقانون التأمني الفرنيس، الصادر  1901يناير 

 .249أثناء إجراء الخربة الطبية 

                                                           

 .113،        ص:3112ـ  3113، الصادر عن الغرف المجمعة، مجلة المحكمة العليا، قرارات مختارة 37/11/3112بتاريخ: 23/1123ـ القرار رقم: 245 

على أنه:" يجب على الطبيب الذي قام بالخبرة الطبية إرسال نسخة من   149/3111من القانون رقم:   9ـ نصت الفقرة الثانية من المادة: 246 

 .1193، مصدر سابق،ص:1353إلى المؤمن و عند االقتضاء إلى الطبيب المؤازر للضحية "، الجريدة الرسمية، العدد تقرير الخبرة الطبية 

على أنه: " يجب على المؤمن أن يدعو كتابة المؤَمن و محاميه المحتمل  49/3111من مدونة التأمين المعدلة بالقانون رقم: 22ـ  تنص المادة: 247

 .521، مصدر سابق، ص:013دراسة في ميدان التأمين". مدونة التأمين، الجريدة الرسمية، العدد: لحضور عمليات الخبرة و ال

 .521، مصدر سابق، ص:013من مدونة التأمين، الجريدة الرسمية، العدد: 23ـ المادة: 248 

، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلية تعويض الضرر الجسماني المترتب عن حوادث السير في قانون التأمين الموريتانيـ  عابدين الخير، 249 

 .92، ص:3115ـ  3114العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية 
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، وليكون قادرا 250" التي قد تكون موجودةETAT ANTERIEURغفال الحالة املرضية السالفة "و ينبغي عىل الخبري عدم إ 

عىل أداء مهمته عىل أفضل وجه يجب عليه أن يتصف مبؤهالت علمية عالية وبصفات خلقية رفيعة وأن يواكب التطور 

 . 251رب الرضر الجساميناملستمر للمعارف الطبية وأن يطلع عىل أهم التوجهات القانونية التي تهم ميدان ج

 ـ ـ رفض الخبرة

عىل أن للضحية رفض الخربة الطبية، التي يقرتحها املؤمن، و يف هذه   45/2011من نفس القانون رقم: 9نصت املادة: 

الحالة، يتم تعيني طبيب خبري باتفاقهام، لكن املرشع رتب جزاء عىل رفض املؤَمن الخربة الطبية التي يقدمها املؤمن، وهو 

ديد األجل الذي يلزم املؤمن خالله بتقديم عرض بالتعويض إىل الضحية أو ذوي حقوقه، مام شكل ضغطا عىل الضحايا مت

ف تحديد التعويض توقلقبول الخربة الطبية، خشية مامطلة رشكات التأمني يف إجراء الخربة الجديدة وجعلها مسألة أولية، ي

 للعالقة التي ميكن أن تنشأ بني املصاب و طبيبه املعالج، األمر الذي  دفعه إىلو قد تفطن القضاء املغريب  عىل إجرائها.

 . 252رفض الخربة، التي أنجزها الطبيب املداوي للضحية

و إذا كان املرشع املوريتاين أراد من خالل مسطرة املصالحة الودية ترسيع حصول املترضرين عىل حقهم يف التعويض، 

الذي يتقدم به املؤِمن للمؤمن يف حالة اللجوء لخربة مضادة، من شأنه أن يشجع عىل فإن متديد أجل منح التعويض 

، ثم  إنه مل ينتبه لحالة وجود فارق  كبري بني ما تقدره الخربة األصلية و الخربة 253التامطل و ربح الوقت من طرف املؤمن

الركون لخربة القضاء املغريب، اجتهد فمأل الفراغ باملضادة. و هو نفس الفراغ الترشيعي الذي وقع فيه املرشع املغريب، لكن 

 .254ثالثة من ذوي اختصاص تكون فيصال يف تحديد نسبة العجز

 ـ أية وثيقة أخرى رضورية للتعويض

يبدو أن املرشع، مل يتفطن للتناقض املنطقي بني عبارة "يتضمن الطلب وجوبا" وعبارة "أي وثيقة أخرى" ذلك أن 

وضوعه ثم إن الرشوط املذكورة أعاله مبثابة رشوط إجرائية يؤدي عدم توافرها إىل بطالن الطلب، اإللزام يستوجب تحديد م

ولذلك يجب أن تكون معددة عىل سبيل الحرص، ال القياس، ألن " ما يعد رضوريا للتعويض" يف نظر البعض قد ال يكون 

 رضوريا يف نظر البعض آخر.

                                                           
250- A. GHACHEM. «Réflexion et propositions a propos de la doctrine de la réparation des préjudices et de la méthodologie 

de l'expertise médicale». Rapport sur les aspects médico-légaux de la réparation du dommage corporel. Commission de 

la réforme de l'assurance-automobile juin 1998. 

251- A. GHACHEM. «Réflexion et propositions a propos de la doctrine de la réparation des préjudices et de la méthodologie 

de l'expertise médicale». Rapport sur les aspects médico-légaux de la réparation du dommage corporel. Commission de 

la réforme de l'assurance-automobile juin 1998. 

، نافذة على محكمة النقض، قضاء محكمة النقض في قضايا 14766/3116، ملف جنحي عدد:15/14/3117المؤرخ في  220/11ـ  القرار عدد: 252 

 0ص:        3115، 1حوادث السير)المسؤولية المدنية، التعويض،التأمين، المجلة المغربية للدراسات و االستشارات القانونية، مراكش، العدد:

 59لدين الكتاني، المعطيات الجديدة لتعويض حوادث السير، مرجع سابق، ص:ـ عز ا 253 

، أنه: " لما قدم الخبيران 0541/3117في الملف الجنحي رقم:  16/15/3111المؤرخ في  449/12ـ جاء في قرار نقض  مغربي عدد:  254 

ز البدني،فإنه كان على محكمة الموضوع أن تسترشد بخبرة التقريريين الطبيين بعد فحص الضحية و تضمنا فرقا شاسعا في تحديد  نسبة العج

طبية أخرى من لدن ذوي االختصاص للوقوف على حقيقة العجز البدني الدائم المناسب لألضرار التي خلفتها حادثة السير مع التقيد 

مة النقض، قضاء محكمة النقض في .". المجلة المغربية للدراسات و االستشارات القانونية، سلسلة نافذة على محك14/1/1705بمرسوم

 12، ص:3115حوادث السير ـ المسؤولية، التعويض، التأمين ـ  العدد األول، 
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املغريب، التي نصت عىل وجوب  1904اكتوبر  2من ظهري  10أمني للامدة:و يبدو أن هذه العبارة وردت من خالل نقل 

، وهو ما يعني أن سوء 255التقدم " بكل املستندات األخرى الالزمة لتقييم الرضر" و هي فقرة محل انتقاد من الفقه املغريب

سنة، و هي املدة الزمنية  25بعد  املغريب، مل يستطع املرشع املوريتاين تفاديها 1904اكتوبر  2الصياغة التي رافقت ظهري 

. و تنرصف عبارة " أي وثيقة أخرى " رضورية، عمليا إىل 045/2011تاريخ صدور القانون رقم: 2011و  1904الفاصلة بني 

 وثائق رضورية لطلب املصالحة، تتمثل يف  قرار حرص الورثة )ـ ـ ـ ( و قرار تقديم)ـ ـ ـ( و رخصة السياقة )ـ ـ ـ(.

 الورثة. . . حصر 

يف حالة ما إذا أدت اإلصابة إىل وفاة املترضر، فإن التعويض سينتقل إىل الورثة، لكن تحديد ورثة الضحية، ال ميكن 

من مدونة األحوال الشخصية املوريتانية من له الحق يف  -.007أن يتم إال من خالل قرار حرص ورثة، وقد حددت املادة 

.و يعد حرص الورثة وثيقة رضورية للحصول عىل التعويض، ألن تحديد 256مضمونهاطلب حرص ورثة و الجهة التي متنحها و 

 املستفيدين من التعويض ال ميكن أن يتم إال من خالل قرار حرص ورثة.

 ـ ـ ـ قرار تقديم

قد يكشف قرار حرص ورثة عن وجود قارص ضمن الورثة، وهو ما يظهر الحاجة إىل وثيقة أخرى رضورية ملنح التعويض 

ار تقديم، فال ميكن للقارص استالم التعويض بنفسه، و إمنا البد من تعيني مقدم عليه من خالل قرار تقديم تصدره هي قر 

 املحكمة.

 ـ ـ ـ  رخصة السياقة

إن نص املرشع املوريتاين عىل رضورة تقديم أي وثيقة أخرى رضورية للتعويض، يثري السؤال عام إذا كان بإمكان 

دى  الوثائق حن املترضر  تقديم رخصة سياقة سائق العربة الربية املتسببة يف الحادث باعتبارها إ رشكة التأمني أن تطلب م

  الرضورية يف نظرها؟

هذا الطلب يصدم بعدم إمكانية االحتجا  عىل الضحايا بخطإ السائق و كذلك حرص "الوثائق األخرى " يف ما هو 

عليه  يازة السائق لرخصة سياقة، لكن بإمكان رشكة التأمني أن ترجعرضوري للتعويض، فليس بإمكان املؤِمن الدفع بعدم ح

القايض بتنظيم حركة الطرق، جنَحت السياقة بدون  045ـ  2001من األمر القانوين رقم: 9فيام دفعت من تعويض، املادة:

ي األسبق ملرور املوريتانية هو ال يتخلف هذا النص عن املادة األوىل من مدونة السري املغربية، مع أن مدونة حركة ا .257رخصة

 258من حيث الظهور، لكن رمبا يعود التشابه إىل اقتباسهام املشرتك من النصوص الفرنسية.

                                                           

 .59، مصدر سابق، ص: المعطيات الجديدة لتعويض ضحايا حوادث السيرـ  عز الدين الكتاني،  255 

دار وتبين مق وثيقة تفيد حصر الورثة أن يطلب من القاضي وارث من مدونة األحوال الشخصية الموريتانية على أنه: " لكل 215ـ نصت المادة:  256 

 ، وأخرى تعين ما حصل عليه كل واحد من أموال التركة".صيبه في اإلرث

أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين ... كل من ساق  1.1114إلى  6111ـ يعاقب بالسجن من أحد عشر يوما إلى ثالثة أشهر و بغرامة مالية من  257 

سيارة بدون رخصة صالحة لفئة السيارة المستعملة أو يستخدم الرخصة نفسها، و إن كانت موضوع إجراء تعليق أو سحب أو إلغاء مبرر بصفة 

 .317:، مصدر سابق،ص1126قانونية." الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية، العدد 

ـ نصت المادة األولى من مدونة السير على الطرق العامة المغربي على أنه: "  ال يجوز ألي شخص أن يسوق مركبة ذات محرك أو مجموعة  258  

 مركبات على الطرق العمومية، ما لم يكن  حاصال على رخصة سياقة سارية الصالحية و مسلمة من قبل اإلدارة، تناسب صنف المركبة أو مجموعة

 .3160، ص:3111مارس  35ربيع اآلخر،  0بتاريخ: 5034المركبات التي يسوقها". الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، العدد:



 2094 رــــــوبـــأكت 94 ددـــالع                                                                                                                                                                                                                                                     مجلة القانون واألعمال

909 

 

 المطلب الثاني:  تقديم عرض التعويض

و يتضمن عرض  259عرض التعويض هو عرض التسوية الودية املقدم من قبل املؤمن للمترضر أو ذويه يف حالة وفاته،

 التعويض أصال)أ ( و استثناء )ب (.

 : أ ـ  األصل

األصل أن املؤمن) بكرس امليم( هو من يقدم عرضا بالتعويض بعد تلقيه لطلب التعويض املقدم من الضحية أو ذويه يف 

آجال قصرية عىل وجوب تقديم املؤمن عرضا للضحية يف  2011/ 045من القانون رقم:  4حالة وفاته، حيث نصت املادة:

ر بينام الثانية ة أشه، وحسنا فعل املرشع حني عَجل اآلجال يف حالة الوفاة عنها يف حالة اإلصابة، فجعل األوىل ثالث260نسبيا

  خمسة أشهر.

، 261وقد احتاط املرشع املوريتاين لحالة لعدم قدرة املؤمن عىل حرص آثار الرضر، فمنحه الحق يف تقديم عرض احتياطي

مستوى الرضر، وفقا ملسطرة تعويض الرضر الجسامين املوريتانية، ال ميكن تصوره إال يف حالة اإلصابة.  لكن عدم تحديد

 (.2( كام لهم رفضه أو الرجوع عن قبوله )1و للضحية أو ذوي حقوقه قبول العرض )

 ـ قبول عرض التعويض1

تسوية اكتملت إجراءات املصالحة ومتت اليف حالة قبول الضحية أو ذوي حقوقه عرض التعويض الذي تقدم به املؤمن، 

الودية للملف. و عىل الرغم من أن نصوص مسطرة التعويض عن األرضار الجسامنية، تنص عىل  تعويض مقدر ترشيعيا، 

إال أن الواقع العميل يكشف قبول ذوي املترضرين بعروض تسوية ودية أقل من مبلغ التعويض املقدر، تفاديا لبطء إجراءات 

 و صعوبة التنفيذ عىل بعض رشكات التأمني و عجز األخرى عن سداد التعويض. التقايض

 ـ  رفض عرض التعويض أو الرجوع عنه2

يجب عىل الضحية أو ذوي حقوقه يف حالة وفاته الرد عىل عرض التعويض املقدم من طرف املؤمن يف أجل أقصاه 

 . 262شهر من تاريخ تلقيه العرض

لقانون عىل أنه " ميكن للضحية أو ذوي حقوقه يف حالة وفاته رفض عرض التعويض من نفس ا 11كام نصت املادة:  

 .263( يوما إذا تبني أنه يخالف أحكام هذا القانون.".17أو الرتاجع عنه بعد موافقتهم عليه خمسة عرش)

                                                           

 .61ـ حافظ بوعزيز، مرجع سابق، ص:  259 

 على أنه:  149/3111ـ نصت المادة: من القانون رقم: 260 

( أشهر و إلى ذوي حقوق الضحية في حالة وفاة هذا األخير في 5خمسة ) " يلتزم المؤمن بتقديم عرض للتعويض إلى الضحية في أجل أقصاه

( أشهر. وفي الحالتين تحسب هذه المدة من تاريخ تقديم طلب التعويض المقدم للمؤمن من طرف الضحية أو ذوي حقوقه". 2أجل أقصاه ثالثة )

 .1193، مصدر سابق،ص 1353الجريد الرسمية،العدد:

 على أنه:  149/3111قانون رقم:من ال 6ـ نصت المادة: 261 

تحديد الضرر الحاصل أو حصر آثاره، يجب على المؤمن تقديم عرض احتياطي للتعويض". الجريدة  4" عندما ال يمكن في األجل المحدد في المادة: 

 .1193، مصدر سابق،ص: 1353الرسمية، العدد 

 .1192، مصدر سابق، ص:1353ـ الجريد الرسمية الموريتانية، العدد: 262 

 .1192، مصدر سابق، ص:1353ـ الجريدة الرسمية، العدد:  263 
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 : ب ـ االستثناء

ى الخيار املسببة للرضر، يعط إذا كان األصل أن عرض التعويض يقدمه املؤمن، فإن عدم تحديد محرض الحادث للعربة

 2011/ 045من القانون رقم: 7للضحية أو ذوي حقوقه، لتحديد العربة التي يقدم مؤمنها عرض التعويض، حيث نصت املادة: 

عىل أنه: " يف حالة تعدد العربات الربية ذات املحرك املتسببة يف الحادث بشكل يتعذر معه تحديد املسؤول عن الحادث، 

و  264عويض يقدم من طرف مؤمن املسؤولية ملالك العربة الذي يختاره الضحية أو ذوو حقوقه يف حالة وفاته".فإن عرض الت

قد أراد املرشع من خالل هذا النص عدم السامح بضياع حقوق الضحية أو ذوي حقوقه، عىل أساس عدم معرفة الجهة 

 املسببة للرضر.

 المبحث الثاني: رفع الدعوى أمام المحكمة

تؤد الطرق الودية إىل حصول املترضر عىل حقوقه عن طريق املصالحة، فإن القضاء يصبح الوسيلة الوحيدة، وقد  إذا مل

باإلجراءات القضائية، وتتطلب دراسة هذه الجزئية بيان رشوط قبول  045/2011عنون املرشع الفصل الثالث من القانون رقم: 

 لب الثاين(.الدعوى)املطلب األول ( و آثار رفع الدعوى )املط

 المطلب األول: شروط قبول الدعوى

يعد العمل اإلجرايئ مكونا من مكونات الخصومة القضائية التي هي: "  الحالة القانونية التي تنشأ من حني عرض 

 .266تظهر يف صورة سلسلة من اإلجراءات و األعامل املختلطة يحتم القانون القيام بها   265النزاع عىل القضاء"

يجب أن تكون آجال  267إىل رضورة أن ترفع الدعوى من ذي أهلية، ذي صفة، ذي مصلحة يف التقايض،و باإلضافة  

 )ب(، و أن ال تكون الدعوى قد تقادمت ) (. املصالحة قد انرصمت )أ( و أن ترفع الدعوى إىل املحكمة املختصة

 أ ـ انصرام آجال المصالحة

، فاآلجال املحددة يف مساطر املصالحة آجال 268جال املصالحة الوديةقيد املرشع املوريتاين اللجوء للمحكمة بانقضاء آ 

يجب التقيد بها قبل رفع الدعوى. لكن املحكمة العليا املوريتانية تجنح إىل املرونة يف تفسري النصوص املتعلقة برضورة احرتام 

تامعية األوىل رار للغرفة املدنية و االجاملترضر أو ذويه النرصام آجال املصالحة، حرصا عىل حامية املترضرين، حيث جاء يف ق

من مدونة التأمني، فإن االلتزام بانتهاء اآلجال،  41" بالنظر إىل مقتضيات املادة: أنه:  15/00/2017باملحكمة العليا بتاريخ:

 .269لزم إال يف حالة ما إذا وقع صلح"ال ي

                                                           

 .1193، مصدر سابق، ص:1353ـ الجريدة الرسمية، العدد:264 

 33ـ أحمد السنوسي، مرجع سابق، ص: 265 

 9، ص:1772لثانية، ـ الطيب الفصايلي،الوجيز في القانون القضائي الخاص،مطبعة النجاح الجديدة،الدار البيضاء، الجزء الثاني،الطبعة ا 266 

، 757من قانون اإلجراءات المدنية و التجارية و اإلدارية الموريتاني، الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية، العدد: 3ـ المادة:  267 

 و ما بعدها. 463، ص:1777سبتمبر  21، بتاريخ 41السنة:

دون  11و 7و 9و 6و 4: " و في حالة انصرام اآلجال المنصوص عليها في المواد: على أنه 149/3111من القانون رقم:  13ـ نصت المادة: 268 

، مصدر 1353حصول الضحية أو ذوي حقوقه على هذا التعويض، يمكن لهذا األخير أن يرفع دعوى قضائية.." الجريدة الرسمية، العدد:

 .1192سابق،ص:

 2)غير منشور(، ص: 19/12/3115، بتاريخ:10/3115، القرار رقم:ـ المحكمة العليا، الغرفة المدنية و االجتماعية األولى 269 
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 ب ـ  رفع الدعوى  أمام المحكمة المختصة

من قانون اإلجراءات الجنائية املوريتانية ـ أن ترفع الدعوى املدنية للمطالبة بالتعويض  4املادة: األصل ـ وفقا ملقتضيات 

من قانون اإلجراءات  املدنية و التجارية و اإلدارية   21ددت  املادة: ـــو قد ح 270لدى الغرفة املدنية مبحكمة الوالية،

فيها الغرفة املدنية  تـــلتأمينات الربية تختص بالنظر و الباالختصاص النوعي، حيث نصت عىل أن القضايا املتعلقة با

 .271مبحكمة الوالية 

وتصدر املحكمة حكمها عىل أساس املسؤولية و التأمني، و ال تؤثر مسطرة التعويض عىل سري اإلجراءات الجنائية إذا 

ة ، وهو حل يتامىش مع استقاللي، وبذلك فال رضورة لحرش املتسبب يف نطاق الدعوى272ترتبت عن الحادث جنحة أو جناية

الدعوى املبارشة عن دعوى املسؤولية، ومن جهة ثانية، فإن املترضر هو الذي يثبت توفر أركان املسؤولية من خالل ما يقدمه 

 من مؤيدات تطلع عليها رشكة التأمني التي يبقى من حقها املطلق مناقشتها ملحاولة إثبات انتفاء مسؤولية املؤَمن.

 انصرام آجال التقادمج ـ عدم 

من قانون االلتزامات و العقود املعدلة بالقانون  019مل يعرف املرشع املوريتاين التقادم، لكنه بني آثاره، حيث نصت املادة:

دها خالل املدة التي يحد عىل أنه : " مع االحتفاظ بالديون املحققة، فإن التقادم« 2001فرباير  5الصادر بتاريخ  01-2001رقم 

و قد أورد املرشع تفصيال مستمدا من  273القانون يسقط الدعوى الناشئة عن االلتزام، أما الحقوق فال تسقط بالتقادم.".

الرشيعة اإلسالمية، ال لزوم له و هو بقاء الحقوق و انقضاء االلتزام، ذلك أن الترصيح  بأن التقادم يسقط الدعوى، يتضمن 

الفة عدم سقوط الحق،وهذا يكفي دون حاجة إىل الرشح املدريس، مع أنه ال قيمة لحق من الناحية القانونية، مبفهوم املخ

ال تنطبق عىل األرضار الجسامنية،  274مل تعد وسيلة حاميته تُرجي، لكن آجال التقادم الواردة يف مدونة التأمني املوريتانية،

  045/1120.275نظرا لوجود نص أخص، أورده القانون رقم:

و يف ظل اتساع رقعة البالد و تدين الثقافة القانونية لدى الكثري من ضحايا العربات الربية ذات املحرك، فإن تقادم 

طلب التعويض بخمس سنوات من تاريخ التئام جراح الضحية أو من تاريخ وفاته، من شأنه أن يسقط حقوق الكثري من 

 منوح من قبل املرشع املوريتاين يعد طويال نسبيا لتقادم دعوى التعويضالضحايا يف طلب التعويض و مع ذلك األجل امل

 05ـ  95من األمر رقم: 25عن أرضار العربات الربية، باملقارنة  اآلجال التي منحها املرشع الجزائري، الذي نص يف املادة: 

                                                           

من قانون اإلجراءات الجنائية الموريتانية على أنه: " يجوز أيضا أن تقام الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى الجزائية أمام  4نصت المادة:  - 270 

حاكم المدنية المختصة يعلق إلى أن يبت نهائيا في الدعوى العمومية إذا المحاكم المدنية. غير أن الحكم في الدعوى المدنية المرفوعة أمام الم

 كانت هذه األخيرة قد حركت".

 464ـ قانون اإلجراءات المدنية و التجارية و اإلدارية الموريتاني، ص: . 271 

 .1192، مصدر سابق،ص:1353، الجريدة الرسمية، العدد:149/3111من القانون رقم: 15ـ المادة: 272 

 .601، مصدر سابق، ص: 927قانون االلتزامات و العقود الموريتاني، الجريدة الرسمية، العدد:  ـ 273 

من مدونة التأمين مدة تقادم الدعاوي الناتجة عن عقد التأمين، حيث نصت على أنه: " تتقادم كل الدعاوى المتفرعة عن عقد  41ـ نصت المادة: 274 

 .514التأمين بعد سنتين، اعتبارا من الحدث الذي نجمت عنه". مدونة التأمين، الجريدة الرسمية، مصدر سابق،ص:

على أنه: " يتقادم طلب التعويض بخمس سنوات من التئام جراح الضحية أو من تاريخ وفاته،  149/3111من القانون رقم:  9ـ نصت المادة:  275 

و تتقادم دعاوى التعويض إذا لم تقدم إلى المحكمة المختصة في أجل الثالث سنوات التي تلي تاريخ العرض الذي يمتنع فيه المؤمن عن 

الرسالة التي يرفض فيها الضحية أو ذوو حقوقه في حالة وفاته عرض التعويض المقدم من قبل المؤمن". الجريدة التعويض أو 

 .1192، مصدر سابق، ص:1353الرسمية،العدد:
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تقادم املؤمن الناشئة عن عقد التأمني تاملعدل و املتمم و املتعلق بالتأمني عىل أن أجل تقادم جميع دعاوى املؤمن  له و 

 بثالث سنوات، ابتداء من تاريخ الحادث الذي نشأت عنه.

 ـ انقطاع التقادم

من مدونة التأمني عىل أنه: " ينقطع التقادم بفعل أحد األسباب العادية النقطاعه و  40نصت الفقرة األخرية من املادة:

ينتج انقطاعه تقادم الدعوى، عالوة عىل ذلك عن توجيه رسالة مضمونة مع بتعيني الخرباء عىل إثر الحادث، و ميكن أن 

 276إعالن استالم من طرف املؤَمن بدفع التعويض".

و قد اعتربت محكمة النقض املغربية) املجلس األعىل سابقا( أن انقطاع التقادم الناتج عن تعيني الخبري يظل معه 

يف امللف الجنحي  2017أبريل 29بتاريخ: 110مهمته، حيث جاء يف قراره ذو الرقم:انقطاع التقادم ساريا إىل حني إنهاء الخبري 

من مدونة التأمينات، و ملا كان تاريخ  00ما ييل: " إن تعيني الخبري يؤدي إىل وقف التقادم برصيح املادة: 1000/0/2014رقم:

مبني  ن يوم تعيني الخبري، يكون قرارها غريانتهاء مهمة الخبري هو الذي يشكل بداية انطالق التقادم الجديد، يبتدئ م

و هذا االجتهاد الذي تبنته محكمة النقض املغربية من شأنه أن ميدد آجال التقادم بشكل يخدم مصلحة 277عىل أساس".

 املترضر، فإنجاز الخربة الفنية قد يتطلب وقتا طويال، خصوصا يف ظل نصوص التأمني املوريتانية التي ال تحدد أجال إلنجاز

 الخربة. و مع ذلك فقد يعمد املؤِمن إىل التذرع بعدم اكتامل إنجاز الخربة الطبية من أجل املامطلة يف منح املترضر التعويض.

 المطلب الثاني:  آثار رفع الدعوى

فع ر يعد رفع الدعوى أمام القضاء إعالن لفشل مسطرة املصالحة الودية، فيلجأ املترضر أو ذووه ـ يف حالة و فاته ـ إىل 

ويرتتب عىل رفع الدعوى إىل املحكمة ثالثة آثار، هي زيادة مبلغ التعويض)أ( و التنفيذ املعجل  ،278دعوى مبارشة ضد املؤِمن

 )ب(  و عدم التأثري عىل املتابعة الجنائية ) (.

 أ ـ زيادة مبلغ التعويض

 املحكمة العليا املوريتانية، حيث جاء يفاألصل أن تقدير التعويض من إطالقات محكمة املوضوع، و هذا ما أكدته 

قرار لها أن " التعويض يجب أن يكون كامال و شامال لكل الرضر، و ال ينبغي أن يتجاوزه و أن تحديد التعويض يخضع 

 279للسلطة التقديرية لقضاة املوضوع، و انطالقا من قناعتهم  و حسب الوثائق املقدمة  يف ملف القضية".

لية التي تسجلها رشكات التأمني يف مجال التأمني عىل العربات الربية ذات محرك و ارتفاع معدل إن االختالالت املا

هذه الحوادث و عدم ضبط السلطة التقديرية للقضاة يف تقدير التعويض، شكلت حوافز لتدخل املرشع إلقرار تعويض مقدر، 

 .280رين عىل التعويضنظرا لتأثري إصابات حوادث السري االجتامعية و لضامن حصول املترض 

                                                           

 .514ـ مدونة التأمين، الجريدة الرسمية، مصدر سابق،ص: 276 

 .315، ص:3119، مطبعة األمنية، المغرب، ¾دد مزدوج ـ سلسلة فقه القضاء التجاري، منشورات مجلة العلوم القانونية، ع 277 

 .112، مرجع سابق، ص:تعويض المصابينـ محمد أغريس،  278 

 .11، ص:1702،المجلة الموريتانية للقانون، العدد األول، سنة 13/1762ـ  قرار المحكمة العليا الموريتانية ذو الرقم: 279 

: نحو وضع قانون جديد لتعويض األضرار البدنية، منشورات المجلة المغربية  لإلدارة 1704اكتوبر  3ـ محمد كمو، مظاهر القصور في ظهير  280 

 57، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط ، ص:  3116، مايو ـ يونيو 130المحلية، العدد 
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عىل أنه: " تعقد املحكمة جلسة و تبت يف املسؤولية و التأمني يف حالة  40/2011من القانون رقم: 10و قد نصت املادة: 

 .281تحققها من قيام املسؤولية و من وجود التأمني"

سؤولية املدنية، قيام املو من خالل هذا النص، يتضح أن املرشع املوريتاين ما زال يؤسس التعويض عىل إثبات القضاء 

الصادر عن الغرفة املدنية و  17/2010و هو ما سارت عليه أحكام القضاء املوريتاين، حيث جاء يف توجهات  القرار رقم: 

االجتامعية األوىل أن عىل محكمة الوقائع " أن تستجيل من واقع القضية مبا ال يقبل الشك العالقة السببية بني الخطإ و 

الخطإ ألي من السيارتني و حجم األرضار الناتجة عن الحادث و هو ما أهملته  محكمة االستئناف يف قرارها  الرضر و نسبة

قبل ذلك كرست املحكمة العليا املوريتانية مبدأ  قانونيا  بالقرار ذي   .و282محل الطعن بالنقض ما استوجب إلغاء قرارها"

 283م بالتعويض عن الرضر مرهون بتحديد املسؤول عنه".قىض بأن: " الحك 24/02/2014بتاريخ: 07/2014الرقم:

، وسعيا 284و من املبادئ املستقر عليها يف التنظيم القضايئ الحديث، مبدأ االقتصاد يف الخصومة وقتا و جهدا و نفقات

أنه :" .. عىل  2011/ 045من القانون رقم: 10من املرشع إىل إرساع رشكة التأمني يف منح التعويض وديا، نص يف املادة:  

 40وقد نصت املادة: 285". %20تصدر املحكمة حكام يلزم املؤمن  للجهة املسؤولة مدنيا بتسديد مبلغ التعويض مع زيادة بنسبة 

من مدونة التأمني عىل أنه " يحدد الرضر الالحق بورثة الضحية يف حالة وفاتها بالطرق التنظيمية، و متكن مراجعته 

املتضمن مدونة التأمني، حدت باملرشع إىل إصدار  90/040و رضورة تطبيق مقتضيات القانون رقم:  286مبرسوم، دوريا".

أوقية، لكن ذات النص مل يفته أن يفسح املجال ملراجعته،  1200.000، حيث حدد مقدار الدية ب 20/2002املرسوم رقم:

 20/2002لغي و يحل محل املرسوم رقم:، الذي ي02/01/2011، الصادر بتاريخ:170/2011ولذلك حدد املرسوم رقم: 

، املتضمن قانون التأمني، مقدار التعويض الذي تقدمه رشكة التأمني يف حالة وفاة الضحية، حيث نصت 20/05/1990بتاريخ:

املتضمن قانون التأمني، يحصل ورثة  20/05/1990الصادر بتاريخ: 040/90من القانون رقم: 40عىل أنه: " تطبيقا للامدة:

                                                           

 .1192، مصدر سابق، ص:1353ـ الجريدة الرسمية، العدد: 281 

 .2، )غير منشور(، ص:13/19/3110، بتاريخ:54/3110ماعية األولى، القرار رقم:ـ المحكمة العليا، الغرفة المدنية و االجت 282 

 .352، مطبعة ابن عوف، ص: 15/3114، القرار رقم:3114ـ  مجلة المحكمة العليا للجمهورية اإلسالمية الموريتانية، قرارات مختارة لسنة  283 

يمة النقد و األسعار فيه، المجلة القانونية و القضائية، مركز الدراسات القانونية و ـ محمد أيمن محمد أبو العيال، تقدير التعويض و أثر تغير ق 284 

 .165م،ص: 3111ه 1421القضائية، وزارة العدل القطرية، العدد األول،السنة  الرابعة 

الودية بزيادة خمسة في المائة، ، قبل هذا النص كان المشرع يدفع باتجاه المصالحة 1192، مصدر سابق، ص:1353ـ الجريدة الرسمية، العدد  285 

على أنه: " يتعين على مسئول التأمين أن يقترح  3119أبريل  7بتاريخ  96 136ـ  3119)جديدة( من األمر القانوني رقم:  21حيث نصت المادة:

ن عرضا مفصال بالتعويض، حسب نوعية األضرار الحاصلة، وذلك في أجل  ريخ استقبال التصريح بالنكبة. أشهر اعتبارا من تا 2على الشخص المؤمَّ

أو أكثر  %11غير أن أجل تقديم العرض يرفع إلى خمسة أشهر، عندما يتعلق األمر بتعويض األضرار الجسدية التي أدت إلى إعاقة جزيئية دائمة من 

لتقويم الصحيح لمبلغ األضرار. ويتم أو إلى الوفاة، وذلك إلعطاء الوقت الكافي للطرفين من أجل جمع الوثائق الالزمة لتحديد المسؤوليات، وا

ن أو الضحية عن إلزامية الخبرة 37تمديد فترة العرض، كما هو مذكور في المادة  ن، وكذا تخّلي الشخص المؤمَّ ، بسبب تأخر الشخص المؤمَّ

ما في الخارج.وفي حالة تجاوز المطلوبة من قبل مسئول التأمين. وُتزاد الفترُة بشهرين إذا كان الشخص الذي يطلب الحصول على تعويض مقي

من مدونة التأمين،  29.".وهذا األمر القانوني مطبق للمادة:%5مسئول التأمين لألجل المحدد في هذه المادة، يتعين رفع التعويض بنسبة 

 %5حت طائلة زيادة التي نصت على أنه: "يلزم المؤمن )بكسر الميم(ببيان أسباب رفض التعويض في األجل المحدد لعرض التعويض، و ذلك ت

 .514، مصدر سابق،ص:013من مبلغ التعويض." الجريدة الرسمية،  العدد: 

 .56، مصدر سابق، ص: 013ـ مدونة التأمين الموريتانية، الجريدة الرسمية، العدد:  286 
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أوقية )مليونان و خمسامئة ألف أوقية(  2700.000ة، يف حالة وفاتها عىل تعويض عن الرضر الذي أصابهم قدره:الضحي

 يحدد بشكل ودي.

و يف حالة عدم التوافق بني األطراف ورفع دعوى من الورثة الرشعيني ضد املؤمن أمام املحكمة املختصة، يرفع 

عىل الرغم من أن مبلغ التعويض املمنوح لورثة املترضر مازال زهيدا، إال  أنه  ، و287من املبلغ املذكور.". %20التعويض بنسبة 

، و نقضت قرار 51/90تضاعف باملقارنة مع ما كان عليه، حني تصدت املحكمة العليا يف تشكيلة الغرف املجمعة  للقضية رقم:

 288تي ألف أوقية".الغرفة الجنائية، و قضت بتحديد  مقدار  "دية القتل الخطأ و هي مليون و مائ

و قد كان هذا القرار تاريخيا يف تحديد دية القتل الخطأ الذي تتسبب فيه العربات الربية ذات املحرك، فقد كانت 

األحكام و القرارات القضائية متضاربة يف تحديد مقدار التعويض، فبعضها يقيض مببالغ سخية و بعضها دون ذلك، فقد 

، 289ناف انواكشوط مبنح ورثة الضحية دية قدرتها ثالثة ماليني و أربعامئة ألف أوقيةقضت الغرفة املختلطة مبحكمة استئ

بإلزام رشكة التأمني بأن تدفع لورثة الضحية مليون  020/97لكن نفس الغرفة تراجعت عن هذا التقدير، فقضت يف امللف رقم:

نواكشوط مبنح ورثة أحد الضحايا دية قدرتها ب ، و قضت الغرفة املدنية و التجارية مبحكمة والية ا290و سبعامئة ألف أوقية

، لكن الغرفة املختلطة مبحكمة استئناف انواكشوط، فيام بعد، واظبت عىل  تقدير الدية  291" تسعامئة و خمسني ألف أوقية"

مائة من  مبلبغ ثالثة ماليني ألف و أربعامئة ألف أوقية، فأكدت يف قرار الحق  أنها هي مقدار الدية الرشعية املتمثلة يف

اإلبل،  و ألغت األحكام االبتدائية التي مل تستجب الجتهادها بهذا الشأن،  حيث جاء يف قرار الحق ما ييل: " حيث إن 

الحكم أصاب يف مبدإ اإلدانة و مبدأ ضامن املؤِمن، إال أنه قرَص يف تعويض الضحية، حيث مل يعطه الدية الرشعية، ذلك 

ب لقانونية يف الجمهورية اإلسالمية املوريتانية مبائة من اإلبل حسب الطريقة املبينة يف كتبأن الدية تقدرها كل النصوص ا

 . 292الفقه يف محلها. و حيث إن محكمتنا تقدر الدية الرشعية ب ثالثة ماليني و أربعامئة ألف أوقية.."

                                                           

)جديدة( من األمر القانوني رقم:  21:ـ قبل هذا النص كان المشرع يدفع باتجاه المصالحة الودية بزيادة خمسة في المائة، حيث نصت المادة 287 

ن عرضا مفصال بالتعويض، حسب  3119أبريل  7بتاريخ  96 136ـ  3119 على أنه: " يتعين على مسئول التأمين أن يقترح على الشخص المؤمَّ

م العرض يرفع إلى خمسة أشهر، عندما أشهر اعتبارا من تاريخ استقبال التصريح بالنكبة. غير أن أجل تقدي 2نوعية األضرار الحاصلة، وذلك في أجل 

أو أكثر أو إلى الوفاة، وذلك إلعطاء الوقت الكافي للطرفين  %11يتعلق األمر بتعويض األضرار الجسدية التي أدت إلى إعاقة جزيئية دائمة من 

، 37العرض، كما هو مذكور في المادة  من أجل جمع الوثائق الالزمة لتحديد المسؤوليات، والتقويم الصحيح لمبلغ األضرار. ويتم تمديد فترة

ن أو الضحية عن إلزامية الخبرة المطلوبة من قبل مسئول التأمين. وُتزاد الفترةُ  ن، وكذا تخّلي الشخص المؤمَّ شهرين ب بسبب تأخر الشخص المؤمَّ

جل المحدد في هذه المادة، يتعين رفع إذا كان الشخص الذي يطلب الحصول على تعويض مقيما في الخارج.وفي حالة تجاوز مسئول التأمين لأل

من مدونة التأمين، التي نصت على أنه: "يلزم المؤمن )بكسر  29.".وهذا األمر القانوني مطبق للفقرة الثانية من المادة:%5التعويض بنسبة 

التعويض." الجريدة الرسمية،  العدد:   من مبلغ  %5الميم(ببيان أسباب رفض التعويض في األجل المحدد لعرض التعويض، و ذلك تحت طائلة زيادة 

 .514، مصدر سابق،ص:013

 .5ماعية األولى، ) غير منشور(،ص:، الغرفة المدنية و االجت19/15/3115بتاريخ: 14/115ـ القرار رقم: 287 

 )غير منشور(.  31/16/77، الصادر بتاريخ:25/77ـ المحكمة العليا الموريتانية، تشكيلة الغرف المجمعة، القرار رقم:  288 

 )غير منشور(. 2، ص:34/16/79بتاريخ: 161/79ـ  الغرفة المختلطة بمحكمة استئناف انواكشوط، الحكم رقم: 289 

 ،)غير منشور(.   34/10/79بتاريخ: 232/75رار رقم:ـ محكمة استئناف انواكشوط، الغرفة المختلطة، الق 290 

 ،) غير منشور(.13/16/1779، الصادر بتاريخ:66/79ـ  محكمة والية انواكشوط، الغرفة المدنية و التجارية، الحكم رقم: 291 

 )غير منشور(. 17/12/70، بتاريخ:01/07ـ  محكمة االستئناف بانواكشوط، الغرفة المختلطة، القرار رقم: 292 
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ليدين الوفاة، لكنه بقي مطلق ا يد القضاء يف منح التعويض عن الرضر الجسامين يف حالة  07/99و قد غل القرار رقم:

يف تحديد مقدار األرضار التي تلحق العربة الربية، مام أوقع بعض القرارات يف مأزق أخالقي متثل يف تعويض األرضار 

الصادر عن  40/2000التي تلحق السيارة مببالغ تفوق التعويض املمنوح للضحايا يف حالة الوفاة، حيث قىض القرار رقم:

ية و االجتامعية مبحكمة استئناف انواكشوط بتعويض ورثة الضحية مبلغ مليون و مائتي ألف أوقية و تعويض الغرفة املدن

 .293الخسائر التي لحقت السيارة مليوين ألف أوقية

و يثري ما تقدمه رشكة التأمني لذوي املترضر يف حالة وفاته إشكاال يتعلق بطبيعته القانونية، و من خالل هذا القرار 

ن املحكمة العليا املوقرة، حددت طبيعته القانونية عىل أنه دية، و حددت مقدارها باملبلغ أعاله، لكنه اجتهاد عىل كرثة يتضح أ 

املآخذ عليه من حيث تحديد جهة منح الدية، يظل أحسن من اجتهادات أخرى الحقة، قضت بتغريم املتسبب يف الحادث 

حث ة تدفع لصالح خزينة الدولة و ال حظ للمترضر فيها، و يبدو أن القرار كان يبلصالح املترضر، فمن املعلوم أن الغرامة عقوب

 294عن مصطلح يغرم منه، بناء عىل قاعدة " الغرم بالغنم".

و قد خالف املرشع بهذا التحديد األصل يف التعويض عن املسؤولية املدنية التقصريية، الذي هو غري محدود، و يشمل 

توقعة. ثم إن بوليصة التامني ينص فيها عىل  أن مسؤولية رشكة التأمني غري محدودة، ولذلك فإن األرضار املتوقعة و غري امل

تحديد التعويض عن الرضر الجسامين يف حالة وفاة املترضر ب مليونني و خمسامئة ألف أوقية و يف حالة العجز بنسبة 

التي  حددت تعويضا لكل  cimaاعد، خالفا  ملدونة محسوبة عىل أساس املبلغ يف حالة الوفاة، يشكل خروجا عىل هذه القو 

 295رضر جسامين.

و قد  تبنت محاكم الدرجة األوىل و الثانية الحكم للورثة بالدية الرشعية، حيث أصدرت الغرفة املدنية مبحكمة والية 

و أكدته محكمة   a.g.mالقايض للورثة بالدية الرشعية و بضامن رشكة  11/01/2011بتاريخ: 42/2011انواكشوط الحكم رقم:

 00/2014و أكدته الغرفة املدنية واالجتامعية األوىل بالقرار رقم:  28/03/2013بتاريخ: 00/2010استئناف انواكشوط بالقرار  رقم:

املحدد  للدية   2010/ 07/00بتاريخ:   120/2010فطلب ممثل الورثة التنفيذ لحكم محكمة األصل، فأصدر رئيسها األمر رقم:

  17/2010فأكدته محكمة االستئناف بالقرار رقم: a.g.mمبائة رأس من اإلبل فاستأنفته رشكة التأمني  الرشعية

بالنقض فأصدرت الغرفة املدنية و االجتامعية األوىل قرارها القايض بنقض القرار  a.g.mفطعنت فيه     10/11/2010بتاريخ:

 296املطعون فيه.

و قد أكدت املحكمة العليا املوريتانية أن" املرشع سد باب االجتهاد و ألزم بالرجوع إىل هذه املادة كلام تعلق األمر 

بتحديد التعويض للورثة من طرف التأمني عن الرضر الذي أصابهم يف حالة وفاة الضحية" وكرست به مبدأ قانونيا قىض 

 الواجبا التطبيق  يف حالة التعويض عن الوفاة  إذا وجد عقد تأمني، تأسيسا عىل بأن قانون التأمني و املرسوم املطبق له هام

                                                           

 ، )غير منشور(. 6/11/3113، بتاريخ:341/3113ـ محكمة االستئناف بانواكشوط، الغرفة المدنية و االجتماعية، القضية رقم: 293 

 ، ) غير منشور(.39/16/3113بتاريخ: 11/13،  القرار رقم: 29/3111ـمحكمة استئناف انواذيب، القضية رقم: 294 

 295 1992,p49.   raité CIMA du 10 juilletcima,code des assurances 2012 annexe au t،m afrique.co www.droit         

 33/16/3116،بتاريخ:13/3116في القضية رقم: 24/3116، القرار رقم: 3116عدد: nـ  مجلة المحكمة العيا، الجمهورية اإلسالمية الموريتانية،  296 

 .66لعليا، ص:الغرف المجمعة، المحكمة ا

http://www.droit/
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و قد سال حرب كثري يف بحث إشكال العالقة بني الدية و التعويض، فالدية".. يف  ".297من قانون التأمني 40ـ  10املادتني 

و هذا التعريف هو الذي استقرت عليه  .298الرشع املال الواجب بالجناية عىل النفس، فهي بدل النفس أو ما يف حكمها" 

املحكمة العليا، حيث عرفت الدية بأنها: " هي التعويض لغة و اصطالحا و هي اسم للامل الذي هو بدل النفس)أو الطرف( 

بعد أن أكدت يف قرار سابق عدم حسم الخالف حول ما إذا كانت الدية عقوبة أم تعويض، جاء يف  299و هي حق القتيل".

، و قد حددت الرشيعة 300" أن الخالف جار يف الفقه حول ما إذا كانت الدية عقوبة أم تعويض" 00/2014الرقم:قرارها ذي 

 ذهب.هب ـ وألف دينار عىل أهل ال اإلسالمية مقدار الدية، حيث أورد ناظم رسالة أيب زيد القريواين:" و مائة دية أهل اإلبل

 09/2014و قد جاء يف قرار للمحكمة العليا املوريتانية رقم:  .301"و لذوي ورق اثنا عرشا ـ ألف ُدريهم لوزن صُغرا

أن " مقتضيات القانون الجنايئ املوريتاين..ترتكز.. عىل املذهب املاليك الذي ال يعرف إال نوعني من  01/05/2014بتاريخ:

طأ الذي يقع من و القتل الخ القتل هام القتل العمد، و يقوم الركن املعنوي فيه عىل قصد الفعل بغض النظر عن الوسيلة،

غري أن يقصد الضحية بالفعل، و يستثنى من ذلك حالة واحدة، وهي األب البنه عىل وجه التأديب، و هي املعروفة بشبه 

 302العمد و تغلظ فيه الدية".

وء يف ض من ناحية أخرى يثور السؤال عن ما إذا كان بإمكان املحكمة أن متنح املترضر أكرث من التعويض املقدر؟ يف

النصوص املوريتانية، ميكن القول إن املرشع ال يسمح  مبنح املترضر أو ورثته أكرث من التعويض املقدر، و هو ما أكدته 

"... تحديد التعويض عن الرضر املذكور  05/07/2017، الصادر بتاريخ:14/017املحكمة العليا،حيث جاء يف قرارها ذي الرقم:

التنفيذي يحدد مبلغ التعويض، موحدا بذلك التعويض بني األشخاص عىل الرتاب الوطني  ورد يف مرسوم صادر عن الجهاز

و موحدا بني الرجل و املرأة و املسلم و غريه، دون أن يخصص بصفة حرصية أن املبلغ الوارد يف املرسوم يخص فئة أو قطاعا 

 .303تهاد الذي ال يجوز مع وجود نص"عن آخر، مام يجعله نصا مرجعيا، عىل املحاكم الرجوع إليه بدال من االج

ومل يقدم املرشع املوريتاين بديال للمترضرين من العربات غري املؤمنة، و يف ظل متسك املحكمة العليا املوقرة بحرفية 

النص، فإن الكثري من ضحايا العربات غري املؤمنة أو التي مل يتم التعرف عليها سيجدون أنفسهم بدون تعويض، خالفا 

 .304رشيعات العربية التي خلقت لهم  بديال متثل يف صندوق ضامنلبعض الت

                                                           

 .130، ص:3115، الغرفة المدنية و االجتماعية األولى، مجلة المحكمة العليا، عدد:19/15/3115بتاريخ: 14/115ـ القرار رقم: 297 

 .370ـ وهبة الزحيلي الفقه اإلسالمي و أدلته،الجزء السادس،الفقه العام،دار الفكر للطباعة و التوزيع و النشر، دمشق،ص: 298 

 .5، الغرفة المدنية و االجتماعية األولى، ) غير منشور(،ص:19/15/3115بتاريخ: 14/115ـ القرار رقم: 299 

 .4، الغرفة المدنية و االجتماعية األولى )غير منشور(، ص:34/16/3114، بتاريخ:20/3114ـ القرار رقم: 300 

 116ه ، ص:1231سالة ابن أبي زيد القيرواني، المكتبة الوطنية ـ عبد الله بن أحمد بن الحاج أحماه الله الغالوي الشنقيطي، نظم ر 301 

 .230، ص:11/19/3114بتاريخ:  27/3114، مطبعة ابن عوف، القرار رقم:3114، قرارات مختارة، للجهورية اإلسالمية الموريتانيةـ  المحكمة العليا  302 

الجتماعية األولى،المحكمة العليا بالجمهورية اإلسالمية الموريتانية، ) غير ، الغرفة المدنية و ا19/15/3115، بتاريخ: 14/3115ـ القرار رقم: 303 

 5منشور(،ص:

، عبد الكريم الطالب،دور صندوق مال الضمان في حماية ضحايا حوادث 1755فبرائر  33ـ انظر:  الفقرة األولى من الفصل األول من ظهير  304 

، سلسلة الندوات 1779دجمبر  31و 17ة العلمية المنظمة من قبل كلية الحقوق بمراكش أيام:السير، ضحايا حوادث السير: أية حماية؟ أعمال الندو

و كذلك  193، ص: 1770و األيام الدراسية، العدد العاشر، مطبعة كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية بمراكش، الطبعة األولى،

المتضمن شروط تطبيق المادتين  1701فبرائر سنة 16الموافق  1411ربيع األول عام   37 المؤرخ ب  01/29المادة األولى من المرسوم رقم: 
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 ب ـ التنفيذ المعجل

عىل أنه: " ينفذ الحكم الصادر من املحكمة املختصة املتعلق بدفع التعويض  045/2011من القانون رقم  14نصت املادة: 

 .305انية"منفذ معتمد لدى املحاكم املوريترغم املعارضة و االستئناف. ميكن أن ينفذ الحكم بطريقة ودية أو عن طريق عدل 

 ج ـ عدم التأثير على المتابعة الجنائية

املعنونة ب " املتابعة الجنائية" عىل أنه: " ال تعطل إجراءات متابعة املسؤول   45/2011من القانون رقم: 17نصت املادة: 

، و بالرجوع إىل 306" 1و  4جنائيا عن الحادث إجراءات املصالحة الودية مع املؤمن، الذي يبقى ملزما مبراعاة أحكام املادتني:

نجد أن األوىل نصت عىل أن املتابعة الجنائية ضد املتسبب يف الحادث ال تؤثر  045/2011م: من القانون رق 1و  4املادتني 

أما املادة السادسة، فقد نصت عىل أنه  307عىل مسطرة مصالحة رشكة التأمني مع الضحية أو ذوي حقوقه يف حالة وفاته.

، و انسجاما مع تفعيل الجزاء الجنايئ 308يايف حالة عدم إمكانية تحديد حجم الرضر الحاصل، يقدم املؤمن عرضا احتياط

، الذي عدل 2011نفمرب  10، الصادر بتاريخ 40/2011إىل جانب الجزاء املدين،عمد املرشع املوريتاين إىل إصدار القانون رقم:

نصت عىل  مكررة من القانون الجنايئ، التي 297من القانون الجنايئ املوريتاين، حيث أضاف املادة: 297فيه أحكام املادة: 

بالحبس من ثالثة أشهر إىل سنة  و بغرامة  297أنه: "باإلضافة إىل الدية، يعاقب مرتكبو األفعال املنصوص عليها يف املادة: 

.بل أكرث من ذلك، فقد أضاف األمر القانوين  309من ثالمثائة ألف إىل ستامئة ألف أوقية أو بإحدى هاتني العقوبتني."

م حركة الطرق، جزاءات أخرى ردعية من شأنها املساهمة يف منع تسجيل الحادث ضد ، القايض بتنظي2001/045رقم:

من قانون اإلجراءات الجنائية الفرنيس عىل أن طالب التعويض، الذي  000.و قد نصت الفقرة الثانية من املادة:310مجهول

ملتهم مؤازرا تاين عىل وجوب أن يكون ايتداعى أمام املحكمة الجنائية يجب أن يكون ممثال مبحام، بينام نص املرشع املوري

 ، و املترضر لن يكون متهام، مام يكشف قصورا يف حامية حقوق املترضرين.311مبحام إذا كان أمام املحكمة الجنائية

                                                           

المتعلقين بقواعد سير الصندوق   الخاص   1794يناير سنة  21الموافق  1274محرم عام  6المؤرخ في  15ـ 94ه من األمر رقم: 24ه و  23

 . 110سابق، ص:بالتعويضات و األجهزة الضابطة لتدخله، يوسف دالندة، مرجع 

 .1192، مصدر سابق،ص:1353ـ الجريدة الرسمية، العدد: 305 

 .1192، مصدر سابق، ص:1353ـ الجريدة الرسمية، العدد: 306 

( أشهر و إلى ذوي حقوق الضحية في حالة وفاة هذا األخير 5ـ" يلتزم المؤمن بتقديم عرض للتعويض إلى الضحية في أجل أقصاه خمسة ) 307 

( أشهر. وفي الحالتين تحسب هذه المدة من تاريخ تقديم طلب التعويض المقدم للمؤمن من طرف الضحية أو ذوي 2ثة )في أجل أقصاه ثال

 .0حقوقه"، المطلب الثاني من المبحث األول من هذا البحث، ص:

تقديم عرض احتياطي للتعويض" تحديد الضرر الحاصل أو حصر آثاره، يجب على المؤمن  4ـ عندما ال يمكن في األجل المحدد في المادة: 308 

 .0المطلب الثاني من هذا البحث، ص:

 1194، مصدر سابق، ص:1353، الجريدة الرسمية، العدد: 140/3111ـ القانون رقم: 309 

أو  111.41إلى  6111من القانون المذكور على أنه: "يعاقب بالسجن من أحد عشر يوما إلى ثالثة أشهر و بغرامة مالية من  7ـ نصت المادة: 310 

كل سائق سيارة ذات محرك يعرف أن هذه السيارة تسببت حاال في حادث و لم يتوقف، محاوال بذلك اإلفالت من  بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

القاضي بتنظيم حركة الطرق، الجريدة  149/ 3116ـ األمر القانوني رقم:  310 المسؤولية المدنية أو الجزائية التي يمكن أن يكون قد تحملها."

 .310، ص:3119يناير 21، بتاريخ:1126الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية،العدد:

لجنائية أو القاضي الذي إذا لم يستعن المتهم بمحام، يطلب منه رئيس المحكمة امن قانون اإلجراءات الجنائية على أنه: "  359ــ نصت المادة: 311 

إذا لم يقم المتهم بهذا اإلجراء يعين له رئيس المحكمة أو القاضي الذي  يخلفه أن يختار أحد المحامين المعتمدين لدى المحاكم الموريتانية. و

 ذا اختار المتهم محاميا فيما بعد."يخلفه من تلقاء نفسه محاميا. ويصبح هذا التعيين الغيا إ
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 خاتمة:

املحدد ملسطرة التعويض  045/2011بعد ما يناهز عقدين من صدور مدونة التأمني، أصدر املرشع املوريتاين القانون رقم:

املحدد ملقدار التعويض يف حالة وفاة الضحية.لكن  170/2011أرضار العربات الربية ذات املحرك، و أتبعه باملرسوم رقم: عن

 املسطرة طالها قصور يف عدة جوانب، سنبينها عىل النحو التايل:

يف املائة، لكن كان  20ـ رتب املرشع  جزاء عىل عدم إبرام رشكات التأمني للصلح، متثل يف زيادة التعويض بنسبة  1

األحوط  ترتيب الجزاء عىل عدم تنفيذ عرض التعويض، عىل غرار ما كرسه املرشع التونيس، ألن حرص الجزاء يف التوصل 

 لتسوية ودية، حَولها يف بعض األحيان إىل إجراء شكيل للحيلولة دون زيادة مبلغ التعويض.

يم أي وثيقة أخرى رضورية للتعويض، مام جعل رشكات التأمني ـ ألزم املترضر أو ذوي حقوقه يف حالة وفاته بتقد 2

 تشرتط إرفاق طلب املصالحة بوثائق عديدة الهدف منها إبطاء استكامل مرفقات طلب املصالحة.  

ـ ل م يقدم املرشع  بديال لضحايا العربات الربية ذات املحرك غري املؤمنة أو التي مل يتم التعرف عليها، خالفا لبعض  0

 رشيعات العربية و الغربية التي أناطت تعويضها بصندوق خاص أنشئ لذلك الغرض.الت

ـ نص املرشع عىل أن التعويض عن الرضر املرتد، مينح للورثة، و بذلك حرم املترضرين غري     الورثة من الحصول  4

و بذلك حرم زوجة  رثه لغريه،عىل تعويض، فألبسه لبوس الرتكة، يف حني هو تعويض مل يدخل ذمة املتوىف قبل موته ليو 

 الضحية غري املسلمة من التعويض، ألنه ال تركة بني مختلفي الدين.
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 دور النيابة العامة  في جرائم األعمال

 

  باحث بماستر المدني والأعمال بطنجة

 

يعترب القانون الجنايئ جزءا من النظام القانوين العام للدولة ، و لذلك تتحدد أهدافه باألهداف التي يرغب النظام القانوين 

ككل يف تحقيقها ، وال شك أن هذا النظام ال يهدف فقط إىل حامية مصالح األفراد و املجتمع  فحسب ، و إمنا يقوم بوضع 

 جتمع و الدفع به نحو الغايات التي يتحقق بها تقدمه. قواعد للسلوك تهدف إىل تطوير امل

و قد بدأ الفقه الجنايئ يعرتف بهذا الدور اإليجايب للقانون الجنايئ ، حيث تحولت وظيفة هذا األخري من الحامية إىل 

تبارات متعددة عالتوجيه ، و نقصد هنا توجيه السياسة الجنائية نحو تجريم أوضاع جديدة مل تكن مجرمة من قبل ، و ذلك ال 

 تبقى أهمها تطور الجرمية. 

و قد كان من أسبق املجاالت التي تركزت فيها الوظيفة الجديدة للقانون الجنايئ هو اإلجرام االقتصادي مبعناه الواسع ، 

يات لحيث قام املرشع بإضفاء الصفة الجرمية عىل كل رضر أو خطر يلحق بإنتا  و توزيع و استهالك البضائع و السلع و عم

البنوك..  ، بل األكرث من ذلك فقد اتجه التجريم يف هذا الصدد إىل مجاالت تعترب بعيدة عن املجال االقتصادي ، و نخص 

 هنا املخالفات املتعلقة بالبيئة و التعمري و املياه.... 

رشع ر ، كان لزاما عىل املو أمام عجز القانون الجنايئ التقليدي بقواعده الجامدة عن مالحقة تطور الجرمية يف هذه الصو 

أن يحدث تغيريا يف مشهد السياسة الجنائية ، وذلك بالبحث عن سبل مواجهة و زجر جرائم األعامل املرتكبة يف هذا الصدد 

، و ذلك من خالل وضع قواعد قانونية خاصة كفيلة مبواجهة خطورة هذه الجرائم ، و إن كانت تعاين من تضخم و شتات 

 .   312االنصوص املنظمة له

                                                           

, ص  3116, بعض جوانب عدم فعالية القانون الجنائي لألعمال , المجلة المغربية للحكامة القانونية و القضائية , العدد األول ,  محمد أحداف 312 

13 
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، فإن عملية ضبطها و التحري عنها ،  313هكذا فإن جرائم األعامل و إن كانت تتشابه من حيث التجريم عن باقي الجرائم

 و كذا وسائل إثباتها و الجهات املختصة للبت فيها تتميز بنوع من الخصوصية.  

عله املرشع حكرا فقط عىل الرشطة فعىل مستوى البحث التمهيدي ، و هو أول مرحلة تعقب ارتكاب الجرمية ، مل يج

القضائية ، و إمنا خوله أيضا لجهات أخرى أكرث تخصصا يف الكشف عن هذه الجرائم نظرا للطبيعة التقنية التي متيزها ، 

فمنها من اقترصت مهمته عىل اإلبالغ عنها فقط ، و منها من امتدت مهمته لتشمل البحث و التحري عنها بشكل أكرث 

كانت يف العديد من األحيان تبقى سلطاتها هاته مقيدة و جد محدودة ، إما نتيجة لعراقيل نابعة من القانون  تفصيال ، و إن

 نفسه ، و إما لعراقيل مادية ترتبط باألساس بشخصية املجرم ، و كذا بطبيعة الجرم املرتكب. 

األصيل  عامة ، و التي تعترب صاحبة االختصاصو بعد االنتهاء من هذا البحث تحال املحارض املنجزة يف ظله إىل النيابة ال

يف تحريك الدعوى العمومية يف جرائم األعامل ، غري أن ما مييز املتابعة الجنائية يف هذا الخصوص هو أن هذا الجهاز 

أبان عن قصوره ، خصوصا و أن جعل االختصاص يف تحريك الدعوى العمومية بيد النيابة العامة لدى املحاكم العادية ، 

من شأنه أن يطرح عدة مشاكل منها ما هو متعلق بطبيعة الفعل الجرمي و صعوبة تكييفه ، و منها ما هو مرتبط باألجهزة 

 القامئة عىل هذه املتابعة و نقصد هنا الخربة و التخصص....

جهات حق بعض الو إذا كانت النيابة العامة هي األصل يف تحريك الدعوى العمومية ، فإنه استثناءا فقد حدد املرشع ل

مامرسة هذا الحق ، و ذلك وفق رشوط محددة قانونا ، و إذا كانت سلطات املتابعة يف هذا الخصوص واسعة و مطلقة ، فإنه 

نظرا للخصوصيات التي تطغى عىل هذه الجرائم ، جعلت املرشع يفرض قيودا عليها ، و هذا من شأنه بالطبع أن يشكل 

مظهرا من مظاهر التسامح معهم ، و نقصد هنا نظام املصالحة كسبب موقف و مسقط للمتابعة امتيازا ملرتكبي هذه الجرائم و 

الجنائية ، خصوصا و أن أغلب جرائم األعامل هي يف األصل جنح ضبطية ، باإلضافة إىل جعل الدعوى العمومية بخصوص 

املتابعة  يقف حائال بينها و بني تحريكبعض الجرائم معلقة عىل البت يف الدعوى املدنية كاستثناء للمبدأ العام مام 

 بخصوصها.  

                                                           

 مع بعض الخصوصيات طبعا كتوجيه العقوبة نحو الجزاء المالي عوض العقوبة السالبة للحرية مثال . 313 
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إذن أي دور تبقى للنيابة العامة يف ظل جرائم األعامل واإلشكاالت املطروحة بشأنها، وما هي الحلول املقرتحة يف هذا 

 الصدد ؟

 يف محاولة لإلجابة عن هذه اإلشكالية ارتأيت تقسيم هذا املوضوع ملطلبني أساسيني هام :

 دور النيابة العامة يف تحريك املتابعة يف جرائم األعامل :   : ولاملطلب األ 

 قيود تحريك الدعوى العمومية و أسباب سقوطها يف جرائم األعامل : املطلب الثاين :
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 :  دور النيابة العامة يف تحريك املتابعة يف جرائم األعامل : املطلب األول

تعترب النيابة العامة صاحبة االختصاص األصيل يف إقامة الدعوى العمومية يف جميع الجرائم , لكن أمام طبيعة الجرائم 

املرتكبة يف القانون الجنايئ لألعامل تراجع دور هذا الجهاز , و ذلك بفعل عدة عوامل لعل أهمها متعلق باالختصاص النوعي 

كانت هي األصل يف إقامة الدعوى العمومية كام سبق الذكر, فإن  املرشع قد أوجد عىل , باإلضافة لعوامل أخرى ... ,و إدا 

 هذه القاعدة استثناءا بحيث خول ألطراف أخرى هذا الحق وقفا لرشوط وحدود منصوص عليها مبقتىض القانون  .  

 امل : تراجع دور النيابة العامة يف تحريك الدعوى العمومية يف جرائم األع لفقرة األوىل:ا

تعترب النيابة العامة جهازا قضائيا مستقال بذاته داخل املنظومة القضائية ، و أن استقالليته هاته تنبعث من الخصوصيات التي 

متيز هذا الجهاز عن غريه سواءا عىل مستوى وظيفته ، او عىل مستوى هيكلته ، أو عىل مستوى الدور الذي يتواله يف 

، و لعل السبب يف ذلك يرجع إىل كونه الجهة املخول لها قانونا صالحية متثيل   314الالعمل القضايئ و الحقوقي إجام

املجتمع ، و الدفاع عن الحق العام ، و استخالصه يف مواجهة كل من ارتكب فعال له مساس بشكل مبارش او غري مبارش 

 بهذا الحق .

تعرفها الساحة القانونية ، فقد جعل لهذا الجهاز محال أو و وعيا من املرشع املغريب بهذا الدور ، و مواكبة للتطورات التي 

باألحرى موقعا بكل محاكم اململكة ، و ما يهمنا يف هذا الصدد دورها يف مكافحة الجرمية االقتصادية ، و كذا اإلشكاالت 

 املطروحة بهذا الخصوص. 

النوعي لهذه  التجارية منها ، اتضح لنا أن االختصاصباستقرائنا ملجمل القوانني املحددة الختصاص النيابة العامة و خصوصا 

، حيث أنه و بالرغم   315األخرية فيام يخص تحريك الدعوى العمومية يف جرائم األعامل هو عائد حرصا للمحاكم االبتدائية

شأنها ، و ب من الطبيعة االقتصادية التي تطغى عىل هذه الجرائم ، إال أن املرشع مل يعطي أي صالحية للمحاكم التجارية

                                                           

 11، ص  3112الرباط ، طبعة  -تجارية ، تواجد هيكلي و غياب وظيفي ، مكتبة دار السالم زهير برحو ، النيابة العامة بالمحاكم ال 314 

 354، ص  3111الرباط ، طبعة  -ابن خدة رضى ، محاولة في القانون الجنائي للشركات التجارية ، مكتبة دار السالم  315 
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، يتضح أن املرشع قد حرص اختصاصات   316من قانون إحداث املحاكم التجارية 7هذا ليس باألمر الغريب ، فباستقراء املادة 

 هذه املحاكم يف القضايا املدنية فقط ، و بالتايل مل يعطى للنيابة العامة أي دور زجري داخلها .

 االت سواءا عىل املستوى القانوين أو العميل ، فكيف لنيابة عامة ليسو غياب التخصص هذا لعله يطرح مجموعة من اإلشك

لها أي دراية أو خربة يف املجال التجاري أن تبحث و تحرك مسطرة املتابعة تجاه ملف يطغوا عليه الجانب التقني و الفني ، 

 اللهم إن استعانت يف عملها بخرباء مختصني يف هذا املجال  .

إذا علمنا أن املحكمة التجارية هي التي تبارش جميع العمليات و اإلجراءات القانونية لكشف هذه الجرائم و الغرابة تزداد أكرث 

، و الكل تحت أعني و أنظار النيابة العامة لدى املحاكم التجارية ، إال انه مع ذلك ال يحق لها تسطري املتابعة يف حق 

 .   317ئيااملخالف ، او مطالبة املحكمة التجارية معاقبته جنا

صادر عن   318هذا و تجدر اإلشارة أن هذا اإلشكال ميتد حتى لألحكام الصادرة عن هذه املحاكم ، حيث جاء مثال يف حكم

 املحكمة التجارية مبكناس بخصوص ارتكاب أحد أفعال التزييف : 

 " يف املوضوع : ترصح بأن األفعال التي قام بها املدعي عليها تعترب منافسة غري مرشوعة.

( لتعبئة الزيت الصناعي املقلدة ملنتو  املدعية تحت  bidon d'huileبالحكم عليها بالتوقف عن إنتا  و ترويج قنينات )  -

 درهم عن كل معاينة تقع مخالفتها بعد صدور هذا الحكم " .  700طائلة غرامة تهديدية قدرها 

 مة للدعوى العمومية قي جرائم األعامل : االستثناءات عىل قاعدة احتكار النيابة العا الفقرة الثانية :

                                                           

 على ما يلي : " تختص المحاكم التجارية بالنظر في :  52.75من قانون  5تنص المادة 316 

 الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية.  -

 الدعاوى التي تنشأ بين التجار و المتعلقة بأعمالهم التجارية.  -

 الدعاوى المتعلقة باألوراق التجارية.  -

 " . النزاعات المتعلقة باألصول التجارية... -

هشام الزربوح ،  هشام الزربوح . اطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق تحت عنوان : خصوصية القانون الجنائي لالعمال بالمغرب . كلية  317 

  399ص  3114-3112مكناس . السنة الجامعية :  –الحقوق 

 نشورغير م 4/  16-1154في الملف التجاري عدد  3119-11-10صادر بتاريخ  970حكم عدد  318 
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إذا كان املرشع و عىل غرار مجموعة من الترشيعات الحديثة قد أسند حق إثارة الدعوى العمومية و تحريك املتابعة بشأنها 

للخصوصية ، فإن املرشع استثناءا و نظرا   319إىل النيابة العامة باعتبارها ممثلة املجتمع و طرفا أصليا يف الدعوى العمومية

التي يتميز بها مجال التجريم يف ميدان األعامل فقد خول هذا الحق لجهات اخرى ضمن رشوط و شكليات معينة ، نذكر 

 منها ما ييل : 

 إدارة الجامرك :  أوال :

حركها أو متتنع تحق إقامة الدعوى ملك للمجتمع يف شخص النيابة العامة ، فلها أن  -كام أرشنا سابقا  -إذا كان املبدأ العام 

لسبب قائم لديها ، و ال مينعها من هذا الحق إال القانون نفسه ،فإن الدعوى الجمركية باعتبارها دعوى عمومية من نوع 

خاص مل يجعل املرشع أمر تحريكها حكرا عىل النيابة العامة فقط ، بل وضع اإلدارة  عىل قدم املساواة معها ، بل ميكن 

، غري انه يف  320جعلت دور اإلدارة يف تحريك الدعوى هي األصل و دور النيابة العامة استثنايئ القول أن مدونة الجامرك

 هذا االطار يجب أن منيز عنها ما إذا كان تحريك الدعوى ناتج عن ارتكاب جنحة أو مخالفة. 

ىل تحريك الدعوى العمومية بعده ، يتو 201املكرر مرتني ، و  259فبالنسبة للجنح املنصوص عليها و املحددة يف الفصلني 

، و ما يالحظ أن املرشع حسنا فعل  321النيابة العامة أو الوزير املكلف باملالية ، أو مدير اإلدارة أو أحد املمثلني املؤهلني لذلك

حينام حاول التوفيق من خالل هذا التحريك بني املصلحة العامة للمجتمع التي متثلها النيابة العامة ، و بني املصلحة 

الخاصة إلدارة الجامرك ، و ذلك ملا متثله هذه الجرائم من خطورة عىل االقتصاد الوطني ) التهريب(  ، و كذا عىل الصحة 

 .322العامة ) املخدرات ( 

، فال ميكن إجراء املتابعات بشأنها إال  299و  295و  294و  207أما يف ما يتعلق باملخالفات املنصوص عليها يف الفصول 

الوزير املكلف باملالية أو مدير اإلدارة أو املمثلني املؤهلني لهذا الغرض ، ويف هذه الحالة فإن النيابة العامة تفقد مببادرة من 

                                                           

 144, ص  3119الرباط , طبعة  –سعاد حميدي , الشرح العملي لقانون المسطرة الجنائية . مطبعة األمنية  319 

اص ، خيونس النهاري ، إجراءات المتابعة الجمركية بين القواعد الجنائية العامة و مدونة الجمارك ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون ال 320 

 131، ص  3116-3115السنة الجامعية  كلية الحقوق بطنجة ،

 من مدونة الجمارك  347الفصل 321 

مريم الحضري , إسناد المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في الجريمة الجمركية , رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص , كلية  322 

 00, ص  3114-3112الحقوق بطنجة , السنة الجامعية 
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حقها يف استعامل قاعدة مالمئة املتابعة ، لكنها تستعيد حريتها مبجرد ما تتوصل بالشكوى أو تحصل عىل الطلب فتستعمل 

 . 323ربة عىل تحريك الدعوى العمومية قاعدة مالمئة املتابعة ، وال تكون مج

 اإلدارة الرضيبية :  ثانيا :

يربز دور اإلدارة فيام متلكه اإلدارة الرضيبية من امتيازات و سلطات مبقتىض القانون قصد متكينها من القيام بوظيفتها ، 

ة الدولة و الجبائية من دور يف ميزاني إذ عهد إليها باعتبارها سلطة عامة أمر فرض الرضائب و حاميتها نظرا ملا متثله املوارد

 .  324يف كل تنمية اقتصادية و اجتامعية

إن تدخل مديرية الرضائب كطرف أصيل يف الدعوى هو أمر عادي بحكم أنها هي التي متثل الدولة يف منازعات الوعاء ، 

تحصيل العام بالنسبة ملنازعات الو ترفع الدعاوى ضدها يف مثل هذه املنازعات ، حيث ترفع هذه األخرية يف شخص الخازن 

 ، أما يف فرنسا ، فإن وزير املالية هو املمثل الوحيد بالنسبة لكل املنازعات الجبائية  ،325

و ما يهمنا يف هذا هو مسطرة املتابعة الجنائية املعتمدة داخل هذه اإلدارة  ، و يف هذا الصدد تجدر اإلشارة إىل أن املرشع 

 تني منها ما هو إداري و منها ما هو قضايئ. اعتمد لهذه املسطرة طريق

 فاملسطرة اإلدارية األولية تتضمن إجراءين أساسيني : 

يجب أن تضبط املخالفة يف إطار مراقبة رضيبية مبوجب محرض يحرره مأموران ينتدبان خصيصا لهذا الغرض ،و محلفني 

من ق. م.  25لضبطية القضائية وفق ما تنص عليه املادة وفقا للترشيع الجاري به العمل ، و هذا يعني ان املفتش له صفة ا

 .  326  ،  أما الشكاية التي ترمي إىل تطبيق العقوبة عىل املخالف فتعرض عىل لجنة تسمى لجنة املخالفات الرضيبية

 إجراءات :  0أما املسطرة القضائية فتتضمن 

ك الدعوى ة لجنة املخالفات السابقة الذكر ، الحق يف تحريفاملرشع خول لوزير املالية او الشخص املفوض اليه ، بعد استشار 

العمومية ، و ذلك بإحالة الشكاية عىل وكيل امللك املختص تبعا للمكان املرتكبة فيه هذه املخالفة ، و قد ألزم املرشع هذا 

                                                           

 44, ص  3115عبد السالم بنحدو , الوجيز في شرح المسطرة الجنائية المغربية , الطبعة الخامسة , لسنة  323 

هند الوهابي , هند الوهابي ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص حول موضوع " استقاللية القانون الجنائي لألعمال " ، وحدة  324 

 403،  ص  3119 - 3116ية ، السنة الجامعية البحث و التكوين تخصص  التجارة الدول

 من مدونة الضرائب  515الفصل  325 

 وهي لجنة يرأسها قاض , و تضم ممثلين اثنين لالدارة و ممثلين اثنين عن الملزمين , و يعين أعضائها بقرار من رئيس الحكومة  326 
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عة الجرمية د من الطبياألخري بإحالتها بدوره للمحكمة املختصة ، و هذه األخرية عليها أن تقوم ببحث تكمييل يك تتأك

 للمخالفة. 

بعد هذا البحث يفسح املجال للمرافعات ، و خاصة الدفاع ، و هي هذه ال تنتصب اإلدارة  الرضيبية كطرف مدين يف الدعوى 

، و إمنا يقترص دورها عىل مؤازرة النيابة العامة فقط ، و هكذا تعمل عىل تقديم جميع الحجج املفيدة من إثبات للمخالفة ، 

و كذا الرد عىل مختلف الوسائل التي يقدمها املتهم ، و تنتهي الدعوى بصدور حكم باإلدانة و تحديد املسؤولية الجنائية و 

 .  327العقوبة

 املترضر ) املساهم يف الرشكة منوذجا(  :  ثالثا :

طريق  ميكن له إثارتها عنإذا كانت النيابة العامة هي األصل يف تحريك الدعوى العمومية ، فإن الطرف املترضر كذلك 

 تقديم الشكاية إىل وكيل امللك باملحكمة االبتدائية و االنتصاب كطرف مدين. 

و عليه فيمكن للمساهمني أن يقيموا دعوى عمومية إما فرادى أو مجتمعني ضد املترصف أو املدير املخالف ، غري أن 

، و ألجل ذلك يجوز لهم تكليف أحدهم و عىل حسابهم  التعويضات املحكوم بها يف هذا الصدد متنح للرشكة و ليس لهم

الخاص لتمثيل الرشكة أمام القضاء ، و ال يؤثر انسحاب املساهمني عىل مواصلة الدعوى املدنية التابعة ، كام ال تتوقف 

 . 328هذه األخرية عىل موافقة الجمعية العامة

جود رشكة املساهمة فيام يتعلق بتقديم الدليل عىل و  و تجدر اإلشارة إىل أنه مثة صعوبات تعرتض مساهمي األقلية يف

عنارص الجرمية و توافر النية السيئة لدى املسري ، فبالرغم مام يتمتع به املساهمون من حق اإلطالع عىل مجموعة من 

ما يثبت هذه  تضمنالوثائق ، كجدول األعامل أو الجرد أو القوائم أو تقرير مراقبي الحسابات ، إال أنه هاته الوثائق  قد ال ت

 .  329الجرمية بالنظر ملا قد يلجأ إليه املسريون إلخفاء معامل الجرمية فعال

                                                           

 402هند الوهابي , مرجع سابق , ص  327 

 71, ص  3111لسنة  6ال و اعتمادات الشركة في قانون شركة المساهمة , مجلة المحامي , العدد محمد كرام , جريمة اساءة أمو 328 

اوزكيض ابراهيم , جريمة اساءة أموال الشركة في التشريع المغربي , رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص , كلية الحقوق بطنجة  329 

 114, ص  3119-3116, السنة الجامعية 



 2094 رــــــوبـــأكت 94 ددـــالع                                                                                                                                                                                                                                                     مجلة القانون واألعمال

994 

 

أضف إىل ذلك أن املخالفات الخطرية و الجسيمة ال يتم إدراجها يف دفاتر الرشكة ، و ال ميكن الوقوف غليها إال من طرف 

ر  ، و هنا يظهر قصور و عدم جدوى املنحى الذي ساخبري مختص يف مراقبة الحسابات و تدقيقها كمراقب الحسابات مثال

عليه املرشع حينام مل يخول لهذا الجهاز مهمة الكشف عن الجرائم و إبالغ النيابة العامة بها  كام فعل املرشع الفرنيس ، 

 .  330مام يجعل الكشف عن العديد من الجرائم يبقى خفيا ، و هذا من شأنه أن يعصف مبستقبل الرشكة و وجودها

 

 لدعوى العمومية  يف جرائم األعامل :النيابة العامة لقيود تحريك  املطلب الثاين :

إذا كان األصل أن تتم متابعة مقرتيف الجرائم تحقيقا للردع العام و الخاص , و الحيلولة دون اإلفالت من العقاب , فإن 

ها نصوص رصيحة و نظم إجراءاتها و رشوط تطبيقهذا األصل ليس مطلقا بل ترد عليه جملة من القيود حددها املرشع يف 

. 

و يف ظل جرائم األعامل انفردت هذه القيود ليك تكون امتيازا ملرتكبيها خصوصا تلك التي تتعلق باملصالحة كسبب موقف 

 يفومسقط للدعوى العمومية يف مثل هذه الجرائم , و كذا تلك التي تتعلق بتعليق البت يف الدعوى الجنائية عىل البت 

 الدعوى املدنية كاستثناء للمبدأ العام , و هذا ما سنتطرق له من خالل الفقرتني اآلتيتني :    

 الصلح بني إيقاف و سقوط الدعوى العمومية :  الفقرة األوىل :

ديدة ج مظهر آخر الستمرار التسامح مع مجرمي األعامل برز مع القانون الجديد للمسطرة الجنائية ، هذا األخري أنشأ مسطرة

للصلح يف الجنح الضبطية ، ففتح الباب واسعا إلمكان إبرامه يف ظل جنح الرشكات خصوصا ، و جرائم األعامل إجامال ، 

 .  331خصوصا و أن هذه االخرية يف غالبيتها جنح ضبطية

 لها ال تقترص عىلمن ق. م.   ، نجد إن املرشع املغريب قد حدد مسطرة الصلح بوجه عام و جع 41فبالرجوع إىل نص املادة 

درهم  أو عقوبة أقل من سنتني ، و عىل اعتبار  7000نوع معني من الجرائم ، كام جعل السقف املحدد يف ظلها محددا يف 
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أن أغلب الجرائم االقتصادية هي ذات طابع مايل و ذات عقوبة جنحية كام سبق الذكر يجعل فيها األصلح لتطبيق هذه 

 املسطرة. 

هذه العمومية مل تراع من جهة أخرى خصوصية جرائم األعامل ، فهي أكدت من جانب عىل اختصاص  غري أن املالحظ أن

النيابة العامة لدى املحاكم العادية بالنظر يف الصلح املتعلق بالجرائم االقتصادية و ذلك بشكل ضمني عندما اوجد عبارة 

املفروض  دون متييز الجرائم االقتصادية التي منعامة تجعل وكيل امللك مختصا بتضمني الصلح بخصوص جميع الجرائم 

ان يسهر عىل الصلح فيها النيابة العامة لدى املحكمة التجارية ، نظرا لكون قضائها أكرث تخصصا و خربة يف مجال 

 .  332األعامل

جعلت نفاده متوقف  41هذا وال بد من اإلشارة إىل أنه بعد توقيع األطراف عىل محرض الصلح و معهم وكيل امللك ، فإن املادة 

عىل مصادقة رئيس املحكمة االبتدائية ، و هذا يؤكد مرة أخرى أن الصلح و إن انصب عىل جرمية اقتصادية ، فإن املصادقة 

 عليه تكون من اختصاص املحكمة االبتدائية. 

، و حال بديال  ملرتكبيها و عموما فبالرغم من اإلشكاالت املطروحة بهذا الخصوص يبقى الصلح يف ظل هذه الجرائم امتيازا

إلفالتهم من العقاب.  لكن يبقى السؤال املطروح بهذا الصدد هل انحرصت مسطرة الصلح هاته يف ظل قانون م.   فقط 

 ، أم امتدت لتشمل أيضا القوانني الخاصة املنصبة يف ميدان األعامل ؟ 

سطرة اعات خصوصا الجنائية منها ، جعل املرشع لهذه املإميانا من املرشع بقيمة املصالحة الجنائية كآلية بديلة لحل النز 

امتدادا واسعا يف ظل القوانني الخاصة ، و باألخص تلك املتعلقة مبيدان األعامل و األعامل ، و لعل أهم منود  ميكن أن 

 نقتيض به يف هذا الصدد هو املصالحة الجمركية . 

ة يف يسقط نتيجة لذلك حق الدولة يف توقيع العقاب فيها ، نجد املصالحلعل أهم الجرائم التي يتم إبرام الصلح بشأنها , و 

والتي ال يقترص أثرها فقط عىل إسقاط الدعوى العمومية قبل تحريكها ، و إمنا ميتد حتى إىل ما بعد  الجرائم الجمركية

 تحريكها ، متى وقع الصلح بني إدارة الجامرك ، و الطرف املعني باملصالحة.  

 لجمركية قبل تحريك الدعوى العمومية : املصالحة ا 
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،  لكون النزاع مل يصل بعد إىل القضاء، ففي هذه الحالة ميكن للمخالف 333ميكن تسمية هذه املرحلة باملرحلة اإلدارية 

للقانون الجمريك إجراء مصالحة مع إدارة الجامرك، وذلك من أجل التحلل من أية متابعة جنائية، بخصوص ما ارتكبه، 

بلت اإلدارة إجراء الصلح مع املتهم فإن امللف يتم حفظه عىل مستوى اإلدارة وال تتم إحالته عىل القضاء وطبعا فمتى ق

تحريك الدعوى العمومية يف كثري من الحاالت، يبقى متوقفا عىل طلب إدارة الجامرك ذلك، مام يعني أن إجراءها الصلح 

 متابعة جنائية . مع املتهم سيجعلها تحفظ امللف، وال تطالب بإجراء

أما إذا تعلق األمر باملخالفات التي متلك النيابة العامة فيها حق تسطري املتابعة مبارشة يف حق املتهم، فإن هذا األخري  

ميكنه أن يثبت انه تصالح مع إدارة الجامرك، بأية وسيلة من وسائل اإلثبات، خاصة وأن إجراءه الصلح سيكون مثبتا بوثيقة 

 ىل األقل عبارة عن وصل بأداء مبلغ املصالحة .ما قد تكون ع

ويف هذا اإلطار هناك من الفقه من ذهب إىل القول بأنه قبل هذه الحالة يتعني عىل النيابة العامة أن تأمر بحفظ األوراق  

 . 334أو تصدر قرارا بان ال وجه إلقامة الدعوى العمومية

  : املصالحة الجمركية بعد تحريك الدعوى العمومية 

ميكن تسمية هذه املرحلة باملرحلة القضائية، أي بعد انتقال املسطرة إىل القضاء، ففي هذه الحالة فإن املحكمة تحكم  

بسقوط الدعوى العمومية، لوقوع الصلح بني املخالف وإدارة الجامرك. واملحكمة ال تقيض بسقوط الدعوى العمومية تلقانيا، 

ملعنية التي تخرب املحكمة بوقوع الصلح حول املخالفة موضوع املتابعة، كام أنه يحق وإمنا يتم ذلك بناء عىل طلب اإلدارة ا

للمخالف املطالبة بإسقاط الدعوى العمومية، إال أنه يف هذه الحالة، فإن مطالبته باإلشهاد عىل سقوط الدعوى العمومية 

  335لعمومية دفع مجرد و غري معزز بحجج.يجب أن يكون مثبتا وإال اعترب املخالف دفع أمام املحكمة بسقوط الدعوى ا

وبالتايل تتجاوز املحكمة الدفع الذي تقدم به املخالف والرامي إىل اإلشهاد عىل سقوط الدعوى العمومية، وتبث يف امللف 

ملحكمة اوفقا للقواعد العادية، كام لو أن الصلح مل يتم، هذا ما مل تقم اإلدارة أي إدارة الجامرك بتأكيد دفع املخالف أمام 

واملحكمة قبل أن تقيض بسقوط الدعوى العمومية، عليها بداية التأكد من أن األفعال موضوع املصالحة، هي أفعل يجوز 
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أصال التصالح بشأنها مع إدارة الجامرك، وكذلك التأكد من كون أن األفعال موضوع املصالحة، هي نفسها األفعال املتابع 

أن األفعال املتصالح بشأنها هي نفسها األفعال موضوع الدعوى العمومية املعروضة  بشأنها املخالف، فمتى ثبت للمحكمة

عليها، أمكن لها اإلشهاد عىل سقوط الدعوى العمومية، أما إذا ثبت العكس، فإنها تتجاوز الدفع الرامي إىل الترصيح بسقوط 

ملتمسات  يئ، وذلك باالستامع إىل املتهم وإىلالدعوى العمومية، وتبث يف امللف وفقا لإلجراءات العادية للتقايض الجنا 

 النيابة العامة ودفاع األطراف.

 " املدين يعقل الجنايئ "  كاستثناء للمبدأ العام :  الفقرة الثانية :

من املبادئ املستقر عليها يف القواعد العامة للتقايض ، هو أن الدعوى العمومية توقف البت يف الدعوى املدنية ، كام أن 

م املدين ال حجية له أمام القضايئ الجنحي ، إال بالنسبة ملا يدخل يف اختصاص املحاكم املدنية ، و يعرب عن ذلك فقها الحك

من ق. م   ، غري أنه و نظرا للخصوصية  10بقاعدة " الجنايئ يعقل املدين " ، و قد نص املرشع عىل هذا املبدأ يف املادة 

 ع استثناءا لهذه القاعدة ، فأصبح بذلك " املدين يعقل الجنايئ " .التي متيز مجال األعامل ، خلق املرش 

من قانون امللكية الصناعية و التجارية حيث جاء  207و لعل أهم متظهر ميكن طرحه يف هذا الصدد ، ما نصت عليه املادة 

املحكمة  املقيض به عنفيها " أنه ال يجوز للمحكمة الجنحية أن تبث يف األمر إال بعض صدور حكم اكتسب قوة اليشء 

 املرفوع إليها التحقق من ثبوت الرضر... " .

فباستقرائنا لهذه املادة يتضح لنا أن املرشع جعل البت يف الدعوى العمومية املتعلقة بالجرائم املنصوص عليها يف قانون 

ن يكون األخري يف الدعوى يجب أ حامية امللكية الصناعية ، متوقف عىل بت القضاء املدين املرفوعة أمامه ، و أن بث هذا 

 .  336بحكم حائز لقوة اليشء املقيض به 

و لعل صياغة هذا الفصل قد جاءت بنوع من االستفهام ، فاستعامل عبارة " التحقق من ثبوت الرضر " قد يدفع البعض إىل 

توقف عىل التحقق من و التي تالفصل بني املتابعة الجنائية التي ال تتوقف عىل هذا التحقق ، و بني املطالبة بالتعويض 

 .  337ثبوت الرضر لدى املحكمة التجارية ، عىل اعتبار أن هذا األخري ال ميكن الوصول إليه إىل بعد تبوث التزييف لديها
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مام يجعلنا نتسائل أو نطرح إشكاال حول الحالة التي ال يرفع فيها الضحية املترضر الدعوى املدنية إلثبات حالة التزييف هاته 

 التحقق من الرضر فيها ، يف الوقت الذي يعمد فيه إىل تقديم شكوى إىل النيابة العامة من أجل إقامة الدعوى العمومية. و 

يف هذا الصدد ذهب جانب من الفقه إىل أنه يف حالة رفع الدعوى الجنحية قبل مبارشة الدعوى التجارية ، يجب عىل 

التحقق من التزييف و ثبوت الرضر من طرف املحكمة التجارية ، إذ يف هذه الحالة النيابة العامة حفظ الشكاية إىل أن يتم 

 . 338ميكن للمحكمة الزجرية أن تقيض وجوبا بإيقاف البت إىل حني صدور حكم اكتسب قوة اليشء املقيض به

ملختصة ، يجوز يف حني ذهب اتجاه آخر إىل أنه يف حالة عدم وجود دعوى مدنية قد أقيمت أمام املحكمة التجارية ا

للمحكمة االبتدائية التي تنظر يف الدعوى العمومية املتعلقة بهذا التزييف أن تبت يف القضية بناءا عىل املعطيات املوجودة 

 .   339مبلف الدعوى ، و بناءا عىل ما يرو  أمامها من وقائع و أقوال خالل مبارشة الدعوى

متاما فيام يخص هذا اإلشكال ، و يا ليته ما اتخده ،  و سرنى ملاذا من خالل أما القضاء املغريب فقد أخد اتجاها مخالفا 

 ما ييل :  340بعض األحكام الصادرة يف هذا الصدد نذكر منها مثال ما جاء يف حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بفاس

ين بالتدليس و ، و تضليل املشرت" حيث تابعت النيابة العامة املتهم من أجل تزييف عالمة صناعية مسجلة مملوكة للغري 

 املتعلق بحامية امللكية الصناعية.  07/02/00من ظهري  221و  227تقليد عالمات صناعية مسجلة يف إطار الفصول 

من هذا القانون ، أشار إىل أن املحكمة الجنحية ال يجوز لها البت يف قضية املساس مبلكية العالمة  207و حيث أن الفصل 

ريها من القضايا املشمولة بحامية الظهري املذكور,  إال بعد صدور حكم اكتسب قوة اليشء املقيض به عن الصناعية أو غ

 املحكمة املرفوع إليها التحقق من ثبوت الرضر ...

و حيث أن املحكمة أخدا منها بعني االعتبار ما ورد يف الفصل املذكور ، و تطبيقه عىل وقائع النازلة و محتويات امللف 

لصت بأن املطالبة بالحق املدين ، اكتفت مبحرض وصفي للقنينات الحاملة لعالمة " أتيش " ، و بصورة عن تقرير استخ

الصادر عن محكمة االستئناف بالدار البيضاء ، دون إدالئها بالحكم  94/091حيسويب منجز متهيديا يف امللف التجاري عدد 

                                                           

المخاكم التجارية نمودجا " , رسالة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص , كلية “ جمال احديدو , االختصاص الجنائي في المحاكم غير الخنائية  338 

 151, ص  3117-3110الحقوق بطنجة , السنة الجماعية 

الدار –جارية و الجنائية , الطبعة األولى , مطبعة النجاح الجديدة محمد لفروجي , الملكية الصناعية و التجارية , تطبيقاتها و دعواها المدنية الت 339 

 322, ص  3113البيضاء , 

 , ملف جنحي  3111_11_14حكم صادر عن المحكمة االبتدائية بفاس , بتاريخ  340 
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التي لها الصالحية يف التحقق من ثبوت الرضر ، و التي هي حسب  الحائز لقوة اليشء املقيض به الصادر عن املحكمة

 الظهري املذكور املحكمة التجارية .

و عليه أصدرت املحكمة و هي تبت يف القضية الجنحية علنيا و ابتدائيا و حضوريا ، الحكم اآليت : " بإيقاف البث يف النازلة 

بحفظ البث يف الصائر ، مع رفع االعتقال عن املتهم ما مل يكن معتقال من الظهري املذكور ، و  207تطبيقا ملقتضيات الفصل 

 لسبب آخر " .

فباستقرائنا لهذا الحكم أول ما ميكن أن يتبادر ألذهاننا هو التساؤل حول السبب الذي جعل املحكمة ترصح برفع االعتقال 

 عن املتهم رغم أن الجرمية هي ثابتة يف حقه !؟

اشرتطت وجوب إدالء املطالبة بالحق املدين بالحكم  15.95من قانون  207اء من منطلق أن املادة الجواب عن هذا التساؤل ج

الحائز لقوة اليشء املقيض به الصادر عن املحكمة املرفوع إليها التحقق من ثبوت الرضر ، و هو ما مل يتوفر يف النازلة أعاله 

 ، و هو ما أدى كنتيجة إىل تعليق  املتابعة الجنائية. 

و لعل أهم ما ميكن مؤاخدته عىل مثل هذا الطرح هو إهدار حقوق املعتدى عليها ، و خصوصا حقه يف إثارة الدعوى العمومية 

 هذا من جهة ، و من جهة أخرى فإن من شأن ذلك تعطيل وظيفة القضاء الجنايئ يف الكشف عن مثل هذه الجرائم .
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 خامتة :

عموما ، كام هو مالحظ يصطدم بعراقيل عدة ، سواءا عىل مستوى طبيعة املجال إن التدخل الجنايئ يف ميدان األعامل 

الذي يريد معالجته ، أو عىل مستوى املخاطبني به ، لذلك فدوره ال يزال غري مقنع سواءا باعتباره آلية فعالة للحد من 

 التجاوزات التي تصيبه ، او حتى كآلية للحفاظ عىل الحقوق.  

بعض االقرتاحات املتواضعة محاولني من خاللها املساهمة ، و لو بقليل يف الحد من الخروقات و و يف هذا الصدد نرد 

 التجاوزات التي يعرفها هذا املجال ، و نذكر منها : 

  رضورة إيجاد قانون جنايئ لألعامل مستقل و قائم بذاته ، يجمع النصوص الترشيعية املتناثرة و املتفرقة يف مدونة

شكل واضح طبيعة الجرائم ، و كذا اإلجراءات املتبعة بخصوصها ، أخدا بعني االعتبار الطبيعة التقنية و لألعامل تحدد ب

 الفنية التي متيز هذه الجرائم. 

  تفعيل دور مراقب الحسابات يف مجال الكشف عن جرائم االعامل يف ميدان الرشكات ،و ذلك من خالل منحه

فعل املرشع الفرنيس ، و للحؤول دون إشكال إعطائه تلك الصورة السيئة عند قيامه  حق التبليغ عنها للنيابة العامة ، كام

بهذا التبليغ عن الرشكة التي تشغله ، وجب كاقرتاح رضورة تعيينه من طرف الدولة بشكل مستقل عن الرشكة التي سيشتغل 

 بها.  

 اص الزجري يف هذا الخصوص رضورة إيجاد قضاء متخصص يف جرائم األعامل ، و ذلك إما بإعطاء االختص

 للمحاكم التجارية ، و إما جعله من نصيب األقسام املالية التي يقترص دورها الحايل فقط يف بعض الجرائم . 

  حرص نظام املصالحة فقط عىل الجرائم العادية دون جرائم األعامل ، ألن من شأن هذه املسطرة أن تكون فرصة

 يها. لإلفالت من العقاب و امتيازا ملرتكب

إزالة االستثناء الذي يقيض بتعليق الدعوى العمومية عىل الدعوى املدنية ملا فيه من ضياع للحقوق و خصوصا حق الدولة 

 يف توقيع العقاب
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 المقاربة اإليكو مدنية لقانون األخطاء المدنية اإلنكليزي

 ماستر القانون المدني الاقتصاديبباحث 
 

 مقدمة

 

فراد بات رضوريا البحث عن وسيلة من شأنها بعث الشعور بالطأمنينة لدى األ  وتنوعها،بحكم ترابط املصالح بني األفراد         

 لك بجربها عن طريق التعويض . وذ ،341جراء األرضار التي قد يتعرضون لها كنتيجة حتمية لتزاحم املصالح وتشابكها 

، والتي 343أو املسؤولية التقصريية 342وع تها النظم القانونية ما يعرف بالعمل الغري املرش جدومن ضمن هذه الوسائل التي أو        

، التي تعالج املشكالت املتعلقة بتعرض حقوق األشخاص للرضر "األخطاء املدنية" 344النظام القانوين اإلنكليزي يقابلها يف

 . 345نتيجة اإلهامل أو الطيش أو السلوك الضار املتعمد الذي يرتكبه أشخاص آخرون

إمنا ملسؤولية التقصريية يف القانون اإلنجليزي، نجد أنها مل توضع كلها جملة واحدة؛ و وباستقراء التطور التاريخي ملؤسسة ا 

 common lawكانت تعتمد عىل قانون األحكام العام  فهي يف البداية تكونت مفاهيمها وتطورت أجزائها عرب محطات، 

قانون  طاء ذات أصل قضايئ مستمد مناملبني بالدرجة األساس عىل السوابق القضائية، ثم األعراف، لذا فإن تلك األخ

 متت إبان القرنني الثامن عرش و الجوهرية إال أن نقطة التحولست ذات أصل ترشيعي. ولي ، case lawالسوابق القضائية 

انتقل من نظام  اإلنكليزي بالتحول شيئا فيشء، حيثاملدنية أو املسؤولية التقصريية التاسع عرش، حيث بدأ قانون األخطاء 

الذي يقوم عىل أساس القصد أو النية،  املدنية ، إىل نظام جديد هو نظام األخطاء the old writ systemالدعوى القدمية 

                                                           
 .319، ص  3116محمد العروصي:المرشد في المنهجية القانونية : مطبعة مرجان ، الطبعة الثانية ،  341

ح العمل غير المشروع ال أميل إليه ، وأفضل مصطلح الفعل غير المشروع عوض العمل ؛ ألن األخير يقابله في االصطالح إن مصطل342

وليس ثمة في االصطالح الفرنسي التصرف أو العمل غير المشروع ؛ وإنما هناك ”fait illicite » بينما يصطلح على األول  « acte »الفرنسي 

 وأخرى معتلة. تصرفات أو أعمال صحيحة ،

 ، كمصدر غير إرادي لاللتزام. la responsabilitè dèlectuelleترجمة للمصطلح الفرنسي 343

 .the low of tortsترجمة للمصطلح اإلنكليزي344

 . 43، ص  3110الوجيز في شرح قانون األخطاء المدنية اإلنكليزي ، مكتبة زين ، الطبعة ،  : يونس صالح الدين علي345
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  قانون، خطوات مهمة يف اتجاه التطور فصار ال يعتمد عىل. ليخطو بعد ذلك 346والتي تعرف باألخطاء العمدية و اإلهامل

، لغرض وضع الحلول للكثري من statutory laws، بل يستند إىل مجموعة كبرية من الترشيعات 347األخطاء العام وحده 

، حصل التعاون بني املحاكم و الربملان اإلنكليزيني إال أن التطور هذا مل يبلغ ذروته إال بعد أن.  348املشاكل القانونية املعارصة

 متطلبات املجتمع املتغرية و املتجددة. وذلك بغية مواجهة حاجات و

ومن هنا تتضح لنا فائدة دراسة موضوع األخطاء املدنية اإلنكليزي، كقانون ذات مرجعيات مختلفة، يجمع بني القواعد          

عىل  أو نظريال عيدعىل الص العرفية، و القضائية و حتى الترشيعية، وذلك بالنظر إىل األهمية التي يحىض بها املوضوع إن

 عميل.ال املستوى

تتجسد يف الوقوف عند مدى مساهمة كل من الفقه والقضاء يف بلورة اإلشكاالت الناجمة عن  فأما األهمية النظرية،          

 اتساع نطاق األفعال الغري املرشوعة يف النظام القانوين اإلنجليزي. 

ني املسؤولية التقصريية، يف النظام القانوين اإلنجليزي،   يعد من بأن نظام أما األهمية العملية، فتتجىل من خالل          

أهم املحاور التي يحصل فيها تداخل بني كل من قانون األحكام العام، و نظام السوابق القضائية، و الترشيعات املعارصة؛ 

 األمر الذي يضفي عىل املوضوع أهميته العملية أيضا.

األحكام العام  قانون  أنه لنئ كان ية الجوهرية التي تشكل محور الدراسة هذه  وهي:ومن ثم تتبدى لنا اإلشكال        

اإلنجليزي يسعى إىل حامية كل من املصالح الشخصية لألفراد من جهة، ومصالحهم املالية من جهة ثانية، و مصالحهم 

تقصريية  بشكل يع  من نطاق املسؤولية الحد وفق النظام القانوين اإلنجليزي يف التوس فإىل أياالقتصادية من جهة ثالثة، 

 يشمل كل األفعال املاسة بهذه املصالح؟ 

                                                           
 liability for intentional. بينما يطلق على األخطاء العمدية  negligence liabilityيقابل المسؤولية الناجمة عن اإلهمال باللغة اإلنكليزية 346

torts  ن يسمى . أما في المغرب ، فيطلق على األول ، أي اإلهمال، شبه الجرم. أما الثانية ، أي الخطأ العمدي ، فيطلق عليه الجرم . على حي

 األخير في التقنين المدني الفرنسي ، الجنحة ، بينما يسمون األول شبه الجنحة .

يراد بقانون األحكام العام مجموع األحكام العامة التي تعتبر كموجهات أو قواعد أو مبادئ عامة أقرتها المقررات القضائية الصادرة عن 347

قانون غير مكتوب مبني على السوابق القضائية ، التي كموجهات عامة تتقيد بمقتضاها  المحاكم اإلنكليزية ، ومن ثم فالقانون االنكليزي ،

 الجهة القضائية العليا بما سبق وإن فصلت فيه في القضايا المماثلة .

كراهية العرقية الولعل أبرز هذه المشاكل تلك المتعلقة بالشبكة العنكبوتية ، التي أصبحت بمثابة المجال الفسيح للتجاوزات المتعلقة بنشر 348

. 
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 هذا، ويتفرع عن اإلشكالية املومأ إليها أعاله أسئلة من قبيل:        

لية فيه عىل وهل يقترص نطاق املسؤو  ما هي  أهم مظاهر املسؤوليتني الشخصية و املوضوعية يف قانون األخطاء اإلنكليزي؟

القتصادية ااألخطاء املاسة باملصالح البدنية أو الشخصية، أم أن نطاقها ميتد ليشمل تلك املاسة بنظام األموال و الحقوق 

 ؟أيضاخالصة ال

ظام القانوين النه لنئ كان ، أناملسطرة أعالهكفرض لإلشكالية و القول إىل املبادرة  نستطيع، ناء عىل ما تقدموب        

اإلنجليزي يسعى إىل حامية األفراد من كل األفعال املاسة مبصالحهم الشخصية واملالية أيضا، فإن هيمنة الحرية 

االقتصادية فيه مل متنعه من وسم بعض األفعال بعدم املرشوعية ملا يرتتب عنها من اختالل يف السوق االقتصادية، حامية 

 صة.منه للحقوق االقتصادية الخال

 وعىل هذا، يرتسم منها  بحثنا ملوضوع املسؤولية التقصريية يف النظام القانوين اإلنجليزي وهو عىل الشكل اآليت:     
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 املطلب األول: املقاربة املدنية لنظام األخطاء املدنية اإلنكليزي

 الفقرة األوىل: مالمح املسؤولية الشخصية ) املسؤولية الناجمة عن اإلهامل أمنوذجا(                    

 لفقرة الثانية: ضالل املسؤولية املوضوعية)املسؤولية الناشئة عن اإلزعا  منوذجا(                     

 

 انون االنكليزياملطلب الثاين: املقاربة االقتصادية لألخطاء املدنية وفق الق

 الفقرة األوىل: األخطاء االقتصادية العامة                       

 الفقرة الثانية: األخطاء االقتصادية التدليسية أو املدبرة                      

 

 املطلب األول: املقاربة املدنية للمسؤولية املدنية وفق القانون االنكليزي                

قرر يف الترشيعات املدنية أن املسؤولية إما قامئة عىل خطأ واجب اإلثبات ، أو أنها ال تستلزم إثبات الخطأ، بل تقوم امل        

 .349عىل إثبات عنرص الرضر ، فهي باملعنى األول تسمى مسؤولية شخصية، ومسؤولية موضوعية باملعنى الثاين

ية اإلنجليزي عن ما ذكرناه، فهي األخرى تنقسم إىل مسؤولية شخصوال تختلف املسؤولية التقصريية يف القانون           

liability personal وإىل مسؤولية موضوعية ،strict liability ولكن، إذا كانت الترشيعات الالتينية تأسس املسؤولية  .

ونية عامة، و القانون نكلوسكسالتقصريية عندها عىل املبدأ العام القايض بعدم اإلرضار بالغري، فإنه يف النظم القانونية األ 

اإلنجليزي خاصة يقوم عىل نظام األخطاء املدنية، والتي تنقسم إىل طائفتني: أما األوىل فهي املسؤولية الشخصية والتي 

ة يسنأخذ املسؤولية الناشئة عن اإلهامل كنموذ  لها)الفقرة األوىل(. أما الثانية فهي املسؤولية املوضوعية الني سنختار املسؤول

 الناجمة عن اإلزعا  كصورة من صورها)الفقرة الثانية(.

 الفقرة األوىل: املسؤولية عن اإلهامل أمنوذجا للمسؤولية الشخصية                   

                                                           
، 1793مأمون الكزبري: نظرية االلتزامات في ضوء قانون االلتزامات و العقود المغربي، الجزء األول، مصادر االلتزامات، الطبعة األولى، سنة  349

 .269ص
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 صور املسؤولية الشخصية يف نظام األخطاء املدنية اإلنكليزي،إن أول ما يسرتعي االنتباه يف هذا اإلطار هو أن              

، بحيث إىل جانب املسؤولية الناجمة عن القذف، و التعدي عىل العقار، و التعدي عىل الخصوصية، نجد واسعة النطاق

التي تشكل صورة ال تقل أهمية و مكانة عن سابقيها، والتي ستستأثر بقسط وافر من بحثنا  لناشئة عن اإلهاملا املسؤولية

 الحديثة. أهم األخطاء املدنية أنها هذا، عىل اعتباره

قدر ما يهم ب االختالف بني بينها ال ميس الجوهر، عىل أن ، كأحد أهم األخطاء املدنية، عرف تعريفات كثرية350اإلهامل  ذإ 

 :تغليب أحد عنارصه عن األخرى، وميكن إجاملها يف ثالث تعاريف

القيام بعمل مل يكن من الواجب القيام به أو االمتناع عن عمل ما كان يجب القيام به  يف اإلهامل أنه ، فريى فأما األول

، فريى أنه الثالث . أماينشأ عنه رضرا يلحق بشخص آخر ، يعتربه سلوكا غري متبرصوالثايننتيجة عدم الحرص أو الحيطة. 

ومنه  . 351صا آخرتب عليه رضر يصيب شخيسلكه الشخص بسبب عدم تبرصه أو حرصه أو حيطته، ويرت  السلوك غري املتبرص

يتضح أن لإلهامل صورتني، فهو إما أن يتخذ مظهرا إيجابيا من خالل القيام بفعل كان من الالزم اإلمساك عنه، أو أن 

يتخذ مظهرا سلبيا من خالل االمتناع عن ما يجب فعله، وكل ذلك يتم بغياب عنرص القصد إطالقا، سواء كان عن عمد أو 

 . بغري عمد

فالواضح من ذلك، أن القانون اإلنجليزي، وعىل خالف الترشيعات الالتينية، قد صنف الركن املعنوي للخطأ إىل مراتب 

 ثالث:

الخطأ العمدي، وهو الذي يتم بقصد إحداث الرضر. وخطأ غري عمدي، وهو الذي يتم بغري قصد إلحداث الرضر. وخطأ 

غري نتيجة عدم تبرص، وليس عن غري عمد، وهذا ما هو إىل تكريس للتصنيف بإهامل، وهو الذي يرتتب عليه إحداث رضر لل

 املحدد عندنا يف الفقه اإلسالمي، حيث جرى تقسيمه إىل عمدي، غري عمدي، وخطأ، أي بإهامل أو عدم تبرص... 

                                                           
المغربي ، حيث جاء فيه ما  من ظ.ل.ع 90ولعل الصورة األقرب لإلهمال في القانون المغربي ، تلك الواردة في الفقرة الثانية من الفصل 350

 الخطأ هو ترك ما كان يجب فعله أو فعل ما كان يجب اإلمساك عنه ، وذلك من غير قصد إلحداث الضرر . :يلي

 .56مرجع سابق ،: يونس صالح الدين علي351
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نواعه. كام أن أ و أ وبخصوص األساس القانوين للمسؤولية الناشئة عن اإلهامل، فإنه يختلف باختالف صور هذا الخط       

البحث يف أساسه القانوين، يتطلب بحث الركن املعنوي يف اإلهامل، الذي يؤثر يف تحول األساس القانوين لهذه املسؤولية 

 . 352من املسؤولية املوضوعية إىل املسؤولية الشخصية 

سوء النية،  :نكليزي، لها صفات ثالث وهيوهكذا، فالحالة الذهنية املكونة للركن املعنوي للخطأ املدين يف القانون اإل        

 هي صفات تجعل املسؤولية املدنية يف القانون اإلنكليزي تنضوي تحت مفهوم النظرية الشخصية.و العمد و اإلهامل، 

ار بواإلهامل إذن، هو إحدى السامت الثالث البارزة التي متيز الركن املعنوي للخطأ املدين يف القانون اإلنكليزي، وباعت      

اإلهامل خطأ من األخطاء املدنية يف القانون اإلنكليزي، وأن األخري يستند إىل السوابق القضائية، فإن األخرية أقرت 

مجموعة من القواعد بشان املسؤولية الناجمة عن اإلهامل، ذلك أنه لتحقق املسؤولية هذه يقتيض توافر رشوط معينة، يأيت 

)أو العناية(، التي ينبغي أن تكون معتادة أو معقولة تقاس مبعيار الرجل العاقل أو يف مقدمتها واجب الحرص أو الرعاية 

، ونظرا Bluthy v Brimingham water worts co 1856 353يف القضية املعروفة  Aldersonجسده القايض  ما املعتاد، وهو

اإلنكليزية ال يحدد الحرص الواجب إبداؤه الذي وضعته املحاكم  354لعدم بلوغ اإلنسان مستوى الكامل، فإن معيار املعقولية 

يف دعاوى املسؤولية املدنية القامئة عىل اإلهامل بالواجب املطلق ملنع إلحاق الرضر باآلخرين، بل ينحرص واجب الحرص 

أن  الشخص العاقل أو املعتاد لتاليف وقوع الرض، تفسري ذلك أن املدعى عليه ينبغي به عىل القيام بأي فعل ميكن أن يقوم

يكون عىل علم مسبق بإمكانية تعرض املدعي للرضر جراء إهامله، فيقوم إثرها عليه الدليل بإخالله بواجب الحرص أو 

. والتي كرست  355CA 1997 Mansfield V Weetabix LTD. هو ما تبنته السابقة القضائية املشهورة ب الرعاية املتطلبني

                                                           
، والذي ينقسم   intenational tortsاألخطاء العمدية  : ودأب الفقه اإلنكليزي على تقسيم األخطاء المدنية ، وبشكل عام ، إلى ثالثة أنواع352

، وأخطاء مدنية  assult، أو التهديدبالتعدي   batteryأخطاء مدنية ضد األشخاص، كالتعدي بالضرب أو االعتداء الجسدي  : بدوره إلى ثالثة أصناف

 .  strict liabilityضد األموال . واألخطاء المدنية الناجمة عن اإلهمال . والمسؤولية الموضوعية 

ومما ذكره القاضي أيضا أن معيار الحرص الذي ينبغي على المدعى عليه إبداؤه هو معيار موضوعي ال يأخذ بعين النظر الظروف الشخصية 353

 للمدعى عليه وخصوصياته وما يعاني منه من عجز أو عوق أو حتى مزاجه أو غرائزه الفطرية .

 .ness standard of reasonableترجمة للمصطلح االنكليزي  354

إذاكان سائق السيارة قد فقد السيطرة نتيجة ظروف و مالبسات كان يعلم بها أو : حيث ذكرت محكمة االستئناف في مقرر لها اآلتي 355

 ينبغي أن يعلم بها ، فعندئذ تنهض مسؤوليته ، أما إذا لم يكن على علم إطالقا بهذه الظروف فال مسؤولية عليه . 
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، وهي 356قاعدة مفادها أن املسؤولية الناشئة عن اإلهامل هي مسؤولية خطئية )شخصية( أساسها العلم، و اإلدراك و اإلرادة 

 بذلك تدخل يف جبة النظرية الشخصية للمسؤولية.

ن اإلنجليزي انو والحاصل من القول، أن املسؤولية الناجمة عن اإلهامل هي أحد أهم أنواع املسؤولية الشخصية يف الق          

والتي تربز تطور فكر األخري يف توسيعه من دائرة الركن املعنوي للخطأ املدين فيه، حيث إىل جانب العمد، غري العمد يوجد 

إذا كان و اإلهامل، وهذا خالف الترشيعات الالتينية التي اكتفت بصورتني فقط هام، الخطأ العمدي و الخطأ غري العمدي.  

بة لإلهامل كصورة من صور املسؤولية الشخصية يف القانون اإلنجليزي، فام الحال بالنسبة لإلزعا  هذا هو األمر بالنس

 كخطأ من األخطاء املدنية التي تربز الجانب املوضوعي يف املسؤولية التقصريية يف النظام القانوين اإلنجليزي؟

 

 الفقرة الثانية: ضالل املسؤولية املوضوعية)املسؤولية الناشئة عن اإلزعا  منوذ (                          

، استعامل الشخص ألرضه أو 357يعد اإلزعا  أحد األخطاء املدنية التي تعرتض، وعىل نحو غري مرشوع أو غري قانوين         

 . 358عنها متتعه وانتفاعه بها أو ببعض الحقوق املرتتبة

مبادرات عدة، من الفقه و القضاء. أما التعاريف الفقهية، فقد ذهبت، من جهة،  اإلزعا  هذا، و قد عرف تحديد مفهوم   

إىل أن اإلزعا  هو تطفل املدعى عليه عىل أرض املدعي كنتيجة لنشاط يقوم به  األول  يف أرضه أو عقاره. وغالبا ما يكون 

ىل أن اإلزعا  هو عبارة عن إتد نتائجه إىل أرض جاره أو عقاره. ومن جهة أخرى، اتجهت غري مرشوع حينام مت هذا فعله

إخالل يف عملية التوازن بني حق املدعى عليه يف استعامل أرضه أو عقاره كيفام يرغب، وحق املدعي أيضا يف استعامل 

و التعرض أو التدخل الجوهري، الذي أرضه أو عقاره دون أي تدخل أو تعرض. عىل أن الحد الفاصل بني هذا وذاك، ه

ميكن أن يتخذ عدة أشكال ) كالدخان أو الضجيج، أو الضوضاء، أو أنواع أخرى من الرتددات و االهتزازات واالنبعاثات 

                                                           
 .75ع سابق ، ص يونس صالح الدين علي ، مرج356

 في المصطلح الفرنسي .  illicité، و  unlawful interferenceيقابلها باللغة االنكليزية مصطلح  357

 .270مرجع سابق ، ص  : يونس صالح الدين علي358
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لتعرض الذي يسبب اإلزعا ، بأنه اDemming360. أما عن القضاء، فقد وصف القايض االنكليزي اللورد359الحرارية ... .(

 .362من قبل شخص ما لعقاره أو أرضه بحيث يرتتب عليه رضرا أو أذى يلحق بجاره  361عقول أو غري منطقياستعامل غري م

 .365، واإلزعا  الترشيعي364، واإلزعا  العام  363الخاص  اإلزعا : هي فضال عن، أن اإلزعا  له صور ثالث     

قارات اره هي تنظيم عملية استعامل األرايض و العفأما اإلزعا  الخاص، فهو الذي فصلنا فيه سابقا، ولعل الغاية من إقر      

، إال أن اعتبار التدخل أو التعرض غري معقول، أو غري معتاد. يتوقف عىل السلطان التقديري للمحكمة، 366بني الجريان 

هذه . والصورة الواقعية ل  South wark london borgough concil v Mills 1999ذلك ما أبرزه مجلس اللوردات يف قضية 

القضية تدور حول قيام مجلس اللوردات بتحويل أحد املنازل إىل مجموعة من الشقق السكنية، وكانت املدعية تسكن إحداها، 

فعملت عىل مقاضاة املجلس تحت ذريعة عدم جاهزية البناء عىل نحو جيد بعوازل للصوت، وأنها تتعرض لإلزعا  و املضايقات 

جاورة. إال أن الحكم الصادر عن مجلس اللوردات أشار إىل أن االستعامل املعتاد للشقق اليومية من الساكنني يف الشقق امل

السكنية ال يعد إزعاجا، وأن الطريقة التي تم فيها تحويل املنزل إىل شقق سكنية كانت اعتيادية أيضا، كام أن اإلزعا  

 بذلك املدعية دعواها. . وخرست367الصادر هو إزعا  معتاد أو اعتيادي يف مثل هذه الشقق السكنية 

                                                           

, sweet and jolozicz tortRogers , Winfield and 359 ,p,645 Maxwell , 2006. 

 .270مرجع سابق ، ص  : يونس صالح الدين علي 360

 . umasonable useيقابلها باللغة االنكليزية مصطلح  361

وهي صورة قريبة الشبه بمبدأ عدم التعسف في استعمال الحق المقرر في النظم القانونية المنتمية إلى عائلة القانون الالتيني، يأتي 362

 ة منها المغرب.في مقدمتها التقنين المدني الفرنسي الذي يعد مصدرا ماديا لدول عد

 . private nuisanceيقابله في االصطالح االنكليزي  363

 .  public nuisanceويطلق عليه في االصطالح االنكليزي  364

 .  statutory nuisanceترجمة للمصطلح االنكليزي  365

. اعتبرت فيها محكمة االستئناف   1958Davey v harrow corpC Aوهو ما كرسته السابقة القضائية المعروفة في القانون االنكليزي ب  366

 بأن امتداد جذور األشجار الطويلة من أراضي شخص ما ودخولها في أرض جاره ، إزعاجا خاصا يمكن رفع دعوى المسؤولية بشأنه .

من ق.ل.ع  حيث يعتبر الشخص متعسفا في استعمال حقه في الحاالت  74حيث من شروط التعسف في استعمال الحق في الفصل 367

  اآلتية:

 إذا كان لم يقصد من وراء استعماله حقه سوى اإلضرار بالغير؛-

 إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها صاحب الحق قليلة األهمية بحيث ال تتناسب و ما يصيب الغير من ضرر بسببها؛-

 إذا كان صاحب الحق قد تجاوز في ممارسته حقه الحدود المألوفة.-
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ية مجموعة من املعايري الخاصة بتطبيق اختيار املعقول-مبرور الزمن –هذا، مع اإلشارة إىل أن املحاكم اإلنكليزية طورت       

the reasonableness وهو ما أفرز معايري تأخذها بعني النظر وهي بصدد تحديد مسألة املعقولية، نجملها يف معايري خمسة ،: 

 ةالثالث معيار االستمراريويخص ،  locality، ويتجىل الثاين يف معيار املوقع sansitivityد األول يف معيار الحساسية يتجس

continuity ويهم الرابع معيار املدة ،duration  بينام يخص املعيار الخامس معيار سوء النية ،malice. 

أما بخصوص اإلزعا  العام، فهو يف األصل جرمية جنائية، إال أنه اكتسب فيام بعد خصائص الخطأ املدين، وذلك ملا     

، إىل جانب الدعوى الجنائية. وقد عرف  action in tortسمحت املحاكم اإلنكليزية للمترضر إقامة دعوى الخطأ املدين 

، بأنه كل فعل من شأنه أن 1975سنة  A GV PYA Quanised قضية القضاء اإلنكليزي اإلزعا  العام يف معرض حكمه يف

 . 368يؤثر سلبا يف سالمة وطأمنينة وراحة حياة أحد رعايا جاللة امللكة

أما عن اإلزعا  الترشيعي، أي املنظم مبقتىض الترشيع، فإن تزايد القلق و املخاوف لدى الحكومة الربيطانية بشأن      

ل سنها لعدد من خال ؛لتلوث البيئي و االكتظاظ املكاين، أدى إىل تحريك عجلتها الترشيعيةمشكالت الصحة العامة و ا

كبري من القوانني التي تعالج مشكالت الضوضاء و التلوث البيئي وغريها التي تؤثر عىل راحة وسالمة األفراد. ولعل أبرز 

، باإلضافة 369 1990نجد، ترشيع حامية البيئة لعام الترشيعات التي صدرت يف بريطانيا و جسدت مفهوم اإلزعا  الترشيعي 

، والذي فرضت نصوصه املسؤولية عىل كل من يحدث ضجيجا غري اعتيادي  1954370إىل ترشيع السيطرة عىل التلوث لسنة 

، والذي عدت نصوصه إطالق الدخان يف الجو مبثابة خطأ مدين  1971371أو مفرط، فضال عن، ترشيع نظافة الجو لسنة 

وغالبا ما تلجأ السلطات املحلية إىل النصوص املنظمة لهذا النوع من  نهوض املسؤولية املدنية الناجمة عن اإلزعا .يستلزم 

 . 372اإلزعا  إلصدار األوامر التي متنع األنشطة الضارة بالبيئة و الصحة العامة وغريها 

                                                           
 .415، انظر يونس صالح الدين علي ، مرجع سابق ، ص للمزيد من التعمق 368

Environmental protection act 1990369. 

Control of pollution act 1974 370. 

Clean air act1956 371. 

 . 419يونس صالح الدين علي ، مرجع سابق ، ص 372
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ية املدنيف أن كالهام يشكالن خطأ من األخطاء أنه إذا كان كل من اإلهامل و اإلزعا  يلتقيان  ،ومن املهم البيان     

 :.إال أنهام يختلفان يف نقاط أخرى، نذكر منها 373يف القانون اإلنكليزي الواردة

املحكمة يف دعوى اإلهامل تتحقق من طريقة ترصف املدعى عليه. بينام يف اإلزعا  تتحقق  بحيثمن حيث دور املحكمة، 

 استعامل الجار لعقاره، وكذا مصلحة األخري التي يحميها القانون يف استعامل من فعل املدعى عليه، ومدى تأثريه عىل

 .374عقاره واالنتفاع به، ومن ثم املوازنة بني فعل املدعى عليه ومصلحة املدعي

من حيث اإلثبات، فإن اإلثبات يف دعوى اإلهامل يقع عىل عاتق املدعي، الذي يثبت أن املدعى عليه قد أخل بواجب 

العناية املطلوبني قانونا.عىل حني يثبت املدعي يف دعوى اإلزعا  أن الرضر الذي لحقه جراء تدخل املدعى عليه الحرص و 

 أو تعرضه.

من حيث أساس املسؤولية، فهي قامئة عىل أساس الخطأ يف اإلهامل، بينام هي قامئة عىل أساس الرضر يف دعوى 

 اإلزعا .

ة و خر  عن إبراز ضالل و مالمح وخصائص املسؤوليتني الشخصيتأنها مقارنة ال  ،آنفا وتقديري من املقارنة املشار إليها     

من املترضر إقامة  منها صعوبة اإلثبات التي تقتيض تنفرد مبزايا ، أي املسؤولية الشخصية، املوضوعية. عىل اعتبار أن األوىل

. تبة عن اإلهاملتميز بها املسؤولية املرت بينهام، وهي خصيصة تة الدليل أمام القضاء بوجود الخطأ، الرضر و العالقة السببي

حق املدعى  ، ذلك ألن املرشع عادة ما يفرتض الخطأ يفأي املسؤولية املوضوعية،  والتي تتميز بسهولة اإلثبات  أما الثانية، 

  عن اإلزعا . تتسم بها املسؤولية املرتتبة عليه، ومن ثم يكون أساسها هو الرض، وليس الخطأ، وهي سمة

 

هكذا، فإنه و عىل الرغم من أن األمر له ما يكفي من الوضوح حتى اآلن، إال أنه رأينا بعدم وضوح صورة األخطاء املدنية       

اإلنكليزي، إال بإضافة املقاربة االقتصادية إىل املقاربة املدنية، حتى نصل يف األخري إىل مقاربة إيكو مدنية لقانون األخطاء 

 فام هي إذن األخطاء االقتصادية يف قانون األخطاء املدنية اإلنجليزي؟ية اإلنكليزي. املدن

                                                           
امة ، كما الحال بالنسبة للقوانين ذات األصل الالتيني ، مر معنا أن األخطاء المدنية واردة على سبيل الحصر ، ولم تأتي في شكل قاعدة ع 373

 السوابق القضائية و تطبيقات المحاكم. -في معظمه-ألن قانون األخطاء المدنية االنكليزي مبني على

 .747مرجع سابق ، ص  : يونس صالح الدين علي 374
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 املطلب الثاين: املقاربة االقتصادية لألخطاء املدنية وفق القانون االنكليزي           

، وتعرف باألخطاء مديةلقد رتب قانون األخطاء املدنية اإلنكليزي املسؤولية عن الخسارة االقتصادية الناشئة عن أفعال ع  

، ويقصد باألخري ذلك الجرم املدين الذي يلحق رضرا باملصالح االقتصادية للمدعي  وميثل  Economic tortsاالقتصادية 

. وقد اكتسبت االسم هذا  375تعديا عىل قواعد املنافسة التجارية املنصفة أو املرشوعة ، مام يؤدي إىل اإلخالل بتلك القواعد

الرئيسية للمسؤولية املدنية الناجمة عنها هي حامية املصالح االقتصادية الخالصة ، فضال عن حامية املنافسة  ، ألن الوظيفة

 . 376التجارية املرشوعة

تتجسد : ائفتني تصنيفها إىل ط اإلنكليزي جرىوما يسرتعي االنتباه ، يف هذا املضامر ، أن األخطاء املدنية االقتصادية       

 (.األخطاء االقتصادية العامة )الفقرة األوىل ( بينام تتمثل الثانية يف األخطاء االقتصادية التدليسية )الفقرة الثانيةاألوىل يف 

 

 الفقرة األوىل: األخطاء االقتصادية العامة                     

، التسبب يف الخسارة بوسائل 377الحث عىل اإلخالل بالعقد :تتكون األخطاء االقتصادية العامة من أنواع ثالث هي         

 . 378غري مرشوعة ، و التواطؤ

فبخصوص الخطأ األول، أي الحث عىل اإلخالل بالعقد ، فتتمثل صورتها الواقعية، يف أن تتجه نية أحد األشخاص        

عىل  (محمدذلك العقد من خالل إقناعه )(، إىل إحداث إخالل بأنس( و)محمد)عمر( مثال، وبعد معرفته بإبرام عقد بني )

(. بحيث نسأ (، وبالفعل تقوم األخرية بذلك، مام يؤدي إىل اإلرضار بالطرف األخر )أنساإلخالل بالتزامها التعاقدي مع )

ذهب القضاء، يف هذا الصدد، إىل وضع األساس القانوين للمسؤولية الناشئة عن الحث عىل اإلخالل بالعقد، وذلك مبوجب 

، والتي استخلصت منها املحكمة، أنه ليك يتمكن املدعي من إثبات وجود خطأ مدين، البد Lumley V GYE 1070 379ة قضي

                                                           
انون االنكليزي بهذا النوع من األخطاء المدنية هو مبدأ هرمية أو ، بأن السبب الرئيسي وراء عدم اهتمام القويرى جانب من الفقه اإلنكليزي375

ة يتسلسل المصالح القائم في ظل قانون األحكام العام ، الذي يضع تسلسال هرميا لألولوية المصالح الجديرة بالحماية ، وعلى رأسه حق الملك

 . ثم حق السمعة . وبعد ذلك تأتي الحقوق االقتصادية الخالصة .

 .761الدين علي ، مرجع سابق ، ص صالح  376

 .liability for inducing abreach of contract.ترجمة للمصطلح االنكليزي377

 .  the tort of conspiracyترجمة للمصطلح االنكليزي 378

 .767للمزيد من التعمق ، انظر صالح الدين علي ، مرجع سابق ، ص 379
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علم املدعى عليه بأن سلوكه من شأنه أن يحث عىل اإلخالل بالعقد، وأن يتوافر اإلخالل بالعقد  :من تحقق رشوط منها

 .رىل اإلخالل بالعقد، وأخريا أن يرتتب عن ذلك رضرا للمترض فعال ، وأن ينوي ذلك، أي أن تتجه إرادته نحو الحث ع

أما بالنسبة للخطأ الثاين، أي ذلك املتعلق بالتسبب يف الخسارة بوسائل غري مرشوعة، فإن جوهره يكمن يف مسألتني        

، فتعود  Third partyيف األفعال التي يقدم عليها  شخص من األغيار  Wrongful interferenceالتدخل الخاطئ  :هام

. وقد علق القانون  380والثاين، يهم اتجاه النية إىل التسبب يف خسارة اقتصادية للمدعي ى عليه.بنفع اقتصادي عىل املدع

فأما األول، فيتعلق :اإلنكليزي قيام املسؤولية الناجمة عن التسبب بخسارة بوسائل غري مرشوعة، توافر أربعة رشوط وهي 

ليه لفعل غري مرشوع اتجاه الغري. والثاين، أن يؤثر عمل املدعى عليه عىل حرية الغري يف التعامل مع بارتكاب املدعى ع

املدعي . وعن الثالث، فيهم رضورة اتجاه إرادة املدعى عليه نحو التدخل للتسبب يف إلحاق الرضر أو الخسارة باملدعي . أما 

 هنا عن الرضر . الرابع، واألخري طبعا ، فهو نتيجة ما سبق و الحديث

تتمثل األوىل  :وفيام يتعلق بالخطأ الثالث، و املتمثل يف التواطؤ، فإنه يتخذ يف القانون اإلنكليزي صورتني بارزتني        

 ، والذي يعرف أيضا بالتواطؤ البسيط.382، بينام تتجسد الثانية يف التواطؤ بوسيلة غري مرشوعة 381يف التواطؤ بوسيلة مرشوعة 

ل منهام يتقاطعان يف رضورة وجود اثنني أو أكرث من املدعى عليهم لتحقيق غاية مشرتكة هي التسبب يف وإذا كان ك

إلحاق الرضر باملدعي. فإنهام يختلفان من حيث أن الصورة األوىل، أي التواطؤ بوسيلة مرشوعة، يتم مبامرسة املدعى 

املدعي عىل  ط ترتيب املسؤولية عىل ذلك، هو ترصفهم ضدتتسبب الخسارة للمدعي، فمنا عليهم لحقوقهم القانونية بطريقة

، بحيث إنه لو قام بها شخص مبفرده ملا قامت املسؤولية  ضده، ولعل غاية املرشع Ganging 383نحو موحد كمجموعة واحدة 

حيانا ، أ هي وضعه حدا لالتفاقات الجامعية ملا تتسم به من الرسية التي قد متس حتى الكيان السيايس،  –يف نظرنا  –

                                                           
تجدر اإلشارة إلى أن المسألة المهمة في هذا الشأن ، أنه ال يمكن عد جميع األعمال المخالفة للقانون كأعمال غير مشروعة تبرر نهوض 380

، في معرض   walkerالمسؤولية المدنية الناجمة عن خطأ التسبب في الضرر أو الخسارة بوسائل غير مشروعة . وقد ذكر القاضي اللورد 

، بأنه من األهمية بمكان   OBC V Allan 2007األعمال التي يمكن تكييفها كأعمال غير مشروعة لهذا الغرض ، وذلك في قضية  تحديده لنوعية

 ، للحيلولة دون خروج فكرة الوسائل غير المشروعة عن السيطرة . control meachanismأن يتضمن القانون آلية معينة للسيطرة 

Unlawful meanscon spiracy 381. 

382.lawful means conspiracy 

 . 703يونس صالح الدين علي ، مرجع سابق ، ص 383
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للدولة. أما الصورة الثانية، فإنها تتمحور عىل استعامل وسائل غري مرشوعة تستلزم ترتيب املسؤولية، سواء كانت جامعية أم 

 فردية، الن موضوعها ليس موافقا للقانون، وإمنا هي مخالفة له.

وق حتى تلك األفعال املاسة بالحق هكذا، يتضح أن قانون األخطاء اإلنجليزي وسع من نطاق املسؤولية لتشمل         

االقتصادية الخالصة، كالحق يف منافسة مرشوعة إىل غري ذلك، إال أن املالحظ أيضا هو أنه تم الرتكيز عىل األخطاء 

 فام هي إذن األخطاء االقتصادية التدليسية أو املدبرة ؟االقتصادية العامة، 

         

 األخطاء االقتصادية التدليسية أو املدبرةالفقرة الثانية:                 

 –إن وصف األخطاء املدنية االقتصادية بالتدليسية، لرمبا يرجع إىل األساس الذي تقوم عليه ، بحيث إنها ترتكن        

 .  Maliceء النية سو و ما ينطوي عليه من حتيال، اال تدليس، أو ال، أو الغش باستعامل ىل تصوير غري حقيقيع –باألساس 

وميكن ذكر األخطاء االقتصادية املدبرة أو التدليسية، يف القانون االنكليزي، عىل سبيل القرص ال الحرص. بحيث نجد        

 .  386، خطأ تضليل الجمهور 385، وخطأ االفرتاء الكيدي384إىل جانب خطأ الغش 

ائد يف وفقا للمفهوم الس -والذي ينطوي ففيام يخص خطأ الغش، فهو يشكل خطأ من األخطاء املدنية االنكليزي،        

عىل اإلدالء ببيانات كاذبة أو مضللة، أو تقديم أوصاف كاذبة، وهو بذلك جرم مدين يرتكبه  –قانون األخطاء االنكليزي 

املدعى عليه عند إدالئه ببيان كاذب للمدعي عن علم كامل مبحتواه الكاذب أو عىل نحو طائش أو متهور يتسم بالالمباالة 

ودون التحقق من مدى صحته أو صدقه، وبنية التأثري عىل املدعي، والذي تصدر عنه االستجابة عىل أساس ذلك البيان. 

العنرص األول هو وجود وصف كاذب، أو بيان كاذب عن  :فالواضح مام تقدم، أن خطأ الغش يتكئ عىل عنارص ثالثة وهي

يان أو املديل بالبيان إىل التأثري عىل املدعي املترضر عن طريق ذلك البالواقع، والعنرص الثاين هو اتجاه نية املدعى عليه 

عن علم كامل مبحتواه  :، أما العنرص الثالث فيتجسد يف صدور الوصف أو البيان عن املدعى عليه إما387الوصف الكاذب 

                                                           
 .  tort of deceitيطلق عليه في االصطالح االنكليزي 384

 .  tort of malicious falsehoodترجمة للمصطلح االنكليزي  385

 .  misre presentation economic tortsوالذي يصطلح عليه في القانون االنكليزي 386

387se representationFal. 
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ن مدى باالة ودون التحقق مالكاذب و املضلل، أو دون اعتقاد أو قناعة بصحته، أو عىل نحو طائش أو متهور يتسم بالالم

 .388صحته وصدقه 

 Tort ofأما عن خطأ االفرتاء الكيدي، والذي عرف يف أصله بخطأ القذف الشفوي املوجه ضد ملكية عقار شخص ما        

slander of title  ألنه ينطوي عىل بيان شفوي يديل املدعى عليه ويثري الشكوك يف ملكية شخص ما لعقار معني. مام ،

.وما يسرتعي  389Economic tortsب عليه عدم إمكانية بيع ذلك العقار مستقبال، واإلرضار باملصالح االقتصادية للاملك يرتت

االنتباه يف هذا اإلطار أنه ما لبث أن تم توسيع نطاق خطأ القذف الشفوي، مع مطلع القرن التاسع عرش، املوجه ضد ملكية 

. فاالفرتاء الكيدي إجامال ملا سبق هو ذلك الكذب  Tort of slander of goodsعقار شخص ما، ليشمل حتى املنقوالت 

 .390املتعمد عن طر يق اإلدالء ببيان كاذب للنيل من السمعة املهنية أو التجارية لشخص ما و إلحاق األذى بها

س مع خلط أو اللبأما بخصوص خطأ تضليل الجمهور عن طريق التظاهر بعدم ملكية املنتجات أو عن طريق إحداث ال      

اسم التاجر املنافس أو منتجاته، فإنه يتمثل يف الحالة التي يقوم فيها املدعى عليه التاجر،بتضليل الجمهور من خالل 

تظاهره بعدم ملكية املنتجات العائدة له، وأن ملكيتها تعود للمدعي، وذلك لحث املشرتي املحتمل عىل االعتقاد بأن املنتجات 

. وجدير بالتنبيه، أن معامل هذا الخطأ قد تبلورت حديثا عن 391كيتها لتاجر منافس وليس للتاجر املدعى عليهأو السلع تعود مل

، ووقائعها تتلخص يف أن مثة مدعني Evan warnint and sans Hull LTD 1979 AC A31طريق الحكم الصادر يف قضية 

 Old Englishوب من نفس النوع أطلقوا عليه اسم ، يف حني قام املدعى عليهم بإنتا  مرش Advocantينتجون مرشوب 

advocant فطلب املدعون من املحكمة إصدار أمر قضايئ يحظر عىل املدعى عليهم استعامل تسمية ،Advocant وقد .

من تحديد مقومات هذا النوع من األخطاء املدنية االقتصادية، ورشوط املسؤولية املدنية  Diploctمتكن القايض اللورد 

إىل صدور التدليس من تاجر مبناسبة قيامه بنشاطه  رضورة وجود تدليس أو تصوير غري حقيقي، باإلضافة :جمة عنه وهيالنا

التجاري، إىل جانب قيام املدعى عليه بتوجيه املستهلكني الذين يتعاملون معه أو إىل املستهلك النهايئ للسلع أو املستفيد 

                                                           
 . misleading or false misstatementsيطلق عليه في االصطالح االنكليزي 388

 . 709يونس صالح الدين علي ، مرجع سابق ، ص 389

False statement of  fact390 

 وما يليها . 1113يونس صالح الدين علي ، مرجع سابق ، ص 391
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يه التاجر من وراء ذلك التدليس إىل إلحاق الرضر باملرشوع التجاري أو السمعة منم الخدمات. وكذا اتجاه نية املدعى عل

التجارية للتاجر الذي أقام الدعوى أو الذي من املحتمل أن يقيمها. عالوة عىل تسبب ذلك التدليس برضر حقيقي يلحق 

كمة ل أن يقيمها. فقضت بعدها املحباملرشوع التجاري أو السمعة التجارية للتاجر الذي أقام الدعوى أو الذي من املحتم

ملصلحة املدعني و أصدرت األمر القضايئ الذي منع مبقتضاه املدعى عليهم من استعامل التسمية التي أطلقوها عىل 

املرشوب. وجاء يف حكمها بأنه طاملا كانت التسمية التي استعملها املدعون متيز منتجاتهم عن أية منتجات أخرى، فمن 

 . 392ليهم من استعامل التسمية الجديدة األمر القضايئ الذي مينع املدعى عحقهم الحصول عىل

وعليه، تكون إرادة النظام القانوين اإلنجليزي واضحة بخصوص وضع حد لكل األفعال أو املامرسات املاسة ليس           

 فقط بالحقوق الشخصية واملالية، بل حتى الحقوق االقتصادية أيضا.

 خامتة             

ة دية و االقتصادية، فإنه عىل الرغم من ذلك رتب املسؤولير خلص إلينا مام سبق، أن القانون االنكليزي إذ هو جسد الحرية الف       

عىل مجموعة من األفعال املاسة بالسالمة الشخصية أو باألموال أو باملصالح االقتصادية، وذلك يف سبيل تحقيق األمن و السلم 

من أجل حامية املستهلكني، وخلق توازن يف السوق، من جهة  ؛األنشطة االقتصاديةجزء مهم من  االجتامعيني، من جهة، وضبط 

 أخرى.

وفيام لدينا من اعتقاد، أن نظام املسؤولية املدنية الناشئة عن األخطاء املدنية االنكليزي، وما حققه من حد معقول من السلم       

وإمنا هدفه أعىل مرتبة ومكانة من  ؛تقرار االقتصادي، نابع باألساس من أن هدفه ال ينحرص عند تطبيق القانوناالجتامعي و االس

ملصالح القائم ، هو مبدأ هرمية أو تسلسل ارذلك،  ذلك ألنه يسعى إىل العدالة التي هي أوسع نطاقا من القانون. ودليلنا الساطع فيام نق

رأس هذا الهرم السالمة البدنية أو الشخصية لألفراد، ثم حامية نظام األموال، أولها حق  عىل يأيتيف قانون األحكام العام، بحيث 

وأكرث من أي وقت  -اآلنامللكية و ثانيها الحق يف السمعة، وبعد ذلك تأيت الحقوق االقتصادية الخالصة. هو أمر يدفعنا إىل التساؤل 

 يتبنى نفس املبدأ يف ترتيب املصالح؟ وإذا كان األمر كذلك، فهل الرتتيب الذي اعتمده حول ما إذا كان النظام القانوين املغريب –آخر 

  من النظام العام، ال يجوز الخرو  عنه، أم أن مثة عوامل تجعله أحيانا يقدم بعضها عن البعض اآلخر؟ . يعد مرشعنا املغريب

                                                           
 . 1111يونس صالح الدين علي ، مرجع سابق ، ص392
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 اختصاص املركز الدويل لتسوية منازعات االستثامر

 الدراسات واألبحاث باللغة الفرنسيةمحور 

 

  



 2094 رــــــوبـــأكت 94 ددـــالع                                                                                                                                                                                                                                                     مجلة القانون واألعمال

992 

 

Vers l'unification du contrôle juridictionnel de la sentence arbitrale en droit émirien 

 

Vers l'unification du contrôle juridictionnel  

de la sentence arbitrale en droit émirien 

Professeur associé de droit privé 
Membre de la faculté de CUCA (City University College of Ajman in UAE 

 

 

Résumé 

Conformément à la nouvelle loi émirienne de l’arbitrage de 2018, la sentence arbitrale 
est définitive et non susceptible d’appel, seulement par une action en nullité qui se dépose 
devant la cour d'appel. La sentence arbitrale doit également faire l'objet de l'autorité de la 
chose jugée et jouir du même pouvoir exécutif que celui qui est prescrit pour le jugement, 
mais ne elle sera exécutée qu’après obtenir la ratification de la décision par la cour d'appel. 
Ce double contrôle judiciaire exercé sur la sentence arbitrale contredit avec les fondements 
sur lesquels reposait l'institution de l'arbitrage, en particulier la rapidité de résolution des 
litiges, et il est contraire à la volonté présumée des parties arbitrales, qui n’ont pas choisi 
l'arbitrage que pour éviter le système judiciaire. 

Par conséquent, cette étude est destinée à contribuer à l’unification du contrôle 
juridictionnel de la sentence arbitrale en examinant la possibilité de fusionner la procédure de 
nullité dans la demande de ratification tant sur le plan procédural que matériel. D’abord, Nous 
avons expliqué le mécanisme permettant d'annuler l’action de nullité et de la transformer en 
défense d’annulation sur la demande ou de l’action de ratification, et puis nous avons 
présenté les conséquences juridiques les plus importantes qui vont suivre. Nous avons ensuite 
évoqué les autorités bloquées par la juridiction d’appel tant dans la procédure en nullité que 
dans la demande de ratification. Nous avons souligné que les compétences de la juridiction en 
matière de nullité devraient être dévolues à la juridiction de ratification, censée reposée 
essentiellement sur les motifs de nullité de l’ordre public protectif et absolu. 

L'étude s'est terminée par une série de conclusions et de recommandations visant à 
souligner la nécessité d'annuler l'affaire de nullité, et à limiter le contrôle juridictionnel de la 
ratification ou de la reconnaissance de la sentence arbitrale et de la décision de l'exécuter. 

Mots clés : la sentence arbitrale – le pouvoir exécutif du sentence – les modes de recours 
– l’annulation – la demande de ratification – la cour d'appel – les autorités judiciaires – les 
motifs d'invalidité – l’ordre public absolu – l’ordre public protectionniste. 
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Summary 

 Based on the new UAE arbitration law of 2018, the arbitration award is final and cannot 
be appealed except by means of a nullification case which is filed before the appellate court. 
The arbitral award shall also be issued with the authority of the ordered order. It shall have 
the same executive power as is prescribed for the judicial judgment. However, it shall be 
enforced for the purpose of obtaining the decision to be ratified by the appellate court. This 
dual judicial control exercised over the arbitral award contradicts the foundations on which 
the institution of arbitration was based, particularly the speed of dispute resolution, and it is 
contrary to the presumed will of the arbitral parties, who did not object to arbitration except 
to avoid the judiciary. 

 Therefore, this study is intended to contribute to the consolidation of judicial control over 
the arbitration award, by examining the possibility of merging the procedure of nullification 
in the application for ratification in both procedural and substantive terms. We explained the 
mechanism for canceling the nullity case and turning it into a nullification of the application 
or the claim of ratification, and we presented the most important legal consequences that will 
follow. We then referred to the authorities blocked by the appellate court in both proceedings 
for invalidity and the application for ratification. We emphasized that the powers of the 
invalidity court should be assigned to the court of ratification, which is supposed to be based 
primarily on the reasons for the invalidity of the protective and absolute public order. 

 The study concluded with a set of conclusions and recommendations aimed at 
emphasizing the necessity of canceling the nullity case and limiting the judicial control over 
the case of ratification or recognition of the arbitration award and the order to execute it. 

 

Key words: arbitral award - executive power of award - methods of appeal - nullification 
- application for ratification - appellate court - court authorities - reasons for invalidity - 
absolute public order - protectionist public order. 
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Introduction 

La sentence arbitrale figurant dans de nombreuses lois nationales sur l'arbitrage, en particulier 
la loi émirienne de l’arbitrage de 2018, présente les mêmes caractéristiques que la décision de justice. 
Elle a l’autorité de la chose jugée et prend effet dès son adoption393. Elle peut également être 
exécutée sous le contrôle du juge compétent et avec l’aide du pouvoir public394. La sentence arbitrale 
est l'une des décisions qui ne fait l'objet d'aucun moyens ordinaires de recours, tels que les recours 
en appel, ni des moyens extraordinaires de recours, tels que le recours devant la cour de cassation395. 
Malgré tous les avantages d'une sentence arbitrale, et si l’on considère comme si elle avait été rendue 
par le pouvoir judiciaire officiel, cela ne signifie pas qu'elle soit à l'abri de tout contrôle juridictionnel 
exercé par les tribunaux de l'État lorsqu'il devait l'exécuter. La sentence arbitrale est fondée sur un 
accord spécial entre les parties et il est prononcé par un arbitre ou des arbitres nommés parmi des 
personnes ordinaires n'ayant pas le statut de juge officiel396. 

En conséquence, la sentence arbitrale figurant dans la plupart des lois nationales sur l’arbitrage 
- y compris la loi émirienne de l’arbitrage - est soumise à deux types de contrôle juridictionnel, lorsque 
le condamné refuse de l’exécuter volontairement : un premier contrôle visant à vérifier la validité de 
la sentence arbitrale et ne violant pas le contrat d’arbitrage, et les règles relatives à l'ordre public, par 
le biais d'une action spéciale, à savoir la "nullité de la sentence"397. Et un autre contrôle visant à 
vérifier que la sentence arbitrale a pris en compte les conditions fixées par le droit national pour la 
ratification et l’exécution de cette disposition, par le biais d'une procédure spéciale appelée 
"demande de ratification de la sentence"398. Nous estimons que ce double contrôle exercé sur la 
sentence arbitrale ne respecte pas la volonté présumée des parties de l’arbitrage, qui n’ont accepté 
l’arbitrage que pour éviter les juridictions, et il est également contraires aux principes de rapidité et 
de confidentialité qui sont le fondement de l’arbitrage. 

Pour ces raisons, nous nous demandons ici : pourquoi le condamné dépose-t-il une demande 
d'annulation de la sentence arbitrale auprès de la Cour d'appel, exigeant l'annulation de la décision, 
c’est pour empêcher la mise en œuvre de la sentence arbitrale sur son bien ! D'autre part, pourquoi 
la partie profitante présente-elle une demande de ratification de la même sentence devant la Cour 
elle-même, c’est dans le but d’exécuter la sentence arbitrale sur le bien du condamné ! Ainsi, les deux 
actions - nullité et ratification - représentent le même différend dont l’essence est "l’exécution de la 
sentence." Les deux procédures ont également pour objet la divulgation de la position du pouvoir 
judiciaire sur l’exécution de la sentence arbitrale, c’est pourquoi ces deux procédures doit être unifier 
dans une seule procédure. Et nous pensons qu’il est possible d’unifier le contrôle juridictionnel exercé 

                                                           
393 L’article 53 la loi émirienne de l’arbitrage. 

394 L’article 55 la loi émirienne de l’arbitrage. 

مدى إمكانية تعايش التحكيم والطعن معًا، بحث مقّدم إلى مؤتمر "التحكيم التجاري الدولي: أهّم الحلول البديلة لحّل أحمد علي السيد خليل،  395

 .095، ص21/14/3110 – 30"، أبو ظبي النزاعات التجارية

396 Ngouin Claih Lucien Mathieu, L'exécution des sentences arbitrales et les voies de recours, Etudes offertes au Professeur 

Joseph Issa-Sayegh, AIDD, 2006, p. 4. 

 ، سلسلة ورش عمل التحكيم التجاريمقارنة بالتشريعات العربيةبطالن حكم التحكيم في ضوء قانون التحكيم المصري إبراهيم أحمد إبراهيم،  397

 .31/14/3115-16مصر،  –الدولي في الوطن العربي، القاهرة 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan023999.pdf 

398 Henry Motulsky, L’exécution des sentences arbitrales étrangères, Journal du Droit International, 1963, p. 141. 

http://local.droit.ulg.ac.be/sa/rfd/doc/1964_Motulsky.pdf 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan023999.pdf
http://local.droit.ulg.ac.be/sa/rfd/doc/1964_Motulsky.pdf


 2094 رــــــوبـــأكت 94 ددـــالع                                                                                                                                                                                                                                                     مجلة القانون واألعمال

995 

 

sur la sentence arbitrale, de sorte que la procédure de recours contre la nullité de la sentence soit 
annulée et que le maintien d’un contrôle juridictionnel unique soit exercé sur la sentence arbitrale 
en demandant sa ratification. 

En effet, parmi les premiers qui ont plaidé en faveur de l'unification du contrôle juridictionnel sur 
la sentence arbitrale, Philip Fouchard399, cela afin de résoudre le problème de l'annulation de la 
sentence arbitrale internationale de l'État du domicile (l'État dans lequel l'arbitrage a eu lieu) et de la 
mise en exécution de la même disposition de la loi de l'État d'exécution (l'État dans lequel le jugement 
est demandé). Où, il arrive que la sentence arbitrale internationale ait été annulée par les tribunaux 
de l’État du siège, alors que la même sentence a été reconnue et ordonnée par les tribunaux de l’État 
chargé de l’exécution, nonobstant la protection aux tribunaux de l’État chargé de l’exécution, de 
l’annulation de la sentence arbitrale international dans l'État du siège. Pour cet auteur, la solution 
idéale - au niveau international - consistait à mettre en place un organe unique de contrôle 
international pour exercer un contrôle juridictionnel sur toutes les sentences arbitrales international, 
son unique autorité est de déclarer la nullité ou la reconnaître de la sentence arbitrale international, 
à condition que soient ses décisions obligatoires dans tous les États parties ou rejoins à la Convention 
qui l’instituant400. 

 Au niveau national, l'auteur estime qu'il est nécessaire d'éliminer toute recours de nullité visant 
la sentence arbitrale internationale401, et de conserver un contrôle juridictionnel unique exercé sur 
ce type de sentences arbitrales, le demande de l'ordonnance d’exécution qu’elle se présente à la 
juridiction de l'État requérant l’exécution sur son territoire402. 

L’auteur susmentionné ci-dessus a indiqué que la proposition qu’il avait appelée en faveur de la 
résolution de l’action de l’annulation, avait déjà été adoptée dans un certain nombre de pays, tels 
que la Suisse et la Belgique. En Suisse, l’action de l’annulation de la sentence arbitrale internationale 
a été annulée conformément aux règles de l'arbitrage international prévues par la loi fédérale sur le 
droit international privé403 de 1987 (articles 176 à 194) 404 La Belgique a ensuite poursuivi la Suisse à 
cet égard, où le recours de la nullité de la sentence arbitrale international en Belgique a été abrogé 

                                                           
399 Philippe Fouchard, La portée internationale de l’annulation de la sentence arbitrale dans son pays d’origine, Rev. Arb., 

1997, p. 329 et suiv. Cité par : 

 .71، ص3111القاهرة،  –الجامعي، اإلسكندرية  ، دار الفكرالرقابة القضائية على أحكام التحكيم بين االزدواجية والوحدةحفيظة السيد الحداد، 

400 Philippe Fouchard, ibid, p. 350.  

401 L’écrivain Philip Fuchard est l’un des principaux écrivains français de l’arbitrage en matière d’arbitrage et sa thèse de 

doctorat, qu’il a soutenu le 14/05/1963 à l’Université de Dijon, devrait susciter un grand intérêt : "L'arbitrage commercial 

international". 

402 Philippe Fouchard, La portée internationale de l’annulation de la sentence arbitrale dans son pays d’origine, op. cit., p. 

351. 

403 L’article 192/1 du loi fédérale sur le droit international privé prévoit que : « Si les deux parties n’ont ni domicile, ni 

résidence habituelle, ni établissement en Suisse, elles peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d’arbitrage 

ou un accord écrit ultérieur, exclure tout recours contre les sentences du tribunal arbitral ; elles peuvent aussi n’exclure le 

recours que pour l’un ou l’autre des motifs énumérés à l’art. 190, al. 2 ». 

404 Jan Paulsson, Arbitrage international et voies de recours : la Cour Suprême de Suède dans le sillage des solutions belge 

et helvétique, JDI 1990, p. 589. 
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au titre de l’article 1718 de la loi belge sur la magistrature405 depuis 1985406. La justification la plus 
importante de l'annulation de l’action de l'annulation de la sentence arbitrale internationale de ces 
États était l'inutilité de la compétence de l'État des lieux pour contester la nullité de la sentence 
arbitrale internationale tant que cette sentence ne serait pas exécutée sur son territoire, ajoutant 
aussi l'inutilité de juger l'invalidité de la sentence arbitrale internationale et son annulation dans l'État 
de siège, alors que cette sentence peut n'avoir aucun effet dans l'État d'exécution! 

Alors, nous nous demandons : est-il possible d’annuler l’action en nullité même pour la sentence 
arbitrale national, de sauvegarder uniquement la demande de la ratification et l’ordre d’exécution ? 
Nous pensons que la réponse à cette question doit être positive, et qu’il est possible d’unifier le 
contrôle juridictionnel exercé tant sur la sentence arbitrale nationale qu’internationale, en 
supprimant l’action en nullité et en limitant ce contrôle à la demande de ratification. Notre 
proposition risque de ne pas être largement soutenue par les auteurs dans le domaine de l'arbitrage, 
car le contrôle juridictionnel de la sentence arbitrale par le biais de la nullité représente une "solution 
fixe" dans la plupart des systèmes juridiques, comme l'indique par exemple Mme Hafitha Al-Haddad, 
qui appelle certains juristes - en particulier Philip Fouchard – qui avaient déjà proposé de limiter le 
contrôle juridictionnel de la sentence arbitrale à la procédure de l'ordre d'exécuter n'est qu'une offre 
difficile à convaincre les législateurs nationaux, mais cela n'empêche pas de la considère le début 
d'exiger un changement législatif susceptible de se produire à l'avenir407. 

Sans aucun doute, l'adoption du principe de l’unification du contrôle juridictionnel de la sentence 
arbitrale exige que le juge de ratification reçoive le même pouvoir que le juge de nullité face à la 
sentence arbitrale, en particulier la vérification de l'absence de causes de nullité. Cela a été déjà fait 
par le législateur émirien, l'article 55/2 de la loi émirienne de l’arbitrage l’indiqué expressément. Il en 
découle que, dans l'hypothèse où le contrôle juridictionnel serait limité à la procédure de ratification 
de la sentence arbitrale, le tribunal de ratification doit se charger de vérifier que la sentence est 
exempte de toute raison de nullité, s'il est le cas, il doit reconnaitre la sentence arbitrale et accepte 
sa ratification et ordonne son exécution. S'il a été prouvé le contraire que la sentence arbitrale 
contenue l'un des causes de nullité, il devait alors décider la nullité de la sentence et refuser de la 
ratifier. 

L’article 52 de la loi émirienne de l’arbitrage dispose que la sentence arbitrale à l’autorité de la 
chose jugée, tandis que l’article 53 de ladite loi n’accepte le recours ni l’appel que par le biais d’une 
affaire en annulation dans laquelle le condamné doit invoquer l’un des causes de nullité. Ce même 
article a mentionné que le pouvoir du contrôle juridictionnel du tribunal de nullité est limité aux 
causes de nullité énumérés dans la loi. En ce qui concerne la demande de ratification de la sentence 
arbitrale, l’article 55/2 de la loi émirienne de l’arbitrage dispose que le Président de la Cour d’appel 
ou l’un de ses juges nommés doivent approuver la demande et ordonner l’exécution de la sentence 
dès lors qu’il est établi qu’aucune cause de nullité n’existe dans la sentence arbitrale. Aussi longtemps 

                                                           
405 L’article 1718 du code judiciaire belge prévoit que : « Les parties peuvent, par une déclaration expresse dans la 

convention d'arbitrage ou par une convention ultérieure, exclure tout recours en annulation d'une sentence arbitrale 

lorsqu'aucune d'elles n'est soit une personne physique ayant la nationalité belge ou son domicile ou sa résidence habituelle 

en Belgique, soit une personne morale ayant en Belgique, son siège statutaire, son principal établissement ou une 

succursale ». 

406 Jean-Matthieu Jonet, La réforme du droit belge de l’arbitrage : une nouvelle transposition de la loi type de la commission 

des Nations Unies pour le droit commercial international, Yvon Blais, 2015. 

 .124، مرجع سابق، صالرقابة القضائية على أحكام التحكيم بين االزدواجية والوحدة، حفيظة السيد الحداد 407
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que l'étendue du contrôle juridictionnel dans l’action de l’annulation de la sentence arbitrale et la 
demande de ratification de celle-ci, est unique, alors pourquoi ce double contrôle de la sentence 
arbitrale ! Cette double censure ne contredit pas avec les impératifs de rapidité et de confidentialité 
de l'arbitrage ! 

Sur la base de ce qui précède, nous nous demandons : l’action en nullité peut-elle être intégrée 
à la demande de ratification (I) ? Est-il possible de fusionner les pouvoirs du tribunal de nullité avec 
ceux du tribunal de ratification (II) ? 

I- la possibilité de fusionner la procédure de nullité dans la demande de ratification 

Selon l'article 53 de la loi émirienne de l’arbitrage, si le but est de faire objection à la sentence 
arbitrale, la partie mécontente doit former un recours contre cette décision devant la cour d'appel, 
et prouver que l'un des causes de nullité prévus dans cet article est existé pour obtenir un arrêt de la 
cour prononçant la nullité de la sentence408. En ce qui concerne la ratification de la sentence arbitrale, 
l’article 55 de ladite loi dispose que la partie bénéficiaire qui vaut exécuter le sentence arbitrale doit 
formuler une demande de ratification et le déposer au président de la cour d’appel, à condition qu’un 
nombre des pièces spécifiées dans ledit article lui soient annexées. Si la sentence arbitrale est jugée 
conforme à toutes les exigences de la loi et ne contenue aucune cause de nullité, le juge décide de 
ratifier la décision et en a ordonné l’exécution409. 

Puisque notre principale proposition dans cette étude est d’unifier le contrôle juridictionnel de 
la sentence arbitrale, en limitant ce contrôle à la procédure de ratification de la sentence arbitrale, 
nous présentons ci-dessous notre conception du mécanisme de fusion de l’action de nullité dans la 
demande de ratification (A), et puis nous expliquerons certaines conséquences attendues de cette 
intégration procédurale (B). 

A) le mécanisme permettant d'intégrer l'action en annulation dans la demande de ratification 

La perception de la mise en œuvre de notre proposition de fusion de la procédure d'annulation 
d'une sentence arbitrale en une demande de ratification n'est pas facile, néanmoins il existe certains 
éléments qui peuvent faciliter la mise en œuvre de cette proposition sur le terrain, notamment l'unité 
de l'autorité judiciaire compétente chargée de statuer l'annulation de la sentence arbitrale et sa 
ratification. Ici, nous pensons à la cour d’appel fédérale ou locale agréée par les parties ou relevant 
de la compétence de l’arbitrage, ainsi que le stipulent les articles 53/1 et 55/1 au sens de l’article 1 
de la loi émirienne de l’arbitrage. En fait, la fusion de l’action d'annulation de la sentence arbitrale 
dans la requête de ratification requiert l'examen de la possibilité d'annuler ladite action et de la 
transformer en une forme de défense déposée par le condamné qui refuse l'exécution volontaire de 
la sentence, lorsque la demande de ratification de cette sentence est présentée par la partie 
bénéficiaire (i). A condition que cette demande transforme d’une requête à une demande déposée 
conformément à la procédure habituelle de l’action (ii). 

i) Annuler l'action en nullité et la limiter au moyen de défense dans l’action de ratification 

L’action en nullité de la sentence arbitrale soulève de nombreux problèmes. D'une part, la 
question suivante se pose : l'action en nullité de la sentence arbitrale est-elle une action ou un recours 
contre un jugement ? En fait, de nombreux juristes considèrent que l'affaire introduite par le 
condamné demandant la nullité de la sentence arbitrale, est une action préliminaire engagée 

                                                           
 .304، ص3119مصر،  –، دار النهضة العربية، القاهرة حكم التحكيم: دراسة تحليلية في قانون التحكيم المصري والمقارنعيد محمد القصاص،  408

409 Cass. Com. Dubai, Arrêt n. 225, 2005, 10/12/2005. 
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conformément aux procédures habituelles devant la juridiction compétente410. Cependant, nous 
demandons : Comment l'affaire est-elle introduite et portée directement devant la juridiction 
d'appel411? Et comment se déroule la procédure si la cour qui statue l’action n'est pas habilité à 
étendre le litige faisant l'objet du procès avec toutes les demandes, défenses et preuves ?! Par 
conséquent, certains auteurs soutiennent - et nous les soutenons - que la bonne qualification de 
"l’action en nullité" est qu'elle est "un recours", et non comme son nom l'indique "une action 
préliminaire"412. 

Si la demande d'invalidité est appelée une action en justice, elle est en effet un appel contre la 
sentence arbitrale, mais s'agit-il d'un appel ordinaire ou extraordinaire ? Les dispositions du code de 
procédure civile des Émirats arabes unis a organisé des moyens de contester les décisions de justice, 
ils sont énoncés aux articles 150 à 188 de ladite loi, qu'il s'agisse de moyens de recours ordinaires tels 
que l’appel ou de recours extraordinaire tels que le recours en cassation et l'interception413. Quant à 
l’action d'annulation, elle n’est pas mentionnée parmi des voies de recours organisées par le 
législateur émirien dans le Code de procédure civile, ordinaires ou extraordinaires. Par conséquent, 
à notre avis, l’action d'annulation ne peut pas être considéré comme un recours ordinaire ou 
extraordinaire, il s'agit d'un moyen de recours inhabituelle et intru à l'organisation juridique des 
moyens de recours contre les décisions judicaires, alors pensons à la rejeter concernant les sentences 
arbitrales ! 

D’autre part, le regard de la loi sur l’arbitrage émise par les EAU, à la sentence arbitrale comme 
un jugement définitif qui n’est soumis à aucune recours, puis retirer de ce principe et soumettre ladite 
sentence à un moyen de recours exceptionnel, "l’action en nullité", cela implique, à notre avis, un 
non-respect de volonté présumé des parties qui ont eu recours à l'arbitrage uniquement pour éviter 
les juridictions de tous ses avantages et inconvénients. Par conséquent, nous estimons que le respect 
de la volonté présumée des parties à l'arbitrage 414nous oblige à réexaminer l’action en nullité, et 
préposer peut-être la rejeter ! 

Sachant que la volonté présumée des parties de l’arbitrage joue un rôle important et efficace 
dans la procédure de l’arbitrage. Ce rôle est reconnu dans toutes les législations nationales et les 
conventions internationales relatives à l'arbitrage. Le respect de cette volonté exige la reconnaissance 
de la sentence arbitrale, de son inhabilité à contester par tout moyen de recours ordinaire ou 
extraordinaire, et même pas exceptionnel ou inhabituel, y compris l’action en nullité. Au cas où la 
sentence arbitrale serait contraire à l'ordre public, nous estimons qu'une telle infraction doit être 
considérée comme un obstacle à l’exécution de la sentence arbitrale nationale et internationale. La 
haute cour fédérale a déclaré dans l'un de ses arrêts : "Le rôle de la cour (la Cour de ratification) se 
limite à vérifier que l'exécution de la sentence arbitrale ne fait pas obstacle à la loi d'arbitrage et au 
respect du principe de la confrontation des parties dans le litige. Elle ne doit pas être contraire à un 

                                                           
؛ حفيظة السيد الحداد، 111، ص1779مصر،  –، دار النهضة العربية، القاهرة سلطة القاضي المصري إزاء أحكام التحكيمأحمد شرف الدين،  410

؛ إبراهيم أحمد 73، ص1779مصر،  –الطعن بالبطالن على أحكام التحكيم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية 

 .4، ص3111، 3مصر، ط –إبراهيم، التحكيم الدولي الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة 

411 L’article 1/52 la loi émirienne de l’arbitrage. 

؛ أحمد علي السيد خليل، مدى إمكانية 266، ص1779مصر،  –، دار النهضة العربية، القاهرة والية القضاء على التحكيمعلي سالم إبراهيم،  412

 .007تعايش التحكيم والطعن معًا، مرجع سابق، ص

، 3110، 3اإلمارات العربية المتحدة، ط  –، مكتبة الجامعة، الشارقة قواعد المرافعات في دولة اإلمارات العربية المتحدةأحمد صدقي محمود،  413

 وما بعد. 267ص

 .06، مرجع سابق، صاجية والوحدةالرقابة القضائية على أحكام التحكيم بين االزدوحفيظة السيد الحداد،  414
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jugement précédemment émis entre Les mêmes parties et dans le même sujet, et son objet dont il a 
statué n'est pas contraire à l'ordre public et à l'éthique415. 

Compte tenu de ce qui précède, il serait logique de proposer l'annulation de l’action en nullité 
de la sentence arbitrale, et de limiter le contrôle juridictionnel exercé sur la sentence arbitrale à la 
procédure de ratification, à condition que la solution alternative soit une demande de nullité de la 
sentence présentant sous forme un moyen de défense contre la demande ou l’action de ratification. 
Et confirmant l'applicabilité de cette proposition, le législateur émirien déclare que la contestation 
de l'invalidation de la sentence arbitrale peut être formée soit par une action en nullité intentée par 
le condamné devant la cour d'appel soit par une défense contre la demande de ratification présentée 
par la partie bénéficiaire à la même cour. L'article 53/1 de la loi émirienne de l’arbitrage dispose : 
"Une opposition à une sentence arbitrale ne peut être acceptée que par une demande en nullité 
adressée à la juridiction (la cour d'appel) ou lors de l'examen de la demande de ratification de la 
sentence...". 

ii) soumettre une demande de ratification de la forme d'un procès au lieu d'une pétition 

Aux termes de l'article 53/1 de la loi émirienne de l’arbitrage, l'action en nullité de la sentence 
arbitrale est susceptible de recours devant la Cour d'appel, tandis que l'article 55/1 prévoit que la 
demande de ratification de la sentence doit être soumise au président de la Cour d'appel. Le dépôt 
de la demande de ratification est censé être effectué conformément aux procédures habituelles de 
dépôt d’une action ordinaire ou aux procédures relatives aux ordres sur requêtes prévus aux articles 
140 à 142 du code de procédure civile des Émirats arabes unis ? En fait, si nous analysons le texte de 
l'article 55/1 de la loi émirienne de l’arbitrage, nous concluons que la demande de ratification de la 
sentence arbitrale doit être présentée sous la forme d'une requête et non d'une action, pour les 
raisons suivantes : 

1. L'article 55/1 de la loi émirienne de l’arbitrage stipule expressément que la demande de 
ratification d'une sentence arbitrale doit être soumise au président de la cour d'appel et non à la cour 
d'appel entier, ce qui est conforme aux dispositions de l'article 140/1 du code de procédure civile des 
Émirats arabes unis, qui prévoit que la requête doit être soumise au juge Si le tribunal est composé 
d'un juge individuel, ou au président du tribunal s'il comprend plus d'un juge, ce qui est le cas de la 
Cour d'appel. 

2. Conformément à l'article 55/2 de la loi émirienne de l’arbitrage, le président de la cour d'appel 
ou l’un de ses juges doivent approuver la sentence arbitrale, ce qui signifie que la ratification n'est 
pas prononcée par un arrêt rendu par la cour d'appel entier, et après la tenue de délibération formel. 
Cela ne fait aucun doute que ces dispositions sont conformes au contenu de l'article 140/2 du Code 
de procédure civile des Émirats arabes unis, qui prévoit que l'ordonnance sur requête doit être 
rendue par le juge ou le président du tribunal, selon le cas. 

3. Conformément à l'article 57 de la loi émirienne de l’arbitrage, la décision de la cour ordonnant 
l'exécution de la sentence arbitrale ou son refus de l'exécuter, accepte grief devant la cour elle-même, 
conformément à l'article 141 du Code de procédure civile des Émirats arabes unis, qui permet le grief 
contre l’ordonnance sur une requête émis par le tribunal compétent, que l’ordonnance ait été rendue 
en faveur ou non416. 

                                                           
415 Haute Fédé. Abu Dhabi, Arrêt n. 92, 25, 08/06/2003. 

416 L’arrêt rendu en appel contre l’ordonnance de la Cour d'appel sur la ratification de la sentence arbitrale, est-il rendu 

absolu ou susceptible de recours ? En fait, la loi émirienne de l'arbitrage est restée muet sur cette question, et si nous 
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Malgré tout ce qui précède, nous estimons que la demande de ratification de la sentence 
arbitrale sous la forme d’une requête est critiquable. Si nous nous référons à l’article 55/2 de la loi 
émirienne de l’arbitrage, nous constatons que le président de la Cour d’appel qui reçoit la demande 
de la ratification de la sentence arbitrale, doit ratifier la sentence arbitrale et ordonner son exécution, 
"sauf s’il constate qu’il existe un ou plusieurs causes de nullité dans la sentence arbitrale fondés sur 
la preuve de l’un des cas mentionnés à l’aléna 1 de l’article (53) de cette loi". Bien entendu, les cas 
visés ici sont les causes de la nullité énumérée exclusivement dans la loi. Néanmoins, nous nous 
demandons : Comment le président de la Cour d’appel ou l’un de ses juges peut-il s’assurer seul que 
l’un des causes de nullité de la sentence a été prouvé, sans le reste des membres de la Cour et sans 
audience formelle ? En revanche, les causes de nullité de la sentence arbitrale elles-mêmes lorsque 
font l’objet de l’action en nullité de la sentence arbitrale, doivent être entendus par la Cour d’appel 
entier. N'est-ce pas une grande contradiction ! 

Pour ces raisons, nous suggérons que la demande de la ratification de la sentence arbitrale soit 
déposée sous forme d'une action statuée promptement par la cour d’appel. Il y a en effet de 
nombreux points appuient cette proposition : 

1. Notre proposition consistant à L’annulation de l’action en nullité et limitant le contrôle 
juridictionnel exercé sur la sentence arbitrale, ne peut être mis en offre qu'en transférant la forme de 
la procédure de ratification de la sentence d'une requête à une action. Cela permettra à la cour 
d'appel dans son ensemble d’examiner la sentence, de permettre au défendeur de présenter ses 
arguments et de vérifier que la sentence est exempte de tous les causes de nullité prévues par la loi. 

2. Si la sentence arbitrale à exécuter est étrangère, la demande de sa ratification doit être 
présentée sous la forme d'une action conformément aux dispositions du code de procédure civile des 
Émirats arabes unis de 1992. Les articles 235 et 236 de ladite loi stipulent que la demande d'exécution 
de la sentence arbitrale étrangère doit être soumise à la juridiction compétente (le tribunal de grand 
instant) conformément à la procédure normale de l’action, cela ne fait aucun doute que notre 
proposition contribuera à l’unification de la forme de la demande de ratification ou à la 
reconnaissance de la sentence arbitrale nationale et étrangère. 

3. La Convention de New York de 1958 sur la reconnaissance et l'exécution des sentences 
arbitrales étrangères, dans son troisième article en particulier, stipule qu'il n'est pas permis d'imposer 
des conditions plus strictes ni des frais plus élevés pour la reconnaissance et l'exécution d'une 
sentence arbitrale étrangère que ceux applicables à la sentence arbitrale nationale. Cela exige au 
législateur émirien d’unifier le traitement entre la sentence arbitrale nationale et la sentence arbitrale 
étrangère, de sorte que la demande de ratification des deux types de sentences soit déposée sous la 
forme d’une action. 

Par conséquent, de notre point de vue, la demande de ratification de la sentence arbitrale doit 
être soumise à la cour d'appel selon la procédure ordinaire d’une action. Et après le dépôt de l’action 
de la ratification de la sentence et l’annoncée à la personne condamnée, celle-ci peut présenter une 

                                                           

revenons aux dispositions du Code de procédure civile des Émirats arabes unis, nous constatons que l'article 141/4 prévoit 

que la décision rendue en grief contre l’ordonnance de du tribunal sur une requête, qu’il s’agit l’admission, la modification 

ou l'abrogation de l’ordonnance, est susceptible de recours par un moyen de recours ordinaire. Cette solution ne peut pas 

être applicable à l’arrêt de ma cour d'appel contre l'ordonnance rendue en ce qui concerne la ratification de la sentence 

arbitrale, car celle-ci est rendue par la Cour d'appel et non par le Tribunal de première instance, et il est donc probable 

que la décision en question n'est soumise à aucune recours. 
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défense de l'annulation de la sentence et demander à la cour de rendre la décision en refusant la 
rectification, après avoir approuvé que la sentence est entachée à l'une des causes de nullité 
énumérés dans la loi. Le délai de 24 heures imposé par l'article 140/2 du code de procédure civile au 
juge qui statue sur la requête qui lui est soumise417, ne suffit pas pour statuer sur la demande de 
ratification de la sentence arbitrale si celle-ci reste sous forme de requête. À notre avis, le législateur 
émirien doit prévoir explicitement que la cour d'appel devant laquelle l’action de la ratification de la 
sentence, est tenue à statuer rapidement sur cette affaire dans un délai déterminé, pendant une 
période maximale de quatre-vingt-dix jours, compte tenu de l'urgence de régler les litiges comme l'un 
des piliers les plus importants de l'institution Arbitrage418. 

B) les résultats de la fusion de la procédure d'annulation dans la demande de ratification 

En cas d’adoption de notre proposition d’annuler l’action en nullité et de limiter le contrôle 
juridictionnel exercé sur la sentence arbitrale à la seule action de ratification ou de la reconnaissance 
de la sentence arbitrale et de son exécution, il en découle la levée de la gêne qui contredit avec les 
fondements de l’arbitrage. En d'autres termes, la fusion de l'action en nullité dans l’action de la 
ratification de la sentence aura de nombreux résultats positifs pour l'institution de l'arbitrage, le plus 
important étant l'absence de la nécessité de demander la suspension de l'exécution de la sentence 
arbitrale pendant le déroulement de la procédure de l’action en nullité (i), et l’inaptitude de la 
renonciation de l’action Mentionné (ii). 

i) la non-nécessité de demander la suspension de l’exécution de la sentence arbitrale 

On se pose souvent la question de savoir si le dépôt de l’action en nullité de la sentence arbitrale 
devrait entraîner la suspension de cette sentence, ce que l'on entend sans doute comme un moyen 
d’aider le condamné à tergiverser dans l'exécution de la sentence, en prenant cet acte comme moyen 
d'atteindre son objectif, même lorsqu'il n'y avait aucune cause de nullité à prétendre contre la 
sentence visée. La loi type de la CNUDCI (la Commission des Nations Unies pour le droit commercial 
international) sur l’arbitrage de 1985, modifiée en 2006, a toujours été un choix favori des législateurs 
nationaux qui ont la volonté de mettre à jour le règlement national d’arbitrage. Il est important de 
connaître la position de ladite loi sur la question de la suspension de l’arbitrage. Elle a adopté une 
règle selon laquelle la demande en nullité de la sentence arbitrale n’est pas suspendue, néanmoins 
le tribunal compétent peut décider de suspendre l’exécution de la sentence pour une période 
déterminée s’il le juge nécessaire et à la demande de l’une des parties419. 

Cette position législative de la CNUDCI a été adoptée littéralement dans de nombreuses lois et 
règles d'arbitrage nationales. Par exemple, le Code de procédure civil français ne permet pas 
l'exécution d'une sentence arbitrale durant la période de l'exercice du droit de former un recours en 
nullité ou en annulation, et l’action en nullité n’entraîne pas la suspension de l’exécution de la 
sentence. Toutefois, le tribunal compétent peut décider de suspendre l'exécution de la sentence 

                                                           
417 Cet article stipule que : "Le juge ou le chef du département doit, selon le cas, donner son ordre par écrit sur l'un des 

exemplaires de la requête du lendemain au plus de sa présentation, et il n’est pas tenu de motiver son ordre s'il n'est pas 

contraire à un ordre déjà émis ...". 

418 Le Code de procédure civile émirien a déjà imposé une telle obligation à la cour statuant le litige contre un juge. Par 

exemple, l’article 199 du ledit Code dispose : "La cour statue rapidement, et accepte le différend après avoir entendu le 

demandeur ou son représentant, le juge ou le poursuivant, selon le cas, par lui-même ou par un agent de justice, et les 

déclarations du procureur, s'il intervient dans l'affaire". 

419 L’article 35/2 de la loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage de 1985, modifiée en 2006. 

http://www.uncitral.org/uncitral/index.html
http://www.uncitral.org/uncitral/index.html
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arbitrale pour une période déterminée à la demande de la partie intéressée, comme le prévoient les 
articles 1496 et 1497 de ladite loi. Tel est c le cas de la plupart des lois arabes sur l'arbitrage, en 
particulier la loi égyptienne420 et la loi syrienne421, où une position juridique unifiée a été adoptée 
concernant la question de la suspension de l’exécution de la sentence arbitrale. Dans ces lois, il a été 
décidé de ne pas permettre l’exécution de la sentence arbitrale avant la date d'expiration de l’action 
en nullité. Toutefois, le tribunal compétent peut ordonner la suspension de l'exécution de la sentence 
à la demande du demandeur en nullité lorsque sa requête est fondée sur des motifs graves. 

En ce qui concerne la position de la loi sur l'arbitrage émise par les EAU sur la question de la 
suspension de la sentence arbitrale, elle est très proche de celle de la loi modifiée de 2006 de la 
CNUDCI sur l'arbitrage, ainsi que de nombreuses lois nationales d'arbitrage, où la règle générale sait 
: "Le recours en nullité ne suspend l’exécution de la sentence arbitrale". Toutefois, cette loi a permis 
au demandeur de nullité de demander la suspension de l'exécution de la sentence dans l’action en 
nullité ou du déroulement de la procédure de cette action. La cour d'appel qui statue sur l’action en 
nullité, a été autorisée à répondre à la demande de suspension de l'exécution lorsqu'il a été établi 
que la demande était fondée sur des motifs sérieux. Cela a été confirmé par l'article 56/1 de la loi 
émirienne de l’arbitrage qui prévoit : "L’action en nullité n'entraîne pas la suspension de l'exécution 
de la sentence arbitrale. Toutefois, le tribunal qui statue sur l'annulation de la sentence peut 
ordonner la suspension de l'exécution à la demande de l'une des parties si la demande était basée 
sur des raisons sérieuses". 

En vertu de l'article 56/2 de la loi émirienne de l’arbitrage, la cour d'appel doit statuer sur la 
demande de suspension de la sentence arbitrale dans les quinze jours, à compter de la date de la 
première audience de l’action. Et Selon l’article 56/3 de ladite loi, la cour d’appel peut, en cas 
d’accepter une demande de suspension de l’exécution, ordonner au demandeur de nullité de fournir 
une caution ou une garantie financière. Que la décision soit prise par ladite juridiction d’accepter ou 
de rejeter la demande, le demandeur peut faire grief de la décision devant la même juridiction dans 
les 30 jours suivant le jour de l'annoncement de la décision. 

Et ici nous nous demandons : Pourquoi toute cette complexité dans les procédures ? Ces 
dispositions n’aideraient-elles pas le condamné à remettre à plus tard l’exécution de la sentence ? 
Ces dispositions ne font pas opposition avec les impératifs de rapidité de l'arbitrage et avec la volonté 
présumée des parties. Par conséquent, si l’on facilite les procédures en limitant le contrôle 
juridictionnel exercé sur la sentence arbitrale à une seule procédure, il s’agit d’une action de 
ratification ou de reconnaissance de la sentence, nous n’avions plus besoin de demander la 
suspension de l’exécution de la sentence arbitrale. En particulier lorsque le tribunal saisi est la même 
de la ratification ou la reconnaissance de la sentence arbitrale. 

ii) L'inutilité de renoncer à la demande d'invalidité de la sentence arbitrale 

La question qui se pose souvent est de savoir dans quelle mesure il est possible de renoncer au 
droit de former un recours de nullité d’une sentence arbitrale avant ou après l’émission de celle-ci. 
En fait, la loi modifiée de la CNUDCI sur l’arbitrage de 2006 ne traitait pas de cette question. Si nous 
revenons aux textes des lois nationales sur l’arbitrage, nous trouvons que certaines d’elles 
permettent la renonciation du droit de déposer l’action de nullité même avant l’émission de la 
sentence, mais ces lois limitent le droit à une telle renonciation aux personnes qui n’ont pas de 

                                                           
420 L’article 57 et 58/1 de la loi égyptienne de l'arbitrage de 1994. 

421 L’article 55 et 56/1 de la loi syrienne de l'arbitrage de 2008. 
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domicile ni de résidence dans le pays concerné, par exemple le droit suisse422, le droit suédois423 et 
le droit tunisien424. 

Si nous nous interrogeons sur la position du droit français, nous constatons qu'il existe une 
différence de traitement entre la sentence arbitrale nationale et la sentence arbitrale étrangère. Il a 
été décidé d'interdire la renonciation au droit de former un recours de nullité de la sentence arbitrale 
nationale, que cette renonciation ait été obtenue avant ou après la sentence. L’article 1491 du code 
de procédure civile français a statué que toute sentence arbitrale national acceptait un recours en 
annulation, et qu'aucun accord ou condition contraire n'était pris en compte425. En revanche, et 
conformément à l'article 1522 du code de procédure civile français, les parties à l'arbitrage peuvent 
à tout moment convenir de renoncer expressément à la contestation de l'annulation de la sentence 
arbitrale internationale426. 

Il existe d’autres lois nationales sur l’arbitrage qui interdisent la renonciation à la nullité avant 
l’attribution de la sentence, une telle renonciation devrait être considéré comme nul et non avenu 
pour violation de l’ordre public, faute de quoi la renonciation du recours en annulation signifie la 
renonciation du recours contre des fautes imprévisibles dans la sentence427. Au sens contraire, cela 
est permis après le prononcèrent de la sentence, conformément au principe selon lequel "il n'est pas 
permis de disposer du droit avant qu'il ne se produise, et il est permis par la suite". Parmi les lois 
nationales de l’arbitrage qui ont adopté cette tendance, on cite la loi égyptienne428 et la loi 
syrienne429, ainsi que la loi des Émirats arabes unis. L'article 54/5 de la loi émirienne de l’arbitrage 
dispose : "L’action en nullité reste acceptable si le demandeur a renoncé à son droit de la lever avant 
la sentence." En général, la renonciation de l’action en nullité doit être explicite. Toutefois, la 
renonciation implicite à la nullité est admise, spécialement celle qui peut être déduite de l’exécution 
volontaire de la sentence arbitrale430, ou de l’expiration de la date de la demande en nullité sans 
prendre aucune action. 

Mais que se passe-t-il si la sentence arbitrale était contraire à l'ordre public qui protège l'intérêt 
public, et si le condamné a déjà renoncé à la demande de nullité, ce practice protège-t-il la sentence 
de la nullité et, par conséquent, la cour d'appel doit-elle approuver la demande de ratification et 
ordonner l’exécution ? Nous ne croyons pas. À notre avis, la sentence arbitrale qui exempte de nullité 
en cas de renonciation à la demande de nullité par le condamné, n’est que celle exempte de violation 
de l’ordre public, ou qui inclut une violation de l’ordre public, mais qui protège les intérêts privés de 

                                                           
422 L’article 192/1 de la loi international privé fédéral suisse de 2019. Noter que cet article autorise la renonciation à la 

nullité dans la convention d'arbitrage et avant la prononciation de la sentence, uniquement à ceux qui n'ont pas de 

domicile, de résidence ou d'entreprise commerciale en Suisse. 

423 L’article 51 de la loi suédoise de l'arbitrage de 1999. 

424 L’article 78/6 de la loi tunisienne de l'arbitrage de 1993. 

425 L’article 1491 du Code de procédure civil prévoit que : « La sentence peut toujours faire l’objet d’un recours en 

annulation… Toute stipulation contraire est réputée non écrite ». 

426 L’article 1522 du Code de procédure civil prévoit que : « Par convention spéciale, les parties peuvent à tout moment 

renoncer expressément au recours en annulation ». 

 .110، مرجع سابق، صالرقابة القضائية على أحكام التحكيم بين االزدواجية والوحدةحفيظة السيد الحداد،  427

428 L’article 54/1 de la loi égyptienne de l'arbitrage de 1994. 

429 L’article 51/1 de la loi syrienne de l'arbitrage de 2008. 

430 Cass. Civ. Dubai, Recours n. 121, 2008, 01/06/2008. 
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la personne. En revanche, si la sentence arbitrale comporte une violation de l’ordre public de l’intérêt 
public, par exemple une sentence arbitrale sur un litige relatif à des dettes résultant d’un trafic de 
drogue, une telle sentence n’est jamais exempte de nullité et reste irrectifiable et inexécutable. 

En conclusion, nous adoptons la position du législateur français en ce qui concerne la sentence 
arbitrale nationale, et nous proposons l’application de cette solution à toutes les sentences arbitrales 
nationales et internationales, à savoir la nullité de tout accord ou déclaration de renonciation au droit 
de former un recours en nullité, que ce soit avant ou après la sentence. A notre avis, il n’est pas 
acceptable de fortifier la sentence arbitrale des causes de nullité, qui sont pour la plupart liées d’ordre 
public, cela est juste en cas de maintien de l’action en nullité. Toutefois, si notre proposition visant à 
annuler l’action en nullité de la sentence est adoptée et si la détention des causes de la nullité de la 
sentence devient un moyen de défense en répondant à l’action de rectification, il ne sera pas 
nécessaire de continuer de penser à la renonciation à l’action en nullité, et la controverse about la 
validité ou l’invalidité de la renonciation de la nullité faite avant ou après la prononciation de la 
sentence, sera sûrement close. 

II- la possibilité de fusionner les pouvoirs de la cour de nullité avec ceux de la cour de 
ratification 

La majorité des lois nationales sur l'arbitrage reconnaissent que la sentence arbitrale est un 
jugement absolu431 et n'accepte pas de recours. Mais comme l'arbitre est un humain et non infaillible, 
lesdites lois a permis d’exercer un moyen de recours exceptionnel contre la sentence arbitrale, à 
savoir "l’action en nullité". L’objet du contrôle juridictionnel est de vérifier uniquement l’existence 
des causes de nullité précisés dans la loi ; il est interdit au tribunal de traiter de l’objet du litige dans 
lequel la sentence arbitrale a été statué432. En outre, la sentence arbitrale dispose de l'autorité de la 
chose jugé et jouit du même pouvoir exécutif que s'il s'agissait d'un jugement judiciaire. La personne 
condamnée doit donc l'exécuter immédiatement, mais si cette dernière refuse de l'exécuter 
volontairement, cela obliger l’autre partie à demander l’exécution forcée. Étant donné que le tribunal 
arbitral qui rend la sentence arbitrale est exclu de "l'épée" de l'autorité publique, la sentence arbitrale 
ne sera exécutoire qu'après avoir été ratifiée par le tribunal compétent et ordonnée d'être exécutée. 
La raison de l’inexécutabilité de la sentence arbitrale est qu’elle n’est pas émise par une autorité 
judiciaire générale, mais par une autorité judiciaire privée qui n’a pas le pouvoir d’ordonner l’autorité 
publique d’exécuter son jugement ou sa sentence sur les biens du condamné433. 

Cependant, du fait du double contrôle juridictionnel exercé par le tribunal de nullité et le tribunal 
de ratification, l'arbitrage perd son efficacité en tant que moyen de résolution des litiges, car la simple 
existence d'un moyen de contester la sentence arbitrale signifie l'instabilité de la présomption qu'il 
est censé acquérir dès sa prononciation. Cela serait contraire au but fondamental du recours à 

                                                           
431 Un jugement ou un arrêt absolu est la décision qui statue les demandes de fond, en partie ou dans l’affaire soulevée au 

cours du différend, qu’elles soient objectives en tant que la nomination du contrat, ou procédurales comme la compétence 

du tribunal de l’affaire. Tandis que le jugement non absolu est la décision formulée dans les demandes temporaires 

poursuivre ou atteindre l'adversité. 

؛ فتحي 519، ص3119مصر،  –، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية نظرية األحكام في قانون المرافعاتانظر بهذا المعنى: أحمد أبو الوفا، 

صر، م -التشريعات المكملة له، دار النهضة العربية، القاهرة  والي، الوسيط في قانون القضاء المدني: قانون المرافعات المدنية والتجارية وأهّم 

1706 ،667. 

432 Cass. Com. Dubai, Recours n. 653, 2013, 21/12/2014. 

 .452، ص3119لبنان،  –، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت التحكيم في القوانين العربيةحمزة أحمد حداد،  433
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l'arbitrage, à savoir la rapidité du règlement du différend et le retour des parties à ses relations 
normales. En conséquence, pour étudier la possibilité de fusionner les pouvoirs du tribunal de nullité 
avec ceux du tribunal de ratification, il faudrait commencer par tenter de déterminer les pouvoirs de 
ces tribunaux qu’ils disposent (A), et puis chercher la possibilité de confier à la juridiction de 
rectification les pouvoirs du tribunal de nullité (B). 

A) Déterminer les autorités des tribunaux de nullité et de ratification 

En vertu de l'article 53/1 de la loi émirienne de l’arbitrage, la cour d'appel est compétente pour 
statuer sur l’action en nullité de la sentence arbitrale, mais elle n’examine pas l'affaire au font tout 
entier, ses pouvoirs sont limités. Elle n’a droit de décider la nullité de la sentence que s'il est prouvé 
l’existence de l’une des causes de nullité énumérés dans ladite loi. Et en ce qui concerne la demande 
de ratification de la sentence, conformément à l'article 55 de la loi émirienne de l’arbitrage, le 
président de la cour d'appel ou un autre membre de la cour délégué par lui, l'examine et n'ordonne 
la ratification de la sentence que si toutes les conditions légales requises par la loi ont été remplies, 
et qu’il a été prouvé l’absence des causes de nullité dans la sentence arbitrale. 

Ce qui précède indique que les pouvoirs du tribunal de nullité et du tribunal de ratification sont 
étroits. Il sera donc important d'indiquer les autorités initialement bloquées à la fois du tribunal de 
nullité et du tribunal de ratification (i), avant de clarifier l'étendue du chevauchement des pouvoirs 
entre les deux tribunaux. 

i) les autorités qui sont bloquées des tribunaux de nullité et de ratification 

La cour d'appel compétent à l’action en nullité de la sentence arbitrale peut apparaitre comme 
une "juridiction de révision de la sentence arbitrale", mais elle n'est jamais une juridiction d’appel de 
jugements434. En d’autres termes, la cour d’appel ne statue pas l’affaire de nullité comme un second 
degré de contentieux, mais plutôt une nouvelle affaire, différente de celle de l’action arbitrale435. Le 
tribunal de nullité ne peut jamais réexaminer l'objet du litige pour lequel la sentence a été statuée. 
Contrairement au rôle du tribunal d'appel qui se prononce sur le jugement de la juridiction de 
première instance, le tribunal de la nullité est appelé à statuer sur la sentence arbitrale, et prononcer 
sa nullité ou son invalidité if elle constate l’une des causes de nullité prévues dans l’article 53 de la loi 
émirienne de l’arbitrage. Le tribunal de nullité ne sera pas autorisé à accepter des arguments et des 
preuves concernant l’objet du litige, ni à examiner la sentence arbitrale en ce qui concerne le bon 
jugement du tribunal arbitral quant à la preuve du cas et la validité des dispositions de la loi. Par 
conséquent, il ne peut pas prononcer la nullité de la sentence arbitrale du fait d’une interprétation 
erronée des clauses du contrat faisant l’objet du litige, ou de l’erreur dans l’appréciation des faits et 
de la preuve436. 

Malgré ce qui précède, certains auteurs voient, à juste titre, que le tribunal de nullité à tout 
pouvoir pour réexaminer tous les éléments du litige en termes de fait et de droit, et examiner aussi 
l'ensemble des demandes, moyens de défense, preuves et documents présentés devant le tribunal 
arbitral, afin de s'assurer de la non-existence d’une des causes de nullité. Tels que l'invalidité de la 
convention d'arbitrage ou le dépassement du tribunal arbitral des limites de ladite convention ou la 
non-arbitrabilité du différend ou autre437. La Cour de cassation française a confirmé dans l'un de ses 

                                                           
434 7307, 76, 08/02/2007Cass. Civ. Cairo, Recours n. . 

 .633، ص3119مصر،  –منشأة المعارف، اإلسكندرية  قانون التحكيم في النظرية والتطبيق،فتحي والي،  435

 .441، ص3111مصر،  -، منشأة المعارف، اإلسكندرية األسس العامة للتحكيم الدولي والداخليمنير عبد المجيد،  436

 .632، مرجع سابق، صوالتطبيققانون التحكيم في النظرية فتحي والي،  437
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arrêts : "Le juge de nullité ne doit pas limiter son pouvoir d'enquêter qui s’étend sur tous les causes 
de fait et de droit, relatives aux vices énoncés à l'article 1502 du code de procédure civile, sans être 
lié par l'évaluation de la sentence arbitrale"438. 

En ce qui concerne la demande de ratification de la sentence arbitrale, le rôle du tribunal de 
ratification s'écarte peu du rôle joué par le tribunal de nullité de la sentence arbitrale, en particulier 
après que le législateur émirien a explicitement déclaré dans l'article 55/2 de la loi sur l'arbitrage, 
qu’une sentence ne peut être ratifiée que si elle est exempte de toute cause de nullité. En 
conséquence, le tribunal de ratification ne peut contrôler la sentence arbitrale au fond et sa 
conformité avec la loi, sauf en ce qui concerne l'ordre public439, et il ne peut introduire à l'évaluation 
des preuves présentées au tribunal arbitral par les parties, ni à la mesure dans laquelle la disposition 
est conforme à la loi. Étant donné que le tribunal de ratification n'a le droit d’examiner le litige comme 
une juridiction de recours ordinaire, il examine simplement dans quelle mesure la sentence arbitrale 
tenait compte des règles de l'ordre public440. La haute cour fédérale a noté dans un arrêt que : 
"Lorsque le tribunal ratifie une sentence arbitrale, il n’a pas à réexaminer l’affaire au fond et en 
droit"441. 

Par conséquent, l’action en nullité et la demande de ratification toutes les deux visent la sentence 
arbitrale en tant qu’un acte juridique442, et elles sont fondées sur une erreur de procédures et non 
sur une erreur d'évaluation, et les défauts que la personne condamnée peut contracter dans les deux 
formes procédurales sont basés sur les causes de nullité énumérées par le législateur émirien dans 
l’article 53 de la loi de l’arbitrage, de sorte qu'il n'est pas permis de les mesurer. Tout cela est pour 
empêcher le tribunal de nullité et le tribunal de ratification de réexaminer le litige d'arbitrage, et 
rassurer le respect du principe de l’autonomie de la volonté. Rappelant que les parties du litige n’ont 
conclu le contrat d'arbitrage que dans le but d’exclure les tribunaux ordinaires et de soumettre leur 
différend à l'arbitrage443. 

Il ne fait aucun doute que l'unification du contrôle juridictionnel exercé sur la sentence arbitrale, 
sa limitation dans l’action de ratification ou de reconnaissance de celle-ci, et la déclaration de la cour 
d'appel comme une juridiction compétente pour son examen, ne sont pas contraires au principe 
consistant à retenir le pouvoir de réexaminer litige au fond. La cour de ratification doit exercer un 
contrôle formel et apparent sur la sentence arbitrale. Elle doit s'assurer qu'il existe un accord valide 
d'arbitrage, que la sentence arbitrale a été rendue dans le cadre du ledit accord, et que la sentence 
respecte les données obligatoires spécifiées dans la loi sur l'arbitrage et ne viole pas l'ordre public et 
la moralité de l'État. 

ii) L’intégration des autorités du tribunal de nullité et du tribunal de ratification 

Conformément aux dispositions de la loi émirienne de l’arbitrage, l’action en nullité de la 
sentence arbitrale est une action préliminaire intentée par la personne condamnée devant la cour 
d'appel, en demandant que la sentence soit déclarée nul vis-à-vis de l’autre partie, de manière à 

                                                           
438 Cass. Civ. Paris, 06/01/1987, JDI, 1987, 683, note B. Goldmen. 

؛ تمييز 39/11/3114، تاريخ 3114لسنة  00؛ تمييز دبي، طعن تجاري رقم 31/11/3114، تاريخ 32لسنة  110االتحادية العليا، طعن مدني رقم  439

 .3119يخ ؟؟؟ ، تار3119لسنة  392دبي، طعن تجاري رقم 

440 Cass. Com. Dubai, Recours n. 270, 2008, 24/03/2009. 

441 Haute Fédé. Abu Dhabi, Recours n. 165, 1992, 28/11/1992. 

442 Cass. Imm. Dubai, Recours n. 513, 2015, 15/06/2016. 

 .359، ص1775صر، م –، دار النهضة العربية، القاهرة التحكيم التجاري الدوليمحمود مختار بريري،  443



 2094 رــــــوبـــأكت 94 ددـــالع                                                                                                                                                                                                                                                     مجلة القانون واألعمال

957 

 

l'empêcher de demander la ratification de la sentence et l’ordonnance de l'exécuter. Le demandeur 
de nullité de la sentence doit s’appuyer sur une ou plusieurs causes de nullité qui sont prévues à 
l'article 53 de la loi sur l'arbitrage, et qui n’acceptent ni addition ni mesure444. Le tribunal compétent 
décide de l'affaire de manière positive ou négative, en fonction de la capacité du condamné à prouver 
ou non la cause de la nullité, et de sa condamnation de la validité des moyens de preuve. 

La demande de ratification de la sentence est une requête soumise à la Cour d'appel par la 
personne gainier, ce dernier demande la ratification afin qu’il puiss exécuter forcément la sentence 
sur les fonds du condamné. Conformément à l'article 55/2 de la loi émirienne de l’arbitrage, "Le 
président de la Cour ou l’un de ses collèges délégués ordonnent la ratification et l'exécution de la 
sentence arbitrale ... à moins qu'il ne constate l'existence d'une ou de plusieurs causes justifiant la 
nullité de la sentence, en se fondant sur l’un des cas visés à l’article 53, paragraphe 1, de la présente 
loi". Cela signifie qu'une fois que le condamné a pu prouver qu'il existe une cause de nullité dans la 
sentence, le tribunal de ratification doit rejeter la ratification de la sentence445. 

La question qui se pose ici est de savoir si le condamné doit prouver deux fois que l'une des 
causes de nullité est constatée dans la sentence arbitrale : pendant la procédure de l’action en nullité, 
ainsi que pendant l'examen de la demande de ratification ! La cour d'appel doit-elle vérifier que l'une 
des causes de nullité de la sentence a également été prouvé à deux reprises : lors de la procédure de 
l’action en nullité et lors de l'examen de la demande de ratification ? La fusion de la procédure de 
nullité dans la procédure de ratification ne permettrait-elle pas de combiner les efforts de la Cour 
d’appel et des parties à l'arbitrage, de rationaliser la procédure, de raccourcir les délais et 
d'économiser de l'argent. 

À notre avis, le contrôle judiciaire exercé sur la sentence arbitrale devrait être limité à la 
procédure de ratification, et les pouvoirs du tribunal de ratification devraient déterminer dans quelle 
mesure la demande de ratification remplit les conditions de forme et les documents à joindre au 
dossier, notamment la convention d’arbitrage, une traduction certifiée en arabe de la sentence et 
une copie du procès-verbal de dépôt de la sentence devant la Cour d’appel, comme prévu à l’article 
55/1 de la loi émirienne de l’arbitrage. Lorsque le tribunal examine au fond l’objet de l’action de la 
ratification, il doit s’assurer que la sentence arbitrale en cause ne porte pas atteinte à l’ordre public446, 
c’est-à-dire qu’elle est exempte de toute cause de nullité prévu à l’article 53 de la loi susmentionnée, 
de manière à pouvoir résoudre le cas par ratification ou reconnaissance de la sentence. En revanche, 
si le condamné prétend la nullité de la sentence arbitrale et peut prouver que la sentence est 
entachée d’une ou plusieurs causes de nullité, le tribunal doit dans tel cas refuser de ratifier la 
sentence. 

B) Confier les pouvoirs de la cour en nullité à la cour de ratification 

Le législateur émirien a consacré l'article 53 de la loi sur l'arbitrage pou énumérer les causes de 
nullité de la sentence arbitrale, si la cour d'appel avait estimé que l'une d'entre elles avait entaché la 
sentence, la cour doit refuser la ratification. Si nous revenons au premier paragraphe du ledit article, 
nous trouvons qu'il se concentre sur l'énumération des causes de nullité liées à la violation de la 
volonté des parties à l'arbitrage et des fondements de la procédure. Telles causes ont été reconnues 
en faveur des parties à l'arbitrage, de sorte qu'ils relèvent de la notion '"d’ordre public protectif". Le 

                                                           
 .431حمزة أحمد حداد، التحكيم في القوانين العربية، مرجع سابق، ص 444

445 Cass. Com. Dubai, Recours n. 182, 2018, 20/05/2018. 

446 Cass. Com. Dubai, Recours n. 653, 2013, 21/12/2014. 
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deuxième paragraphe de l'article 53 de ladite loi avait pour objet de mentionner les raisons de 
l'invalidité de la sentence arbitrale contraires à ce que l'on appelle "l'ordre public absolu". En 
conséquence, si notre proposition de limiter le contrôle juridictionnel en l’action de ratification de la 
sentence est adoptée, les mêmes pouvoirs de la cour de nullité seront attribués à la cour de 
ratification. Cela signifie que la cour de ratification ne prononcera la ratification ou la reconnaissance 
de la sentence arbitrale, que s’il constate que La sentence arbitrale est exempte de toute cause de 
nullité liée à l'ordre public protectif (i) et à l'ordre public absolu (ii). 

i) Les causes de nullité liées à l'ordre public protectif 

Les causes de nullité de la sentence arbitrale relative à l'ordre public protectif sont celles que la 
partie intéressée peut invoquer dans son action, son premier defense ou la première audience de la 
cause relative à la ratification de la sentence, que la cour ne peut invoquer seul. Les causes de nullité 
de l'ordre public protectif peuvent être déduits du premier paragraphe de l'article 53 de la loi 
émirienne de l’arbitrage, qui énonçait en fait huit causes de nullité de la sentence, qui devaient tous 
être détenu par le demandeur de la nullité ou le défendeur dans l’action de ratification, et par 
l’initiative de la cour. L'ensemble de ces raisons est donc considéré comme un ordre public protectif, 
c'est-à-dire qu'il a été décidé en faveur des parties à l'arbitrage. Si nous examinons les causes de 
nullité mentionnées ci-dessus, nous constatons qu'elles peuvent être divisées en deux groupes : des 
causes de nullité liées à la convention d'arbitrage ou à la volonté des parties à l'arbitrage447, et des 
autres causes liées aux droits de la défense et aux fondements de la procédure448. 

- Les causes de nullité liées à la convention d'arbitrage ou à la volonté des parties à l'arbitrage 

Bien que le conseil d’arbitrage inspire son pouvoir "judiciaire" de la convention d’arbitrage, il 
était donc nécessaire que la cour de ratification vérifie son existence et sa validité pendant la 
procédure, c’est-à-dire à compter de la date à laquelle la procédure arbitrale a été ouverte, jusqu’au 
moment de la prononciation de la sentence arbitrale. Ici, le pouvoir de la cour d'appel se limite à 
vérifier l'existence d'un accord d'arbitrage valide et productif de ses conséquences juridiques en vue 
de garantir sa compétence dans l'arbitrage449. Rappelons-nous que l'arbitrage est "un justice 
exceptionnelle" vis-à-vis la justice ordinaire. Si le tribunal arbitral tranche dans un litige fondé sur une 
convention d'arbitrage inexistante, invalide ou expirée, il serait statué le différend en s’appuyant sur 
une "autorité judiciaire" nulle. Sinon, pourquoi l’article 55/1 de la loi sur l’arbitrage stipule-t-il que la 
demande de ratification de la sentence arbitrale doit être accompagnée d’une copie de la convention 
d’arbitrage, qui constitue le document du processus d’arbitrage dans son intégralité. 

Conformément à l’article 55/2 et aux termes de l’article 53/1 de la loi émirienne de l’arbitrage, 
la cour de ratification doit refuser la ratification ou la reconnaissance de la sentence arbitrale dès lors 
qu’il est établi qu’il n’existe pas de convention d’arbitrage ou que le présent accord est nul ou a été 
expiré avant la prononciation de la sentence, ou a été conclu par une personne incapable, ou par une 
personne qui n'a pas la capacité ou n'a pas le pouvoir de conclure un tel accord450. Outre ce qui 
précède, la cour d’appel doit rejeter la ratification ou la reconnaissance de la sentence arbitrale si 
cette sentence repose sur une loi autre que celle que les parties sont convenues d’appliquer à l’objet 
du litige. La situation sera la même si le tribunal arbitral a commis une grave erreur en appliquant la 

                                                           
447 Les alénas (a – b – c- j -w – h) de l’article 1/52 de la loi émirienne de l’arbitrage. 

448 Les alénas (d – w) de l’article 1/52 de la loi émirienne de l’arbitrage. 

449 Cass. Imm. Dubai, Arrêt n. 38, 2016, 25/05/2016. 

450 Cass. Com. Dubai, Arrêt n. 331, 2018, 20/05/2018. 
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loi convenue par les parties d'une manière équivalant à l'exclusion directe de l'application de cette 
loi451. 

La cour de ratification doit également refuser la ratification ou la reconnaissance de la sentence 
arbitrale si le différend a été réglé par un tribunal arbitral non formé conformément à l'accord des 
parties ou aux dispositions de la loi qui s'y rapportent452, ainsi que si la sentence a tranché sur des 
questions n’étant pas couvertes par l'accord d'arbitrage ou sortant du cadre du ledit accord. Sachant 
que si des parts de l'arrêt qui ont été réglées des questions couvertes par l'accord de l’arbitrage, 
puissent être séparées des autres parts de l’affaire non couvertes par l'accord, la cour rende la 
décision de ne ratifier que les parts de la sentence couverts par l'accord, et cela conforme à l'article 
55/2/H de la loi de l'arbitrage. Conformément à ce qui procède, la cour de cassation de Dubaï décide 
que lorsque la cour tranche sur une demande de ratification d’une sentence arbitrale, il dispose du 
pouvoir absolu d'interpréter les termes de la convention d'arbitrage et de déterminer dans quelle 
mesure le tribunal arbitral ne se désiste pas de ces termes, sans aucun contrôle par la cour de 
cassation453. 

- Les causes de nullité liées aux droits de la défense et aux fondements de la procédure 

Les causes de nullité relative aux droits de la défense et aux fondements de la procédure 
mentionnés à l'article 53/1 de la loi émirienne de l’arbitrage sont inclus dans la notion d'ordre public 
protectif-procédural, qui constitue l'ensemble des règles de procédure sans lesquelles une sentence 
équitable ne peut être établies454. Parmi les plus importants exemples sur les causes de nullité 
relatives à l’ordre public protectif-procédural, on cite : la défense du condamné de ne pas être notifié 
de manière correct dans le cadre de la procédure arbitrale, en particulier la procédure de nomination 
du tribunal arbitral455, le non-respect des fondements de procédure comme le principe de 
confrontation et le principe d'égalité entre les parties devant le tribunal arbitral456, 

 ainsi que la violation des droits de la défense, par exemple ne pas permettre à une partie de 
présenter sa défense parce qu'elle n'est pas correctement notifié ou à cause d’une raison 
indépendante de sa volonté, de même la défense de la nullité de toute procédure arbitrale qui 
affecterait la sentence arbitrale, comme si cette action portait atteinte aux droits de la défense ou au 
principe de confrontation entre les parties. 

Le condamné doit présenter sa défense consternant les causes de nullité reliées à l’ordre public 
protectif-procédural, dans la première audience contre le requérant la ratification de la sentence 
arbitrale, faute de quoi il perdra le droit de faire valoir ces causes ultérieurement, et la cour ne pourra 
pas les invoquer par lui-même. Dès que la cour de ratification relève l’existence d’une des causes de 
nullité de la sentence arbitrale lié aux droits de la défense ou aux fondements de procédure, il doit 
rejeter l’action de ratification de la sentence.  

En revanche, si le condamné s’apparait incapable de prouver une cause de nullité, la cour ratifiât 
la sentence et ordonne son exécution forcée. 
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452 Cass. Com. Dubai, Recours n. 156, 2009, 27/10/2009. 

453 Cass. Com. Dubai, Recours n. 225, 2005, 10/12/2005. 
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ii) Les causes de nullité relatives à l'ordre public absolu 

Les causes de nullité de la sentence arbitrale relative à l'ordre public absolu sont celles qui 
peuvent être invoquées par la partie intéressée ainsi que par la cour de sa propre initiative à tout 
stade de la procédure. Si nous nous référons à l'article 53/2 de la loi émirienne de l’arbitrage, nous 
constatons qu'il a limité les causes de nullité relatives à l'ordre public absolu à deux questions : a) 
l'objet du litige n’est pas susceptible d'un arbitrage. b) La sentence arbitrale est contraire à l'ordre 
public457 et à la morale publique458. Nous estimons que l’aléna (a) concernant les différends 
insusceptibles d’arbitrage est inclus implicitement dans l’aléna (b) lié à la violation de l’ordre public, 
il est donc inutile de le prévoir dans la loi, notamment que l’article 4/2 de loi mentionnée ci-dessus 
dispose explicitement que : "L’arbitrage ne peut être convenu dans des matières où la conciliation 
n’est pas permise", et ce texte est considéré de l'ordre public absolu, car il s'agit d'une norme 
impérative de jus cogens qui est déterminée à préserver les intérêts suprêmes de la société. 
L’adoption de la conception de l’ordre public et de la moralité publique a pour but de protéger le 
système politique, social et économique de l’État, elle est la soupape de sécurité nécessaire pour 
protéger les intérêts suprêmes de la société459. 

La question peut se poser de savoir si toutes les normes impératives de la loi constituent un ordre 
public absolu ? En fait, certains auteurs voient, à juste titre, les normes impératives ne sont pas toutes 
d'ordre public absolu, ce qui signifie que les normes impératives qui protègent des intérêts supérieurs 
de la société, constitue seules l'ordre public absolu, le jus cogens, alors que celles qui protègent des 
intérêts particuliers des individus sont considéré comme un ordre public protectif. Cela a été confirmé 
par la cour d'arbitrage de la chambre de commerce internationale à Paris (CCI) dans l'une de ses 
décisions : "Les lois qui protègent les intérêts publics sont d'ordre public, et elles diffèrent des normes 
impératives protégeant des intérêts particuliers"460. En conséquence, le tribunal arbitral est lié par 
l’application de normes impératives qui protègent les intérêts publics par elles-mêmes, tandis qu’il 
doit prendre en compte les règles générales protégeant les intérêts particuliers lorsque celles-ci sont 
tenues par la partie déterminée à son avantage461, comme l’on a indiqué ci-dessus. 

En s’appuyant sur ce qui procède, la cour de ratification doit rejeter la ratification de la sentence 
arbitrale violant des règles d’ordre public protégeant l’intérêt public par elle-même. En revanche, elle 
ne peut refuser la demande de ratification si la sentence est contraire au jus cogens qui protège 
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s'opposer à des accords entre eux, même si ces accords ont des intérêts individuels, ceux-ci ne sont pas au service de 

l'intérêt public. 

، 3111، 2م: مصادر االلتزام، دار نهضة مصر، ط، الجزء األول، نظرية االلتزام بوجه عاالوسيط في شرح القانون المدنيراجع: عبد الرزاق السنهوري، 

 .277ص

458 Dr. Abdul Razzaq al-Sanhuri définit la morale publique comme "un ensemble de règles que les citoyens se sont vus 

obligés de respecter conformément à une loi littéraire qui prévaut dans leurs relations sociales. Cette loi littéraire est le 

résultat de croyances héritées, de coutumes inhérentes, de coutume et d'humilité". 

 .277، المرجع السابق، صالوسيط في شرح القانون المدني، الجزء األول، نظرية االلتزام بوجه عام: مصادر االلتزامانظر: عبد الرزاق السنهوري، 

 .319، ص3116مصر،  –، دار النهضة العربية، القاهرة المشكالت العملية والقانونية لدعوى بطالن حكم التحكيمأبو العال النمر،  459

460 CCI, Sentence n. 6142, 1990, Rec. CCI, II, p. 420. 

461 Pierre Mayer, La sentence contraire à l’Ordre Public au fond, Rev. Arb. 1994, p. 622. 
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l’intérêt privé des particuliers, et la partie concernée ne présente une défense de cela conformément 
à la règle de droit. Mais comment peut-t-on distinguer ces deux types de jus cogens ? Avant de 
répondre à cette question, il convient de rappeler que le juge dans ce domaine est "le maître de 
l’arène". Selon Abdul Razzaq Al-Sanhuri : "Le cercle de l'ordre public et de la moralité s’étend ou se 
serre selon des développements sociaux, économiques et moraux dans la génération et 
l'environnement, et aussi selon la manière dont le public comprend le système de son époque… Le 
juge est presque un législateur dans ce cercle flexible, mais c'est un législateur qui adhère à l'éthique 
de son temps, aux systèmes de sa nation et à ses intérêts généraux"462. Par conséquent, le juge doit 
déterminer personnellement ce qui est contraire à l'ordre public. C'est dans cette idée que le 
législateur apprécie ce qui est dans le système de société, l'éthique de son temps et les intérêts de sa 
nation, et ce qui est en dehors de ce cadre463. 

La règle générale est que la sentence arbitrale ne peut être ratifiée ni être exécutée si elle est 
jugée contraire à l'ordre public de l'État concerné à l’exécution. En d’autres termes, la cour de 
ratification n’a pour pouvoir que de s’assurer que la sentence arbitrale ne porte pas atteinte à l’ordre 
public464, qu’il s’agisse des règles de l’ordre public absolu - procédurales ou matérielles465. Parmi les 
exemples de violations des règles absolues d'ordre public on cite : la prononciation d'une sentence 
arbitrale sans respecter les données obligatoires prévues à l'article 41 de la loi sur l'arbitrage des 
Émirats, telles que la non-mention du nom et de la nationalité des arbitres et des parties, le texte de 
la convention d'arbitrage et le résumé des demandes des parties et leurs déclarations466, la place et 
date de l’émission de la sentence. 

Autre exemple de violation de l'ordre public absolu, la question de la nécessité d'assermenter les 
témoins avant leur témoignage devant le tribunal arbitral est un ordre public absolu qui peut être 
établi à tout moment par les adversaires et par le tribunal. La raison en est que l'article 33/7 de la loi 
émirienne de l’arbitrage a renvoyé la procédure d'audition des témoins aux lois en vigueur dans l'État. 
En référence aux dispositions de l'article 211 du code de procédure des Émirats arabes unis, la cour 
est tenue d'obliger les témoins à prêter serment avant leur témoignage. Sachant que le témoin qui 
ment est considéré comme l'auteur du crime de parjure prévu à l'article 252 du Code pénal des 
Émirats arabes unis. En conséquence, le tribunal arbitral ne peut pas disposer de ladite obligation et 
la violation de celle-ci rend la sentence arbitrale exposée à la nullité467 ou au refus de la ratification. 

La conclusion 

La loi émirienne sur l'arbitrage est récente, elle est émise le 03/05/2018. Néanmoins, elle est 
vivement critiquable car le législateur a imposé par cette loi un double contrôle juridictionnel sur la 
sentence arbitrale. Cette censure repose sur l'adoption de l’action en nullité qui se dépose devant la 
cour d’appel par le condamné, et l’imposition de la demande de ratification de la sentence, qui fait 

                                                           
 .411، نظرية االلتزام بوجه عام: مصادر االلتزام، مرجع سابق، صالوسيط في شرح القانون المدني، الجزء األولعبد الرزاق السنهوري،  462

 .342، ص3114مصر،  –، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية التحكيمنبيل إسماعيل عمر،  463

464 Dominique Hascher, Les perspectives françaises sur le contrôle de la sentence internationale ou étrangère, Revue de 

Règlement des Différends de McGill, 2015, Vol. 1 :2, p. 11. 

https://www.arbitration-icca.org/media/7/43055682650856/hascher-20150415-gs-final.pdf 

465 Louis Christophe Delanoy, Le contrôle de l’Ordre Puplic au fond par le juge de l’annulation, Rev. Arb., 2007, p. 177 ; 

Souad Babay Youssef, Le juge et l’arbitrage, A. Pedone, 2014, p. 210. 

466 Cass. Civ. Abou Dhabi, Recours n. 1, 58, 24/03/1991. 

467 Cass. Com. Dubai, Recours n. 322, 2004, 11/04/2005. 

https://www.arbitration-icca.org/media/7/43055682650856/hascher-20150415-gs-final.pdf
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l’objet d’une requête adressée par la partie bénéficiaire au président de la cour d’appel. En pratique, 
ce double contrôle judiciaire de la sentence arbitrale génère un sentiment de déception de 
l’institution arbitrale, dans la mesure où il renvoie les parties de la convention d’arbitrage à la 
juridiction ordinaire après la prononciation de la sentence, bien que leur objectif d’accepter 
l’arbitrage ait été à l’origine de priver les juridictions ordinaires de leur compétence pour statuer sur 
le litige. 

Il est clair que la juridiction compétente pour examiner les deux formes de procédures - nullité 
et ratification - est la même "la cour d'appel", et que l’objet de ces deux formes est également 
l’exécution de la sentence arbitrale. Pour ces raisons et autres, nous avons tenté dans cette étude de 
chercher la possibilité de fusionner ces deux formes de procédures dans la pratique, avant d’exposer 
certaines conséquences résultant de cette fusion. Puis, nous avons expliqué la possibilité de combiner 
les pouvoirs de la cour de nullité avec ceux de la cour de ratification, en essayant de déterminer les 
pouvoirs de la cour dans les deux formes de procédure, et démontrant comment attribuer les 
pouvoirs de la cour de nullité à la cour de ratification. 

À la fin de cette étude, nous avons sorti d’un ensemble de conclusions et de recommandations. 

a) les conclusions 

1. La duplication du contrôle juridictionnel exercé sur une sentence arbitrale peut entraver et 
retarder l'exécution de cette sentence, souvent sans motif justifié. 

2. Le fait que la sentence arbitrale soit susceptible de recours par l’action en nullité devant la 
cour d'appel, viole le principe de l'indépendance de l'arbitrage vis-à-vis la justice ordinaire, 
et contredit la volonté présumée des parties à l'arbitrage qui ont choisi l'arbitrage comme 
un moyen de résoudre leurs différends loin du pouvoir judiciaire officiel avec tous ses 
avantages et inconvénients. 

3. L'annulation de l’action en nullité concernant la sentence arbitrale, et la limitation du 
contrôle juridictionnel à la ratification de la sentence sont possibles. Cela a déjà été proposé 
par certains juristes tels que Philip Fuchard, comme une solution aux problèmes de 
sentences de l'arbitrage international, et cette solution a déjà été adoptée par plusieurs 
pays, notamment la Suisse et la Belgique. 

4. L’action de l’annulation ou en nullité a été proposée dès l'origine par la CNUDCI, cette 
commission l’a incorporé dans sa loi type sur l'arbitrage de 1985. Et puis, cette action a été 
adoptée par plusieurs législateurs nationaux lorsqu'ils souhaitaient mettre à jour leur 
règlement national d'arbitrage. A ce point, la CNUDCI semblerait être le responsable de tous 
les problèmes découlant de l’action en nullité. 

5. Bien qu’il s’agisse d’une action en nullité, il s’agit en fait d’un recours contre la sentence 
arbitrale. Elle n’est ni un moyen recours ordinaire ni extraordinaire, c’est un moyen 
exceptionnel édicté spécialement comme un renvoi à la sentence arbitrale. Et certains 
législateurs nationaux l’appellent une révocation d’annulation et elle mérite vraiment d'être 
annulée. 

6. La soumission de la sentence arbitrale à la cour de ratification est nécessaire pour garantir 
le remplissement des conditions requises par la loi d'arbitrage, afin d’obtenir la ratification 
de la sentence et l’ordonnance de l'exécuter sous le contrôle du juge de l'exécution et avec 
le soutien de l'autorité publique. 
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7. Si l'action en nullité a été incorporée dans l’action de ratification ou de reconnaissance de la 
sentence arbitrale, la nécessité de prévoir des dispositions spéciales pour suspendre 
l'exécution de la sentence arbitrale durant la procédure de l’action en nullité se disparaîtra, 
et la renonciation de droit de déposer une action de nullité de la sentence sera inutile. 

8. L’action en nullité et la demande de ratification toutes les deux relèvent de la compétence 
de la cour d'appel, mais cette juridiction ne peut pas les considérer comme une juridiction 
de deuxième dégrée, comme elle le fait avec les jugements de première instance, car elle n'a 
aucune compétence au fond. 

9. Il est clairement indiqué dans les dispositions de la loi émirienne de l’arbitrage, en particulier 
aux articles 53 et suivants, que la cour d'appel doit vérifier à deux reprises que la sentence 
arbitrale est exempte de toute cause de nullité : lors de l'examen de l'action en nullité et lors 
du traitement de la demande de ratification. Cela conduit à une complexité des procédures 
et un épuisement des juges de la Cour et des parties à l'arbitrage. 

10. Les cause de nullité prévus à l'article 53/1 de la loi sur l'arbitrage des Émirats se divisent en 
deux groupes : des causes de nullité liées à la convention d'arbitrage ou à la volonté des 
parties, et des autres causes liées aux droits de la défense et aux fondements de la 
procédure. Toutes ces causes sont d’ordre public protectif ; la partie concernée peut les 
détenir lors de la première audience ou dans sa première défense, alors que la cour ne peut 
le soulever seul. 

11. Quant aux causes de nullité énoncés à l'article 53/2 de la loi émirienne de l’arbitrage, ils sont 
considérés comme relevant de l'ordre public absolu et elles peuvent donc être invoqués par 
toutes les parties et par la cour de sa propre initiative et à toute stade de la procédure. 

12. Toutes les normes impératives de la loi ne constituent pas un ordre public absolu, car les 
intérêts pour lesquels elles sont déterminées doivent être prises en compte : si elles 
protègent les intérêts particuliers des individus, elles sont d'ordre public protectif, et si elles 
protègent les intérêts supérieurs de la société, elles sont d'ordre public absolu. 

b) Les recommandations 

1. L'arbitrage est une justice parallèle, non une branche de la justice officielle, de sorte que ses 
sentences soient susceptibles de recours de manière ordinaire, extraordinaire ou même 
exceptionnelle, telles que l’action en nullité ou l'annulation. Et si nous proposons d'annuler 
l’action en nullité, c’est pour défendre le principe de l'indépendance de l'arbitrage. 

2. Le principe de l'unité du contrôle judiciaire sur la sentence arbitrale devrait être adopté, et 
l’action en nullité devrait être incorporée dans l’action de ratification, dans la mesure où cela 
contribuerait à la mise en place des bases sur lesquelles l'institution de l'arbitrage était 
fondée, en particulier la rapidité de résolution des litiges et la diminution d'efforts et de 
moyens financiers. 

3. Nous recommandons vivement d'annuler l’action en nullité et de limiter le contrôle 
juridictionnel de la sentence arbitrale à l’action de la ratification, à condition que le condamné 
ait le droit de demander la nullité de la sentence face à son adversaire demandeur la 
ratification de la sentence. Les causes de nullité doivent être considérés comme des obstacles 
à l'exécution de la sentence, avant qu’elles soient l’argument de prononcer la nullité de la 
sentence. 
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4. La sentence arbitrale nationale doit subir le même traitement de la sentence arbitrale 
étrangère, conformément aux dispositions de la Convention de New York de 1958 sur la 
reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères. L’exécution de toutes les 
deux exigent de déposer d'une action de reconnaissance et une ordonnance de l'exécuter si 
elles ont été jugées conforme à l'ordre public. 

5. Si l’on poursuit la prise de l’action en nullité de la sentence arbitrale, la loi sur l'arbitrage des 
États-Unis se demande une modification législative annulant la renonciation au droit de 
déposer ladite action, que ce soit avant ou après la prononciation de la sentence. Toutes les 
causes de nullité sont liées à l'ordre public protectif et absolu, et il n’est pas permis de 
renforcer la sentence arbitrale de nullité pour violation de l'ordre public. 

6. Le principe de refuser tout pouvoir de réexaminer le fond du litige dans lequel la sentence 
arbitrale a été statué en cas de ratification de la sentence doit être maintenu, et la cour 
d’appel doit continuer à exercer un control apparente, dans la mesure où la sentence arbitrale 
est fondée sur un accord d'arbitrage valide, et ne viole pas l'ordre public. 

7. Le pouvoir de vérifier l'absence de toute cause de nullité de l'ordre public protectif ou absolu 
dans la sentence arbitrale ne revient à la Cour d'appel que lorsqu'elle s'est prononcée en 
faveur de l’action de la ratification de la sentence, car ce sera le seul moyen d'exercer un 
contrôle juridictionnel de la sentence. 

8. La cour d’appel saisie de l’action de ratification de la sentence arbitrale statue sur les moyens 
de défense invoqués du condamné aboute les causes de nullité de la sentence, si celui-ci réussi 
à prouver ses prétendus, la cour décide le rejet de l’action de la ratification. En revanche, si le 
défendeur échoue, la cour admet l’action, ratifie la sentence et ordonne son exécution sur les 
biens du condamné. 

9. Nous recommandons la suppression de l'article 53/1, alinéas (b) et (c), de la loi émirienne de 
l'arbitrage, car il est couvert par l'alinéa (a) du même article, et parce que l'article 4/1 prévoit 
expressément la nullité d'un accord d'arbitrage s'il n'est pas conclu par une personne physique 
capable de disposer de ses droits, ou un représentant de la personne morale mandatée par 
lui. 

10. Nous recommandons également de supprimer l’alinéa (a) de l’article 53/2 de la loi émirienne 
de l’arbitrage, car il est couvert par l’alinéa (b) du même article, et parce que l’article 4/2 
stipule explicitement que l’arbitrage ne peut être convenu dans les cas où la conciliation n’est 
pas autorisée. 
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Péripéties historiques de l'arbitrage  

Doctorant au Laboratoire Droit des Affaires - FSJES Université Hassan 1er 
Settat 

 

 

De nos jours, nous ressentons avec force cette mondialisation féroce qui a bouleversé le cours du 

monde, à plusieurs égards, et notamment au niveau de la scène politique, de la sphère économique et 

financière et de la norme juridique et judiciaire des pays formant notre globe468. 

Ainsi, la croissance technologique, conjuguée à l’autonomisation industrielle des pays, a permis de 

créer un scénario mondial caractérisé par de nombreuses transactions très rapides. Il est naturel, au 

milieu de cette commercialisation intense à l'échelle mondiale, qu'il y ait des frictions tant dans les 

sphères publique que privée, amenant le conflit à recourir à une forme de résolution du différend.  

Ainsi, à la lumière des caractéristiques commerciales actuelles, les parties sont censées rechercher 

le moyen le plus équitable et le plus rapide de régler leur différend, la décision par défaut ou injuste de 

ce dernier pouvant représenter un préjudice économique important pour l'une des parties ou les deux.  

L'institut d'arbitrage a été qualifié de forme de résolution de conflit très bien adaptée aux exigences 

internationales, car il présente des avantages tels que la neutralité territoriale, en ce qui concerne le 

tribunal à utiliser ; le secret quant à la matière ; la possibilité de choisir des arbitres expérimentés et 

techniques dans un domaine donné ; des coûts inférieurs à ceux d'une procédure judiciaire ; plus rapide 

que la voie judiciaire. Il est entendu que chaque État a sa souveraineté et son autonomie, étant gouverné 

sur son territoire par son propre ordre juridique.  

Ainsi, au niveau international, il est difficile de mettre en place un tribunal unique qui ait la légitimité 

nécessaire pour juger des différents conflits entre pays. Compte tenu de cette situation, l'arbitrage 

international - parce qu'il s'agit d'une forme de résolution de conflit dans laquelle intervient une ou 

                                                           
Droit de l’arbitrage interne et international, Droit et pratique de l’arbitrage international au  « M. TAMOURO, 468

Maroc », UIR, 2015-2016, p.4. 
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plusieurs personnes choisies par les parties intéressées et dans lequel la procédure d'arbitrage est 

déterminée par les parties en vue de générer la sentence arbitrale – plus impartiale à la flexibilité que 

réclament des conflits de cette ampleur.  

Cependant, grâce à cette flexibilité, il est possible d'identifier, au cours de l'arbitrage international, 

l'incidence des systèmes juridiques de différentes nations, les normes des conventions et traités 

internationaux, les règles stipulées par les tribunaux arbitraux déjà constitués ou même, de règles 

établies par les parties ou d'un ensemble de règles choisies par celles-ci, ce qui entraîne par conséquent 

une incertitude quant à leur validité devant l'ordre juridique national, puisque la sentence arbitrale 

générée par l'arbitrage international doit être déclarée reconnue et exécutoire. Au Maroc c’est par le 

président de la juridiction commerciale dans le ressort de laquelle la sentence arbitrale a été rendue, ou 

par le président de la juridiction commerciale du lieu d'exécution si le siège de l'arbitrage est situé à 

l'étranger, observant, au cours de cette analyse, le respect de certaines exigences. En outre, la 

communauté internationale comprend que la sentence arbitrale est valable entre les parties concernées 

et peut donc être efficace de différentes manières dans chaque Etat.  

Pourquoi l'arbitrage a-t-il si prospéré dans le domaine des relations commerciales internationales ? 

Étant donné les qualités et les difficultés de l'arbitrage international, cet article entend clarifier le 

concept et les types d'arbitrage et, parallèlement, aborder la loi 08/05469 chaque fois utile, avec son 

règlement sur l'arbitrage international, permettant finalement, un point de vue sur la résolution des 

conflits dans le commerce international avec le recours à l'arbitrage, est ce  pour bien le décanter des 

incertitudes et des insécurités qui surgissent naturellement lorsqu’une partie domiciliée dans un pays 

conclut un accord avec un autre domicilié dans un autre pays ? 

A.   Concept et types d'arbitrage  

Donner une définition précise à l'arbitrage 470 est une gageure, compte tenu de la diversité et de 

l'immense richesse du concept. 

1) Concept  

Il existe plusieurs concepts sur ce que serait un arbitrage, mais il peut être défini comme suit :  

                                                           
-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du Code de procédure Civile a été promulguée par le dahir n° 1-n°08Loi  469

07-169 du 30 novembre 2007 et publiée au bulletin Officiel n° 5584 du Jeudi 6 Décembre 2007. 
, arbitror:  ; dérivé, le verbe juge), qui assiste à une chose( témoiner, tri=arbit: du latin  Vient du mot arbitre, Etymologie 470

are=observer, épier, penser. 

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/gageure/fr-fr/#anchorSynonyms
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L’arbitrage, traditionnellement dénommé « arbitrage commercial », mais dont le domaine excède 

désormais assez largement celui du droit commercial, est un mode alternatif de règlement des litiges ; 

il est « alternatif » dans le sens où il propose le traitement d’un litige en dehors du cadre judiciaire d’un 

recours aux tribunaux étatiques. Il n’en est pas moins un mode de règlement juridictionnel du litige, et 

c’est pourquoi on le distingue des autres modes alternatifs de règlement des litiges, également 

conventionnels dans leur source, mais non juridictionnels dans leur régime471. 

C’est un règlement des litiges rapide, équitable et de qualité qui contribue à la stabilisation des 

relations économiques et à l'amélioration du climat des affaires. De même doit-on se garder d'exagérer 

et de croire la justice arbitrale nécessairement moins coûteuse que la justice étatique. Sous ces réserves, 

on peut admettre que «speed, convenience and économy» sont trois vertus maîtresses de l'arbitrage.472 

Vieille comme le monde, l'institution arbitrale a fait, et continue à faire, l'objet de tant de 

commentaires et d'analyses qu'il semble aussi impossible que superflu d'y ajouter quelque chose. On 

est tenté de citer ici La Bruyère et de remarquer que, sur l'arbitrage, «tout est dit et l'on vient trop tard 

» et que l'«on ne fait que glaner après les Anciens et les habiles d'entre les Modernes»!473 

L'arbitrage a pour objet de faire trancher un litige par un tribunal arbitral qui reçoit des parties la 

mission de juger en vertu d'une convention d'arbitrage474. 

Le tribunal arbitral est un organe non gouvernemental constitué de personnes choisies par les parties 

ou désignées conformément à la procédure établie par la loi en vue de régler le différend. 

Dans le contexte du droit international privé au sens large l’arbitrage commercial international 475 

est probablement le domaine par excellence de l’autonomie des parties, ainsi que celui où le recul de 

l’Etat est le plus marqué. En effet, au cours des cinquante dernières années l’arbitrage n’a pas cessé de 

gagner de liberté par rapport aux systèmes juridiques des Etats en même temps qu’il continuait à gagner 

d’importance comme instrument alternatif aux juridictions étatiques pour le règlement des litiges dans 

les rapports commerciaux internationaux. 

                                                           
.p. Gualino éditeur, Lextenso éditions, 2012 », et internationalarbitrage interne de l’français Droit  « ,Dominique Vidal 471

14. 
cité par p. 96, Transactions of the Grotius Society, Johnson, «Arbitration in English and International Law» (1956) 41,  472

E. J. Conn, «The Rules of Arbitration of the I.C.C.», International and Comparative Law Quarterly, January 1965, p. 132. 
I », éd.1696.Les Caractères, Des ouvrages de l’esprit,  « ,Jean de La Bruyère 473 

de la loi 08/05. Article 306 474 
étatiques tre personnes privées (ou entre personnes privées et entités ère ici à l’arbitrage enPar ce terme on se réf 475

étrangères) portant sur des litiges commerciaux et présentant des rattachements à plusieurs Etats. Pour plus de détails, 
aussi au sujet des particularités de cette terminologie dans les conventions internationales et les droits nationaux, voir 
Ph. Fouchard, E. Gaillard et B. Goldman, On International Commercial Arbitration, La Haye, Boston, Londres, 1999 (ci-
après Fouchard-Gaillard-Goldman), pp. 9 ss. ; J.-F. Poudret et S. Besson, Droit comparé de l’arbitrage international, 
Bruxelles, Paris, Zurich, 2002 (Poudret-Besson), pp. 23 ss. ; J. D. M. Lew, L. A. Mistelis et S. M. Kröll, Comparative 

International Commercial Arbitration, La Haye, Londres, New York, 2003 (Lew-Mistelis-Kröll), pp. 49 ss. 

https://www.librairie-gallimard.com/listeliv.php?base=paper&form_recherche_avancee=ok&auteurs=Jean++de+La+Bruy%C3%A8re
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Souvent considéré comme un succédané de la justice étatique, l'arbitrage consiste, on le sait, dans 

le règlement des litiges par de simples particuliers choisis par les parties, soit directement, soit, tout au 

moins, selon des mécanismes convenus ou acceptés par elles. Que ce soit en matière interne ou en 

matière internationale, qu'il s'agisse de relations privées ou de relations interétatiques, l'essence de 

l'institution est la même : fondée sur un accord, elle tend à obtenir le règlement d'un litige par une 

décision émanant d'une ou plusieurs personnes choisies par les parties . . . « par des juges de leur choix 

», comme dit la Convention de La Haye de 1907 sur le règlement pacifique des différends entre Etats.476 

Aux termes de la loi 08/05, "les parties intéressées peuvent soumettre le règlement de leurs 

différends au tribunal arbitral au moyen d'une convention d'arbitrage, ainsi entendant le compromis et 

la clause d'arbitrage"477. Avec cela, les parties, exerçant le principe de l’autonomie de la volonté, 

déterminent de manière consensuelle la procédure d’arbitrage ; l'objet de l’arbitrage ; le lieu de 

l’arbitrage ; le nombre d’arbitres ; la loi qui sera appliquée au litige ou à la résolution en équité.  

Comme indiqué précédemment, le compromis d'arbitrage et la clause d'arbitrage sont des points 

essentiels d'un arbitrage, car elles représentent un accord entre les parties, d'un différend actuel ou 

futur, qui définit le règlement du différend par l'arbitrage. En ce qui concerne la définition des deux 

formes de convention d'arbitrage, le compromis d'arbitrage est défini par l'accord consensuel des 

parties qui établit le règlement du conflit actuel entre elles par voie d'arbitrage. En revanche, une clause 

d'arbitrage478 est un type de convention d’arbitrage, insérée dans un contrat ou un document séparé qui 

la mentionne, par laquelle les parties établissent que les litiges qui pourraient naître relativement à ce 

contrat seront réglés par des arbitres. Ainsi, la divergence générale entre les deux formes de convention 

d'arbitrage est que le compromis d'arbitrage est un différend en cours479 et que la clause d'arbitrage fait 

référence à un différend futur480.  

2) Types d'arbitrage  

Il existe deux formes de procédure d'arbitrage : l'arbitrage ad hoc et l'arbitrage institutionnel. Un 

arbitrage ad hoc est un arbitrage dans lequel les parties par convention (le compromis ou la clause 

d'arbitrage) décident de la manière dont l'arbitrage se déroulera par rapport à leur objet ; arbitre (s) ; 

règles ; local ; procédures. En d’autres termes, les parties sont responsables de l’ensemble de 

l’administration de l’arbitrage et doivent respecter les règles du droit de l’arbitrage et des autres lois en 

                                                           
la Convention de La Haye de 1907.de  Article 37 476 

Article 307 de la loi 08/05. 477 
La clause d’arbitrage n’est valable qu’entre commerçants. 478 

Article 314 de la loi 08/05. 479 
Article 316 de la loi 08/05. 480 
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la matière afin de parvenir à un consensus sur l’ensemble de la procédure d’arbitrage. Ce type 

d'arbitrage est guidé par le principe de l'autonomie des parties, puisque la procédure d'arbitrage est 

établie selon leur volonté.  

Entre-temps, l'arbitrage institutionnel est un processus dans lequel les parties, par consensus, 

choisissent une institution d'arbitrage qui administrera l'arbitrage, en désignant les arbitres ; les règles ; 

la législation ; l’emplacement ; les délais ; langue ; mener le procès ; entre autres questions liées à 

l'arbitrage conformément à son règlement. Ce type est caractérisé par des questions de procédure 

d’arbitrage par les parties, préservant un comportement d’éthique et de secret. Les institutions 

d’arbitrage représentent généralement une sécurité et une agilité pour les parties, dans la mesure où 

elles suivent des règles de fonctionnement interne, selon la loi 08/05 dans son article 319, alinéa 

3 « …seront respectées les règles relatives aux droits de la défense », en plus ils ont des arbitres avec 

des connaissances techniques et spécialisées dans plusieurs domaines, constituant une véritable 

structure pour l'exécution de l'arbitrage.  

Au niveau international, l'arbitrage institutionnel est très efficace, considérant qu'il s'agit d'une 

relation entre entreprises, individus et États-nations avec des lois, des langues et des cultures 

différentes, représentant un éventail de décisions à prendre pour un arbitrage équitable, et avec 

l'institution intermédiaire, tout devient une responsabilité de la même manière, générant moins d'usure 

entre les parties et assurant une relation plus saine entre elles.  

Le contrat est conclu sous les formes suivantes : 

1) La convention est incluse dans le texte du contrat économique extérieur (le compromis 

d’arbitrage). 

Conformément à la législation marocaine en vigueur, le compromis d’arbitrage contenu dans le texte 

du contrat est toujours traité comme une transaction distincte et indépendante du contrat principal, la 

transaction. Ainsi, la reconnaissance d'un accord de commerce extérieur invalide n'invalidera pas la 

clause d'arbitrage et le différend sera examiné481. 

                                                           
Une décision rendue par la Cour de Commerce de Casablanca a rendu un arrêt par lequel elle reconnait une sentence  481

arbitrale internationale et en donne l’exequatur à l’encontre d’une société n’ayant pas signé la clause compromissoire et 
n’ayant pas été partie au contrat contredisant alors le Jugement de Première Instance avait accordé l’exequatur, mais 
partiellement et à l’encontre d’une seule partie au litige (la partie contractante). La sentence arbitrale dont il s’agit, en  
application du Droit Suisse, avait étendu les effets de l’arbitrage à des sociétés du Groupe n’ayant pas signé de clause 

compromissoire ni souscrit à la convention objet du litige. Le dossier impliquant la Société Ynna Holding en 2015. 
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La solution admise (l’arrêt Gosset482 , l’arrêt Impex483, l’arrêt Toulouzy484 en France et l’arrêt Prima 

Paint485 au Etats-Unis) a été reprise au point qu’il apparaît, à raison de sa conformité à l’attente des 

parties et aux intérêts du commerce international, qu’elle devient un élément des « principes généraux 

de l’arbitrage auxquels les arbitres du commerce international se réfèrent volontiers quel que soit le 

lieu où ils siègent »486. Ce principe est également énoncé à l’article 16§1 de la loi type de la CNUDCI 

ainsi qu’à l’article 6 §9 du règlement d’arbitrage de la CCI. 

2) Une clause d’arbitrage distincte. A cet effet l’article 308 de la loi 08/05 dispose que « la clause 

d’arbitrage est réputée être une convention indépendante des autres clauses du contrat. La nullité, la 

résiliation ou la cessation du contrat n’entraine aucun effet sur la clause d’arbitrage comprise avec ledit 

contrat lorsque celle-ci est valable en soi ». 

Conformément à la Convention de New York de 1958, la législation de la plupart des pays, y 

compris la Maroc, une convention d’arbitrage est requise pour se conformer à la forme écrite487. Ainsi 

l'exigence d'une forme écrite d'un accord d'arbitrage, permet sa conclusion sous toute autre 

forme488, étant donné qu'il existe des États dans lesquels aucune loi n'impose de forme écrite pour un 

accord d'arbitrage. 

      L'arbitre ne peut pas représenter les intérêts des parties dans les procédures d'arbitrage. L'une 

des tâches principales des arbitres est la confidentialité des différends examinés par l'instance 

d'arbitrage489. 

                                                           
, 7 mai 1963, Gousset.eerCass.civ.1 482 

, 18 mai 1971.Impex.eerCass.civ.1 483 
Cass.com, 9 avril 2002.Toulouzy. 484 

Unis, 12 juin 1967.Prima Paint.-Cour suprême des Etats 485 
:l’autonomie de la  ; cf. Paris, 7 juin 2001, Hellfrance, Rev. Arb. 2001.616 Fouchard, Gaillard et Goldman, n° 392 et 406 486

clause compromissoire par rapport au contrat principal est un principe général de droit de l’arbitrage commercial 
international. 

-La convention d'arbitrage doit toujours être établie par écrit, soit par acte authentique ou sous seing «:  Article 313 487

privé, soit par procès-verbal dressé devant le tribunal arbitral choisi. La convention d'arbitrage est réputée établie par 
écrit lorsqu'elle est consignée dans un document signé par les parties ou dans un échange de lettres, de communications 
télex, de télégrammes ou de tout autre moyen de télécommunication considéré comme convention et qui en atteste 
l'existence, ou encore dans l'échange de conclusions en demande ou de conclusions en défense, dans lesquelles 

l'existence d'une telle convention est alléguée par une partie et n'est pas contestée par l'autre… ». 

La souplesse de ces dispositions relatives à l’établissement de la preuve de la convention d’arbitrage a mis fin la rigidité  488

des dispositions de l’ancien article 309 (alinéa 2) du code de procédure civile de 1974 qui disposait que « les parties 
peuvent, lorsque le contrat concerne un acte de commerce, désigner à l’avance dans la convention même, le ou les 
arbitres. Dans ce cas, la clause doit être écrite à la main et spécialement approuvée par les parties, à peine de nullité ». 
Abdallah KHIAL, « L’arbitrage en droit marocain », sur : https://cimeda.org/larbitrage-en-droit-marocain-par-mr-abdallah-

khial/. visité le 27/08/2019 à 14h37. 
Article 326 de la loi 08/05. 489 
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• Dans l'application de l'arbitrage institutionnel (l’arbitre est nommé par la Cour 

internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale)490. 

• Lorsqu'elles forment un groupe spécial d’arbitrage, les parties choisissent 

indépendamment un arbitre individuel (à moins que les parties n'aient convenu qu'un arbitre 

sera nommé, trois arbitres seront nommés, chaque partie désignant un arbitre, deux arbitres 

nommés par les parties, choisissent le troisième arbitre, qui est un arbitre (le responsable de 

l'arbitrage ad hoc). 

Aussi un arbitre ne peut être récusé que si des circonstances soulèvent des doutes raisonnables quant 

à son impartialité ou à son indépendance, ou s'il ne dispose pas des qualifications requises par l'accord 

des parties491 .Une partie ne peut contester un arbitre qu'elle a désigné ou pour lequel elle a été partie 

que pour des raisons qui lui sont connues après sa nomination492. Son révocation ne peut avoir lieu 

qu’à la suite du consentement unanime des parties493 .Dans sa forme, la révocation est normalement 

expresse, et résultera, soit par un procès-verbal en cours d'arbitrage ou d'une lettre adressée par les 

parties aux arbitres494. 

L'arbitre a le droit de se déclarer lui-même pour les motifs suivants : 

 une déclaration aux parties (l'arbitre dans ce cas peut lui-même refuser de participer 

à la procédure qu’avec l’accord des parties); 

                                                           
est la principale institution nationale de règlement des différends commerciaux  )CMAa cour marocaine d’arbitrage (L 490

internationaux. CASABLANCA TECHNOPARK, route de Nouaceur, Casablanca – Maroc. 
res. 3 de la loi 08/05 vise l’un des cas de mise en jeu de la responsabilité des arbit-L’article 327 491 

Article 322 de la loi 08/05. 492 
L’article 323 énumère les motifs de la récusation d’un arbitre quand : 

1 - il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'un des faits énumérés à l'article 320 ci-dessus ; 
2 - il a ou son conjoint ou ses ascendants ou descendants un intérêt personnel direct ou indirect à la contestation 

; 
3 - il y a parenté ou alliance entre l'arbitre ou son conjoint et l'une des parties jusqu'au degré de cousin germain 

inclusivement ; 
4 - il y a procès en cours ou quand il y a eu procès terminé depuis moins de deux ans entre l'une des parties et 

l'arbitre ou son conjoint ou leurs ascendants ou descendants ; 
5 - il est créancier ou débiteur de l'une des parties ; 

6 - il a précédemment plaidé ou postulé ou déposé comme témoin sur le différend ; 
7 - il a dû agir comme représentant légal de l'une des parties ; 

8 - il existe un lien de subordination entre l'arbitre ou son conjoint ou ses ascendants ou descendants et l'une 
des parties ou son conjoint ou ses ascendants ou descendants. 

9 - il y a amitié ou inimitié notoire entre l'arbitre et l'une des parties. 
Article 324 de la loi 08/05. 493 

: Édition Dalloz 6e édition. P.93. ». Paris : droit interne, droit international privé L'arbitrage « JEAN, Robert. , 494 
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 en cas de perte de confiance des parties et de l'arbitre ou lorsqu'un fait nouvel 

essentiel intervenant après l'acceptation par l'arbitre dénature le compromis ou la mission 

de l'arbitre495. 

B. L’arbitrage international dans la sphère commerciale  

 

L’originalité essentielle de l'arbitrage commerciale international provient du fait que ses règles 

prennent fortement en compte les usages du commerce international ou plus précisément la lex 

mercatoria comme étant une règle juridique dans les règlements du litige confié aux arbitres. 

1) Lex Mercatoria en tant que source d'arbitrage international  

Les sources de l'arbitrage international sont : les lois, les traités internationaux, les coutumes et 

pratiques, la jurisprudence arbitrale, la doctrine, les principes généraux du droit et la lex mercatoria.  

Comme les lois, les traités internationaux, les coutumes et les pratiques, la jurisprudence arbitrale, 

la doctrine et les principes généraux du droit sont des instituts récurrents communs aux autres branches 

du droit, nous soulignerons la lex mercatoria, qui est la source différentielle appliquée dans l'arbitrage 

international.  

Appelée également "droit des marchands" ou encore "droit des praticiens", la Lex mercatoria est 

constitué de règles professionnelles propres sans référence à un droit déterminé. C'est à dire qu'elle 

s'appuie sur des usages et des principes largement reconnus et respectés, sur des usages observés entre 

commerçants, sur des contrats-types et des principes consacrés par les sentences arbitrales rendues en 

matière de commerce international. 

On y trouve plus particulièrement : 

o des dispositions qualifiées de "sources spontanées" car elles ont leur origine première 

dans les pratiques et usages du commerce international : Les Incoterms 

o le droit conventionnel qui inclut à la fois les conventions inter-étatiques bilatérales, et 

les conventions multilatérales.496 

                                                           
: Édition  ». Casablanca L’arbitrage Commercial Interne Et International Au Regard Du Maroc BOUDAHRAIN, Abdellah, « 495

Al Madariss .p.67. 
. visité le termes/lex mercatoria.html#iYBxjTzribgjvmuV.99-les-international.com/pages/tous-https://www.glossaire 496

22 aout 2019 à 17h55. 
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C’est une théorie qui part du principe que les sous-traitants ont l'intention d'unifier le régime 

juridique des ventes internationales et des opérations complémentaires par le biais de contrats.  

Pour Emily Kadens:  

La lex mercatoria historique n'était pas un système juridique unique, uniforme et essentiellement 

privé, mais un Ius mercatorum, le droit des commerçants : ensembles de privilèges et de pratiques 

privés, statuts publics et coutumes privées régis par le droit des marchands avec un certain type de 

commerce supra-local et les personnes qui l’exercent. Certaines normes coutumières étaient similaires 

dans de grandes zones ; beaucoup étaient locales ou régionales, voire spécifiques à certains groupes 

professionnels. En outre, il ne s’agissait pas d’un régime indépendant purement coutumier de lois et 

de tribunaux locaux, mais d’une création hybride reposant sur un échafaudage de lois étroitement lié 

aux règlements et aux alliances locales. 497  

Malgré tout, il est certain que Lex Mercatoria avait pour prédécesseur le Lex Rhodia de Jactu, ce 

qui, selon les mots de Trakman, était "un ensemble de lois maritimes utilisées par les Grecs et les 

Romains entre le troisième et le deuxième siècle avant notre ère"498 

Lex mercatoria consiste en un ensemble de règles de droit, connues et utilisées, non liées à un 

système juridique spécifique, fondées sur les coutumes et pratiques de cette localité, ainsi que par 

l'adoption répétée de clauses types et de contrats et pratiques standard reconnus acceptées 

internationalement par des associations professionnelles, des organisations supranationales et des 

entités similaires.  

L'institut utilise les principes généraux du droit, englobe les us et coutumes et forme un ensemble 

de normes.  

Ainsi, il est possible que les problèmes puissent être résolus grâce à une pratique inscrite dans le 

droit international, dans la mesure où il s'agit d'un ensemble de solutions déjà trouvées dans le scénario 

du commerce international.  

Caractérisée comme nationale, la nouvelle lex mercatoria, qui n’est liée à aucun ordre juridique 

étatique, évolue vers un droit transnational construit au sein de l’ordre juridique international. Et sur 

                                                           
, Chicago » : le caractère du droit des marchands médiéval Ordre dans le droit, variété avec coutume «KADENS, Emily.  497

Journal de droit international, Chicago, v. 5, n. 1, p. 42, 2004.  
Partie I. n. 12. Journal de droit  ». notre patrimoine commercial:  L'évolution Le marchand de loi «TRAKMAN, Léon E.  498

maritime et du commerce. Philadelphie : JMLC, 1980. 
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l'effectivité de la fonction normative de la lex mercatoria dans l'arbitrage commerciale international 

que L'article 29-4 de la loi type de la CNUDI499 (commission des Nations Unis pour le Droit 

commercial International) par exemple impose aux tribunaux arbitraux de juger dans les cas 

conformément aux stipulations du contrat et de tenir compte aux obligations des règles d'usages du 

commerce applicable à la transaction500. 

2) L’arbitrage commercial international501 

L’arbitrage commercial est présent dans le monde depuis longtemps, car l’être humain a toujours 

recherché, en tant que nécessité inhérente de sa personnalité, la relation avec les autres êtres humains. 

C’est ainsi que sont apparues les coutumes de l’achat et de la vente. L’échange d'objets, d'aliments et 

de services à la recherche de la satisfaction de certains besoins matériels et biologiques. Comme le 

début de l'arbitrage commercial, nous avons connu la période au cours de laquelle les relations 

commerciales étaient réglementées par la Lex Mercatoria, en vigueur au Moyen-âge et présentant des 

divergences dans certaines localités, mais généralement suivies par plusieurs peuples.  

Avec l'évolution humaine, d'une part, nous avons consolidé les États-nations, obligeant la "Lex 

Mercatoria" à laisser la place aux traités internationaux et aux lois mises en œuvre de manière interne 

par les pays respectifs. D'autre part, l'évolution technologique et la mondialisation qui rapprochent de 

plus en plus les pays et accroissent le nombre de relations commerciales. En conséquence, de plus en 

plus de conflits apparaissent entre ces négociations internationales et les pays se trouvent dans une 

situation qui mérite une forme de résolution de conflit plus appropriée, chaque pays ayant son ordre 

juridique et sa souveraineté, empêchant les différends sont généralement réglés sans influence 

judiciaire impartiale.  

Le commerce international est défini par l'échange de biens et de services entre personnes physiques 

ou morales de pays différents ou comportant des éléments juridiques ou matériels de caractère 

international. Toutefois, dans le cas de l'arbitrage international, le droit marocain de l'arbitrage a pour 

critère l'article 327-46 de la territorialité, c'est-à-dire que si la sentence arbitrale est rendue en dehors 

                                                           
: article33RAC.N.U.D.I. pp172. Dans le même sens cf. convention euro de GENEVE sur l'arbitrage com. interna 499 

.l'évolution 1985:  Transaction com. interna 500 
type de la CNUDCI sur -la formation d’un contrat appelé convention d’arbitrage est définie à l’article 7 (1) de la Loi 501

l’arbitrage commercial international comme étant « une convention par laquelle les parties décident de soumettre à 
l’arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou pourraient s’élever entre elles au sujet d’un 
rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel ». La même disposition précise qu’« une convention 
d’arbitrage peut prendre la forme d’une clause compromissoire dans un contrat ou faire l’objet d’une convention 

séparée ». 
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du Maroc, elle sera considérée comme étrangère. La décision du tribunal arbitral est assortie de 

l'exécution provisoire, l'exercice du recours en annulation ne suspend pas, ipso facto, l'exécution de la 

sentence arbitrale internationale502. 

Parmi les avantages de l'arbitrage dans la résolution des conflits commerciaux internationaux, on 

peut citer la flexibilité de son processus, qui permet aux parties de disposer d'une autonomie dans le 

choix de l'arbitre, du lieu et des règles, par exemple. De plus, les parties bénéficient de la rapidité et du 

secret, qui sont deux autres grands avantages, car en matière de commerce, le temps est un facteur 

important de profit et de secret, car il est entendu que la divulgation des affaires litigieuses peut 

entraîner des pertes d’entreprise.  

Il est également important de souligner que, sur la scène internationale, la résistance au respect des 

décisions rendues par des arbitres n’est pas très récurrente, car les relations commerciales sont, en règle 

générale, continues et ramifiées, c’est-à-dire celles qui ne respectent pas leurs obligations ; il devient 

une cible de discrimination au sein de la communauté commerciale internationale car il ne garantit pas 

la sécurité de leurs relations.  

En plus le Maroc a promulgué la Convention sur la reconnaissance et l'exécution des sentences 

arbitrales étrangères, plus simplement appelée «Convention de New York», ratifiée en vertu du Dahir 

du 19 février 1960. Pour le moment, il est important de souligner que la Convention de New York est 

un document extrêmement utile pour permettre l’arbitrage international. Bien que l'ancien code de la 

procédure civile, du 12 août 1913, a réservé un chapitre 15 du titre IV (articles 527 à 543) à l'arbitrage. 

Ce texte constituait le régime commun en la matière et ne fut remplacé que bien plus tard, par celui du 

28 septembre 1974, en l'occurrence par son chapitre 8 du titre V (articles 306 à 327). La loi n ° 08/05 

quant à elle contienne déjà des préceptes assurant de manière satisfaisante la reconnaissance et 

l’exécution des sentences arbitrales étrangères au Maroc, c’est l’adhésion à la Convention de New 

York qui confère la confiance des partenaires internationaux et la certitude que les sentences arbitrales 

seront reconnu et appliquées dans les pays qui subordonnent l'application de la Convention de New 

York à la réciprocité.  

Par conséquent, depuis l’adhésion à la Convention de New York, le Maroc est pleinement intronisé 

dans le monde de l’arbitrage international, un fait qui contribuera certainement énormément à la 

croissance de ses activités à l’étranger. L'arbitrage entre les parties marocaines et étrangères sera plus 

                                                           
La Justice étatique face à la sentence arbitrale en droit marocain : étude  Mohamed Chakib Kanouni Hassani «  502

critique de l’office du juge », Droit. Université Bourgogne Franche-Comté, 2018.  P.284. 
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fréquent et important. Il doit se dérouler dans la langue et la localisation d'un autre pays, dans lequel 

une loi étrangère ou même des règles de droit non nationales pour le règlement du mérite seront 

appliquées et des procédures établies seront adoptées par des institutions d'arbitrage internationales, 

loin de notre code de procédure civile. Ces faits impliquent un défi important pour les avocats 

marocains, un défi qui se pose lorsque notre environnement juridique s'efforce toujours d'absorber 

pleinement une véritable culture de l'arbitrage. Les avocats marocains doivent se préparer à voyager 

avec aisance dans le monde de l'arbitrage international, plaider devant des collègues étrangers, déjà 

familiarisés avec les subtilités et les complexités de cet univers.  

Conclusion  

L'arbitrage représente une forme alternative et extrajudiciaire dans une résolution de conflit, dans 

laquelle un ou plusieurs arbitres constituent la "sentence arbitrale". Chaque partie jouit d'une autonomie 

dans la manifestation de sa volonté, établissant ainsi, de manière consensuelle, l'intégralité de la 

procédure d'arbitrage. Les parties peuvent choisir entre un arbitrage ad hoc ou un arbitrage 

institutionnel. Les caractéristiques de secret, de célérité, de souplesse, de spécialité des arbitres font de 

ce système extrajudiciaire un choix très avantageux, en particulier pour les questions de la sphère 

internationale, dans lesquelles on a le choc des cultures et la souveraineté de chaque État-nation.  

En raison de tous ces facteurs, l'institut d'arbitrage a de plus en plus attiré les justiciables, car il s'agit 

d'une méthode de résolution des conflits véritablement efficace, rapide et confidentielle sur le plan 

contractuel et commercial, national ou international. Outre ces avantages, l'expertise, la qualité 

professionnelle et la profondeur technique des arbitres dans l'affaire en litige dépassent souvent le 

niveau technique de la justice de l'État.  

Ces caractéristiques sont les principaux facteurs qui poussent les parties à recourir à l'arbitrage 

national ou international et montrent en quoi cette méthode de résolution des conflits peut constituer 

une excellente alternative aux principaux besoins des entreprises lors du règlement de leurs différends 

commerciaux.  

La loi sur l'arbitrage 08/05 établit, avec d'autres traités internationaux tels que la convention 

d'arbitrage de New York de 1958 et la loi type de la CNUDCI, d'importants règlements concernant 

l'exécution de l'arbitrage et la validité de la sentence arbitrale, contribuent de plus en plus au 

développement d’un système qui répond très bien aux demandes internationales.  
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Dans le domaine commercial, l’arbitrage international a été mis en place grâce à l’élargissement des 

organismes de réglementation et des tribunaux arbitraux internationaux, garantissant ainsi un système 

plus adéquat de résolution des conflits en matière de commerce, ainsi que les avantages offerts par ce 

système extrajudiciaire alternatif.  

Dans de telles circonstances, seul l'arbitrage est en mesure de garantir qu'aucune des parties ne 

risque de voir un tribunal du pays de la partie adverse opposé à un éventuel litige concernant les 

activités contractées. La convention d'arbitrage, en vertu de ses effets négatifs et positifs, a le pouvoir 

de supprimer la juridiction de la justice d'État des deux côtés du pays.  

De plus, en arbitrage, le consensus des parties prévaut sur les diktats de l'État. Ce sont les parties 

qui choisissent d'un commun accord le juge ou le critère de nomination du juge; le processus à adopter 

lors du procès et les règles de droit à appliquer pour résoudre le fond du conflit. Ils ne risquent donc 

pas de voir leurs litiges réglés par le pouvoir judiciaire d'un pays étranger, conformément aux lois, 

règles de procédure et pratiques judiciaires plus familières à la partie adverse. Ils ont également toute 

latitude pour choisir la langue à utiliser dans la procédure arbitrale et le lieu où le jugement sera rendu.  

L’arbitrage commercial international a aujourd’hui un véritable appareil transnational composé de 

conventions internationales, de lois nationales, de réglementations sur les procédures d’arbitrage, de 

coutumes et pratiques dûment établies, d’institutions d’arbitrage saines et respectables, d’une 

communauté de professionnels spécialisés composée d’arbitres, de juristes experts. Universitaires, 

jurisprudence, congrès, séminaires, conférences, revues, etc.  
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La récente loi n°73-17 : un dispositif pro-débiteur mis à l’épreuve ? 

étudiant chercheur en Droit des Affaires, lauréat du Master « Juriste 

d’affaires » de la FSJES de Fès. 

 
Sans doute, avec l’avènement de la récente loi n° 73-17503 modifiant et complétant le livre V 

du code marocain du commerce, entrée partiellement504 en vigueur en avril 2018, la scène juridique 

marocaine est redynamisée, et la doctrine divisée entre scepticisme et enthousiasme, pourtant et de 

premier regard, le gain à compenser est colossal car notre droit des entreprises en difficulté étais 

qualifié souvent comme « un droit de faillite, en faillite. » 

Cette faillite est une réalité liée à la défaillance économique (avant de celle juridique et 

judiciaire) matérialisée par le nombre important des mise en liquidation quasi-systématique des 

entreprises malades, en fait à travers les statistiques du ministère de justice un pourcentage s’élevant à 

peu près de 90%505 de celles-ci finissent et sombrent à travers la procédure de liquidation. C’est à dire 

une disparition anticipée et imprévisible de ces acteurs économiques incontournables du tissu 

économique national. 

La loi susmentionnée est donc conçue comme une bouée de sauvetage, instituant surtout et pour 

la première fois au Maroc une nouvelle procédure de « sauvetage » des entreprises en crise, appelée 

« procédure de sauvegarde506 ». 

La lecture rapide des dispositions encadrant cette procédure fait apparaître une ressemblance 

par rapport à sa sœur aînée introduite en France par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005507 de 

sauvegarde des entreprises. 

                                                           
95 formant code de commerce, publiée en B.O n° 6667 le -17 modifiant et complétant le livre V de la loi 15-Loi n° 73 503

23 avril 2018. 
:  17-de la loi n° 73 Article 798 504 

« Dans l’attente de l’institution de juridictions compétentes pour le règlement des différends intervenus entre 

commerçants ou pour l’application de la présente loi, il sera statué sur lesdits différends conformément à la législation en 

vigueur. » 

-des entreprises en droit compare franco difficultésamiable des  « La prévention et le réglement Saida BACHLOUCH, 505

marocain » THÈSE de doctorat en Droit de l’Université Paris-Est Créteil, Soutenue le 1er octobre 2012, p.232. 

elatif à la procédure des difficultés de La procédure de sauvegarde régie, principalement, par le Titre III du livre V r 506

l’entreprise (Art 560 au 574) de la loi n° 73-17. 

845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises en France.  -La loi n° 2005 507 
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Ainsi le nouveau droit marocain des entreprises en difficulté est désormais remodelé et 

réaménagé pour recevoir ce nouveau-né , qui certainement suscitera l’intérêt de la doctrine en premier 

lieu en tant que nouveau mécanisme hybride nécessitant une analyse plus approfondie pour 

l’appréhension de ses finalités et ses retombées pratiques, ensuite cette procédure est censée mobiliser 

les dirigeants des entreprises car l’une des principales caractéristiques de cette dernière est le maintien 

de ces dirigeants à la tête de leurs entreprises, sans omettre que le législateur soucieux de garantir sa 

réussite l’a corréler à un volontarisme sans précédent en laissant exclusivement à ces derniers la faculté 

et le droit de demander l’ouverture de ladite procédure.. 

Autre point à préciser, la nouvelle loi est venue combler plusieurs insuffisances et zones 

d’ombres caractérisant sa prédécesseur, sans être exhaustif, je donnerai l’exemple de la définition 

apportée par ce nouveau texte à la notion de la cessation de paiement508, actuellement mise à jour et 

mettant terme au renvoi systématique à la jurisprudence, aussi l’institution des procédures 

internationales d’insolvabilité, disposition totalement novatrice de cette loi... 

Aujourd’hui aussi, avec l’avènement de la loi n° 73-17, rien n’a changé par rapport aux finalités 

du livre V, au contraire, le dispositif réinventé, a consacré enfin, une disposition qui énonce ses 

finalités509.Cette situation qui a suscité le débat, partant, Professeur A. CHMIA510, a tiré l’attention 

particulière autour de l’insertion de cette disposition dans la partie relative à la procédure de 

sauvegarde, tandis que selon le même auteur, il fallait consacrer cette disposition dans la partie dédiée 

aux dispositions générales, cet aménagement qui écartera toutes nuances éventuelles quant au champ 

d’application de ces finalités. 

D’une façon générale, le législateur en adoptant ce texte avait une double contrainte, d’une part 

le bilan très décevant des diapositives préventives et curatives du livre V, et d’autre part la 

nécessité d’une refonte de son droit d’insolvabilité capable de l’harmoniser avec les standards 

internationaux en la matière. 

                                                           
finition claire à cet état qualifiée de « 17, qui a enfin donné une dé-C’est d’ailleurs l’une des avancées de la loi n° 73 508

cessation de paiement », désormais selon le 2ème alinéa de l’article 575 : 

« La cessation de paiement est établie dès lors que l’entreprise est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec 

son actif disponible. ». 

L’article 560 du livre V, dispose que : « La procédure de sauvegarde a pour objet de permettre à l’entreprise de surmonter  509

ses difficultés afin de garantir la poursuite de son activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. ». 

 طبعة المغربية، االفاق دار ،  17-73القانون ضوء في المقاولة صعوبات معالجة مساطر نظام أحكام شرح شميعة الرحيم عبد الدكتور510 

 ,19 ص 2018

 546 و 545 المادتين تخصيص إلى القدیم للقانون خالفا عمل الذي 73.17 القانون مع حتى المغربي المشرع تحلي عدم عن نأسف إذ و{

 أنه والحال اإلنقاذ، لمسطرة المنظمة ت.م 560 المادة في أهدافه عن اإلعالن وسيتم القانون، بهذا الخاصة والمفاهيم المراحل تحدید إلى

 یجب فإنه التجارة، مدونة من الخامس الكتاب غایات و أهداف عن الكشف عن بالشجاعة القانون هذا من مادة أول في بذلك القيام یتعين كان

 الذي األصل القانون عن األهداف ذات عن شيء في تختلف ال والتي الخامس، الكتاب أهداف یخص فيما باحث أي لدى األمر یلتبس ال أن

 .الفرنسي القانون به ونقصد مشرعنا عنه أخذ
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 Donc, dans quelle mesure peut-on avancer que cette loi, constitue elle un dispositif pro-

débiteur, et si au contraire, quelle sont les limites qui font d’elle une simple prolongation de l’ancien 

livre V ? 

Pour approcher cette problématique, il s’avère opportun de préciser les nouvelles mesures 

avantageuses, introduite par la récente loi, accordées au débiteur et ensuite dresser un constat autour 

des dysfonctions et éventuelles entraves, altérants la position du débiteur, qui subsisteront malgré ladite 

réforme du livre V. 

 

 

I- Les Mesures « pro-débiteur » circulées par la loi n°73-17 

Commençant tout logiquement par l’examen des apports de cette loi qui sont en faveur du 

débiteur en difficultés, ces apports qui se manifestent, surtout, dans l’introduction pour la première fois 

de la procédure de sauvegarde (2) mais avant, il faut pointer le doigt la rénovation de l’ancien règlement 

amiable par l’adoption d’une procédure de conciliation (1) et enfin les nouvelles dispositions très 

favorables aux cautions personnes physiques (3), souvent des chefs d’entreprises en difficultés. 

(1)  La procédure de conciliation : maintien de l’approche préventive  

La procédure de conciliation succède à l'ancien dispositif de prévention des difficultés de 

l’entreprise, le règlement amiable. Institué par la loi du 1er mars 1984 en France, et la loi du 1er aout 

1996 au Maroc, ce dernier qui avait pour objectif « le traitement prophylactique »511 des entreprises, 

ne remplissant pas totalement la mission qui lui avait été assignée, il devait être rénové par la loi n° 73-

17 par une procédure plus attractive et surtout plus efficace. Le règlement amiable prendra alors avec 

cette loi le nom de conciliation. 

Le président tribunal de commerce512 dans cette procédure joue le rôle d’un amiable 

compositeur entre les intérêts conflictuels du débiteur et ceux des créanciers. Ce qui signifie que c’est 

au chef d’entreprise qu’incombe la responsabilité de recourir à ce mécanisme de prévention. 

Cette procédure qui reste l’une des première opportunités offertes aux débiteur (après la 

prévention interne et le mandataire spécial), n’étant pas encore en état de cessation de paiement, de 

                                                           
nouvelles La procédure de conciliation et la loi de sauvegarde des entreprises : de HOUIN, -ALARY-C. SAINTE 511

procédures pour de nouvelles stratégies, RPC, 2007, p.13.   

: 17-alinéa de l’article Article 546 de la loi n°73 ème3 512 

« On entend par président du tribunal au sens du présent livre, le président du tribunal de commerce ou son suppléant. » 
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jouir d’une protection judiciaire ( suspension provisoire de poursuite) et d’une large gamme de 

prérogatives incitatives ( nature confidentielle des démarches judiciaires et conventionnelle de l’accord 

avec les créanciers ). 

(2) La procédure de sauvegarde : renforcement de la position du débiteur  

L’innovation de la loi de sauvegarde au Maroc résidait dans la création d’une nouvelle 

procédure collective, un redressement judiciaire anticipé : la sauvegarde qui implique que l’entreprise 

ne soit pas encore en cessation de paiements, et que ses difficultés aient été aperçues et analysées et 

qu’il soit encore possible de trouver avec les créanciers une solution. La sauvegarde est à la fois une 

procédure préventive qui doit intervenir avant que les difficultés de l’entreprise ne soient telles que 

celle-ci se trouve en cessation des paiements. Mais c’est en même temps une procédure curative, dans 

la mesure où les mécanismes mis en œuvre s’inspirent assez largement de la procédure de redressement 

judiciaire513. 

Cette procédure de sauvegarde, contrairement à celle de redressement judiciaire ne dessaisit pas 

le chef d’entreprise de la direction de celle-ci : celui-ci poursuit en effet la gestion de son entreprise 

avec l’aide du syndic. Si l’entreprise n’est pas en cessation des paiements, le débiteur ne court pas le 

risque de sanction à titre personnel tels que la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer, ou encore 

une condamnation sur ses biens personnels en comblement pour insuffisance d’actif. Cependant, en 

cas de fraude de gestion, il est susceptible d’être poursuivi sur ses biens personnels. 

Favorable au débiteur par les avantages qu’elle lui procure, notamment de ne pas être exproprié 

à l’issue de la procédure, favorable aux dirigeants de la personne morale débitrice ou au débiteur 

personne physique, en c’est qu’elle est incompatible avec les sanctions qui trouvent leur justification 

dans le préjudice collectif causé par la cessation des paiements et en ce qu’elle accorde aux cautions 

personnes physiques les conditions d’apurement du passif accordées au débiteur, elle n’a de sens et 

d’intérêt qu’utilisée avec un réel sens de l’anticipation514. 

(3) Les avantages accordés aux cautions « personnes physiques » 

                                                           
», actes du Colloque organisé par la la nouvelle loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 rd BLANC, « Gera 513

Faculté de Droit et de Science Politique d’Aix- Marseille, presses universitaires d’Aix Marseille, 2006, p.64.   

la loi de sauvegarde des entreprises : quelles procédures ? Quelles AUD, « BOURGIN-Veronique MARTINEAU 514

responsabilités ? » Colloque du vendredi 24 février 2006, Lexis Nexis, Paris, p.3.   
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Le législateur a déterminé la qualité des cautions qui peuvent bénéficier de l’ensemble des 

mesures favorables issues de la loi n°73-17, qualifiée de pro-débiteur, en précisant que seuls les 

cautions personnes physiques, solidaires ou non, pourront y intégrées. 

Dans leur ensemble, les nouvelles dispositions relatives aux cautions personnes physiques, sont 

une étape dans laquelle le législateur Marocain, accordent un très grand confort à ces dernières, cette 

protection qui se manifeste à travers l’étendue des bénéfices que ce législateur a pu réintégrer dans le 

nouveau dispositif issue de la récente loi n°73-17. Ainsi, et durant la procédure de conciliation, les 

cautions sont mieux placées, dans la mesure où elles bénéficieront désormais de la suspension 

provisoire des actions et procédures515 durant cette procédure amiable. 

Pour sa part, la nouvelle procédure de sauvegarde, s’avère très bénéfique aux cautions, puisque 

ces dernières seront parfaitement placées à travers l’étendue des mesures protectrices de l’entreprise, 

n’étant pas encore arrivé au stade ultime de la cessation de paiement, ainsi et à travers l’article 572, ses 

cautions, personnes physiques, profiteront principalement des dispositions du plan de sauvegarde et 

aussi de l’arrêt du cours des intérêts mais aussi de la suspension provisoire des poursuites.. 

Cette position du législateur s’inscrit dans le renforcement de cette procédure et dans 

l’amélioration de son attractivité, puisque cette protection des cautions n’est pas une fin en soi mais 

une mesure incitative des chefs d’entreprises au recours à cette procédure, sachant bien, que dans une 

grande partie, ce sont ces mêmes chefs d’entreprises qui sont cautions de leurs entreprises. 

II- Quelques situations juridiques « défavorables » au débiteur, incarnées par la loi n°73-17 : 

La loi n°73-17, étant donné qu’elle prévoit des mesures favorables au débiteur, présente 

également des situations juridiques défavorables pour ce même débiteur, à titre non exhaustif, la 

nouvelle procédure de déclaration de créances (1), le rôle maintenu des organes judicaires dans la 

concrétisation des solutions adaptées par le tribunal (3), mais surtout l’interventionnisme du tribunal 

en phase curative (2). 

(1) Les retombées négatives de la nouvelle procédure de déclaration de créances sur le 

débiteur  

Il ressort de la nouvelle procédure de déclaration de créances que le législateur a essayé de 

corriger les lacunes de cette phase critique de détermination du passif de l’entreprise en crise, en 

                                                           
L’article 559 du C.com 515 
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mettant en avant les droits des créanciers par un assouplissement de démarches, ce qui va aller 

automatiquement, à l’encontre des intérêts du débiteur. 

Ceci dit, on note que le législateur a œuvré pour un élargissement des créanciers concernés par 

l’avertissement du syndic, en disposant que ce dernier doit avertir en plus des créanciers titulaires d’une 

sûreté ayant fait l’objet d’une publication ou d’un contrat de crédit-bail publié, tous les créanciers 

connus par lui516. 

Aussi, pour chaque procédure, un registre spécial coté et paraphé par le juge-commissaire doit 

être tenu par le syndic qui y inscrit les déclarations de créances selon l’ordre chronologique de leur 

réception.  

Il découle de cette nouvelle procédure de déclaration de créances, que les créanciers seront 

mieux informés, voire personnellement informés, et avertis en cas de passage de leur entreprise 

débitrice en phase de traitement de difficulté. 

Mais la contrepartie de cette protection des créanciers, n’est que l’altération des intérêts du 

débiteur qui doit, désormais, subir l’impact négatif de l’élargissement du cercle d’avertissement de ses 

créanciers. 

 

(2) l’interventionnisme du tribunal en phase curative   

La loi ne précise pas que seul le créancier dont la créance est en souffrance peut initier la 

demande d’ouverture de la procédure517, le tribunal reste aussi à travers la récente loi, un acteur 

incontournable, ainsi et pour une veille juridique sur le respect et la bonne marche des procédures de 

traitement, des difficultés de l’entrepris, le tribunal a gardé son rôle de déclencheur de procédure et de 

correcteur parfois. 

Tout d’abord en matière de déclenchement, le tribunal peut s’auto-saisir pour déclencher 

l’ouverture de procédures curatives en cas de : 

- Redressement judiciaire :  

Ainsi, la procédure peut être ouverte sur l’assignation d’un créancier quelle que soit la nature 

de sa créance. Mais Le tribunal peut aussi se saisir d’office ou sur requête du ministère public ou du 

président du tribunal dans la limite de ses attributions en matière de prévention externe518. 

- Liquidation judiciaire :  

                                                           
17.-L’article 719 de la loi n°73 516 

Abdeljalil HAMMOUMI, Droit des difficultés de l’entreprise : la prévention des difficultés, le redressement judiciaire,  517

la liquidation judiciaire, 3ème édition, LIBRAIRIE DAR ASSALAM, 2008. p. 58. 

17-Art. 578 de la loi n°73 518 
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Dans ce cas, Le tribunal prononce, d’office ou à la demande du chef de l’entreprise, d’un 

créancier ou du ministère public, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire lorsqu’il lui 

apparaît que la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise519.  

Ensuite, cet interventionnisme se manifeste par la possibilité donnée au tribunal de convertir la 

procédure de sauvegarde en redressement ou en liquidation, en cas de non réunion des conditions 

préalables requises520.  

(3)  le rôle « gênant » des organes de procédure dans la concrétisation du sort de 

l’entreprise défaillante  

À côté du tribunal, d’autres organes judiciaires vont s’immiscer dans les affaires de l’entreprise 

en difficultés, cette intervention qui reste, pourtant, mal digérée par les chefs d’entreprise, ces derniers 

qui vont perdre le contrôle de leurs unités de production.  

Ainsi, le syndic, véritable chef d’orchestre est chargé de mener les opérations de redressement 

et de liquidation judiciaires à partir du jugement d’ouverture jusqu’à la clôture de la procédure521. 

Aussi, convient-il de souligner qu’hormis l’hypothèse où le chef de l’entreprise est écarté de la 

gestion de celle-ci, le syndic n’est pas le représentant légal de l’entreprise en difficulté522.  

Le juge commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la 

protection des intérêts en présence523, contrairement au syndic dont l’étendue de la mission est précisée 

par le tribunal, ce dernier n’a aucun pouvoir de moduler la tâche du juge commissaire. En effet, bien 

qu’il constitue un prolongement du tribunal qui l’a nommé, cet organe tient son pouvoir par la loi. Le 

tribunal conserve néanmoins le pouvoir d’intervenir lorsque des questions importantes concernant la 

procédure sont posées524. 

La polyvalence des attributions offertes au ministère public consolide et conforte sa situation 

de défenseur de l’ordre public économique, dès qu’il constate le non dépôt des comptes sociaux, il lui 

est impérativement sollicité :  

                                                           
17-Art. 651 de la loi n°73 519 

17-Art. 573 de la loi n°73 520 
p.68. op.cit., Abdeljalil HAMMOUMI 521 

الممارسة و،" سلسلة القانون والمقاولةمحمد العبدوني، دور السنديك في إدارة المقاولة الخاضعة لمسطرة التسوية القضائية، المجلة المغربية لقانون األعمال 522 

 .47، ص.2005، 5"، عدد القضائية

faillite : nouvelle édition  Entreprises en difficultés, redressement judiciaire, ,Yves GUYON, Droit des affaires tome 2 523

2012.p.177. 

: état actuel et perspectives de réformes à la  le redressement des entreprises en difficulté au MarocAbla CHRAIBI,  524

lumière du droit français, thèse pour l’obtention du doctorat en droit privé, USMBA, FSJES Fès soutenue le 23-avril-2018. 

p.234. 
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- La régularisation, voire l’engagement des poursuites  

- veiller à ce que des créanciers n’instrumentalisent pas le droit des entreprises en difficulté et si la 

constatation de la cessation des paiements a été déjà établie, il doit veiller au traitement égalitaire entre 

les créanciers. 

- Il doit veiller au respect de l’ordre public. 

- Il doit également remplir convenablement son rôle d’interlocuteur naturel des salariés, lorsque ces 

derniers n’arrivent pas à obtenir le paiement de leurs salaires. 

 

En guise de conclusion, il est très opportun de faire le point sur les grandes avancées que la loi n°73-

17 a pu apporter aux «  procédures collectives », dans la mesure où le législateur a renforcer 

remarquablement le volet préventif de ces procédures, en maintenant l’essentiel des démarches 

préventives contenues dans la version précédente du livre V, d’une part, et d’autre part pas les 

nombreuses amendements qu’il a administrer dans ce même volet, pour ne pas citer que la fameuse 

procédure de sauvegarde.. 

Ce constat, ne doit pas laisser croire que la justice commerciale est à l’épargne de toutes critiques, à 

l’image du livre V, car certains points restent cependant tributaires à une révision prochaine de ce 

même dispositif. 

Le débiteur censé être mieux protégé par cette nouvelle loi, s’est vu attribué un attribut, celui de sauver 

son entreprise à travers la nouvelle procédure de « sauvetage », mais qui se trouve dans certaines 

situation dépourvu de moyens pour la réalisation de cet objectif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2094 رــــــوبـــأكت 94 ددـــالع                                                                                                                                                                                                                                                     مجلة القانون واألعمال

987 

 

Bibliographie : 

1- Loi n° 73-17 modifiant et complétant le livre V de la loi 15-95 formant code de commerce, publiée 

en B.O n° 6667 le 23 avril 2018. 

2-Article 798 de la loi n° 73-17 :  

« Dans l’attente de l’institution de juridictions compétentes pour le règlement des différends intervenus 

entre commerçants ou pour l’application de la présente loi, il sera statué sur lesdits différends 

conformément à la législation en vigueur. » 

3- Saida BACHLOUCH, « La prévention et le réglement amiable des difficultés des entreprises en 

droit compare franco-marocain » thèse de doctorat en Droit de l’Université Paris-Est Créteil, Soutenue 

le 1er octobre 2012. 

4- La procédure de sauvegarde régie, principalement, par le Titre III du livre V relatif à la procédure 

des difficultés de l’entreprise (Art 560 au 574) de la loi n° 73-17. 

5- La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises en France.   

6- C’est d’ailleurs l’une des avancées de la loi n° 73-17, qui a enfin donné une définition claire à cet 

état qualifiée de « cessation de paiement », désormais selon le 2ème alinéa de l’article 575 : 

« La cessation de paiement est établie dès lors que l’entreprise est dans l’impossibilité de faire face au 

passif exigible avec son actif disponible. ». 

7- C. SAINTE-ALARY-HOUIN, La procédure de conciliation et la loi de sauvegarde des entreprises 

: de nouvelles procédures pour de nouvelles stratégies, RPC, 2007.   

8- Article 546 de la loi n°73-17, 3ème alinéa : 

« On entend par président du tribunal au sens du présent livre, le président du tribunal de commerce ou 

son suppléant. » 

9- Gerard BLANC, « la nouvelle loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 », actes du 

Colloque organisé par la Faculté de Droit et de Science Politique d’Aix- Marseille, presses 

universitaires d’Aix Marseille, 2006.   

10- Veronique MARTINEAU-BOURGINAUD, « la loi de sauvegarde des entreprises : quelles 

procédures ? Quelles responsabilités ? » Colloque du vendredi 24 février 2006, Lexis Nexis, Paris.   

11- Abdeljalil HAMMOUMI, Droit des difficultés de l’entreprise : la prévention des difficultés, le 

redressement judiciaire, la liquidation judiciaire, 3ème édition, LIBRAIRIE DAR ASSALAM, 2008. 



 2094 رــــــوبـــأكت 94 ددـــالع                                                                                                                                                                                                                                                     مجلة القانون واألعمال

988 

 

12- Abla CHRAIBI, le redressement des entreprises en difficulté au Maroc : état actuel et perspectives 

de réformes à la lumière du droit français, thèse pour l’obtention du doctorat en droit privé, USMBA, 

FSJES Fès soutenue le 23-avril-2018. 

 

 

 

  



 2094 رــــــوبـــأكت 94 ددـــالع                                                                                                                                                                                                                                                     مجلة القانون واألعمال

984 

 

 واللقاءات العلميةالندوات عن تقارير محور 

 النوع االجتم
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 قراءة في مدونة األسرة محور مائدة مستديرة ملنتدى الحداثة والديمقراطية بالرباط

 الدكتور أنس سعدون

 دكتور يف الحقوق

 

ورويب الرباط والصندوق األ -نظم املكتب التنفيذي ملنتدى الحداثة والدميقراطية، برشاكة مع منظمة هيرنوش بول

للدميقراطية، مائدة مستديرة تحت عنوان "قراءة يف مدونة األرسة"، مبشاركة جمعيات من املجتمع املدين وفاعلني مدنيني، 

يوليوز بالرباط. استهلت أشغال اللقاء بكلمة لعبد الله ادنزار عرف من خاللها بأهداف املرشوع والخطوات  21وذلك يوم األحد 

قاءات سابقة يف الرباط، طنجة وفاس، بهدف مناقشة مدونة األرسة، بدءا من الوقوف التي قطعها، حيث تم تنظيم عدة ل

عىل املسار التاريخي إلعدادها، ومضامينها، مرورا باإلشكاليات التي طرحتها الحصيلة العملية لتطبيقها، وانتهاء باملواضيع 

 التي تستدعي التدخل الترشيعي لتغيريها ومراجعتها.

ور يف الحقوق وباحث يف قانون األرسة املغريب واملقارن قراءة رسيعة يف أهم مضامني مدونة األرسة، دكت أنس سعدونوقدم 

متوقفا عن عدة اشكاليات تطرحها املامرسة العملية من قبيل تعدد مساطر الطالق والتطليق وتداخلها، علام بأن الواقع كشف 

رجال يف طليق للشقاق، واستمرار التمييز القانوين بني النساء والأنها اختزلت عمليا يف نوعني، هام الطالق االتفاقي والت

امكانية مبارشة هذه املساطر، فالتطليق للغيبة مثال، مسطرة وضعت لفائدة الزوجات، وال ميكن لألزوا  مبارشتها، علام بأن 

ف لها، وعدم وجود محل معرو "الواقع العميل كشف عن حاالت يصعب فيها عىل الزو  انهاء عالقته بزوجته، نظرا لغيبتها 

كام يف حالة هجرتها بشكل غري رشعي للخار "، معتربا أن "التمييز ميس النساء والرجال عىل حد سواء، وتوحيد مساطر 

 الطالق والتطليق سيستفيد منه الطرفان معا، وسيساهم يف تسهيل االجراءات".

يف حالة عدم  ل دور الخربة الجينية يف اثبات نسب األطفالوأشار يف نفس السياق للصعوبات العملية التي تحول دون تفعي

وجود عقد زوا ، بحيث يفرض القانون عىل األمهات رضورة اثبات العالقة الرشعية، قبل اثبات العالقة البيولوجية، وهو ما 
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ة االعرتاف بنسب يطيجعل دور الخربة الجينية محدودا، عكس االقرار بالنسب املتاح لآلباء بحيث يجوز لهم وفق مسطرة بس

أبنائهم دون حاجة اىل اثبات العالقة الرشعية )عقد زوا (، بل ودون لجوء اىل الخربة الجينية، فاملانع ال يكمن يف االجتهاد 

القضايئ وامنا مرده باألساس نص القانون الذي يقيم متييزا واضحا بني البنوة الرشعية وغري الرشعية، ويعترب أن هذه 

 بالنسبة لألب.االخرية ملغاة 

من مدونة األرسة، واملتمثل أساسا يف وجود  171و 11من جهة أخرى أشار أنس سعدون اىل أن التشابه املوجود بني املادتني 

مقيدة  11أبناء، ووجود سبب أو ظرف قاهر حال دون توثيق عقد الزوا ، ال يخفي االختالف القائم بني الدعوتني، فاملادة 

مؤخرا يف انتظار تدخل ترشيعي جديد، وقد كانت هذه املادة تسمح باثبات الزوا  ونسب األطفال،  مبدة استثنائية، انتهت

من مدونة األرسة ال مينع امكانية  11فإنها تثبت نسب األطفال، وال تثبت الزوا ، معتربا ان توقف العمل باملادة  171أما املادة 

ثق، ففي حالة عدم وجود منازعة بني األبوين ميكن لألب اللجوء اىل حامية نسب األطفال املزدادين عن عالقة زوا  غري مو 

من مدونة األرسة، ويف هذه  171االقرار، أما يف حالة انكار األب، فيمكن لألم أن تطالب باثبات النسب اعتامدا عىل املادة 

بني  وجود خطبة، واشتهارها الحالة تكون ملزمة باثبات مجموعة من الرشوط التي تضمنتها هذه املادة، من قبيل رضورة

 األرستني، ووجود ظرف قاهر حال دون توثيق الزوا ، واحرتام أمد الحمل الذي يحتسب من تاريخ الخطبة.

عضوة شابات من أجل الدميقراطية أنه ال بد من الحسم يف مرجعية مدونة األرسة، ألن عدم وضوح سارة سوجار وقالت 

. وأردفت: "ان االشكاليات التي تطرحها مدونة األرسة ال تتوقف حدودها داخل الرتاب املرجعية املعتمدة يؤدي اىل التناقض

الوطني وامنا متتد أيضا اىل الخار ، ففي حاالت تنازع القوانني تفضل غالبية األنظمة تطبيق قانونها الوطني واستبعاد 

ألوربية األجنبي للنظام العام أو لالتفاقية االقانون األجنبي معتمدة يف ذلك عىل عدة مربرات من قبيل مخالفة القانون 

لحقوق االنسان، وأردفت أن مدونة األرسة تكرس التمييز بني الجنسني يف الحقوق والواجبات واالجراءات، وبني األطفال، 

 بل وبني النساء أنفسهم وهو ما يجعل بعض املحاكم األجنبية تعمل عىل استبعادها من التطبيق". 

ت املتدخلة اىل رضورة استحضار القانون الجنايئ يف عالقته مبدونة األرسة، فاذا كانت هذه األخرية قد من جهة أخرى أشار 

اعرتفت بنسب األطفال املزدادين خالل فرتة الخطبة، فإن العالقة الجنسية التي متت بني الطرفني ما تزال مجرمة يف 
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راشدين يقف إن االستمرار يف تجريم العالقات الرضائية بني الالقانون الجنايئ الذي يعتربها تشكل جنحة فساد، وبالتايل ف

 حائال دون اللجوء اىل القضاء قصد االنتصاف أو املطالبة بحقوق األبناء.

 يف التمييز بني الجنسني، وعدم احرتامها ملبدأ حرية الزوا  من خالل 

عن اتحاد العمل النسايئ ملسار صدور مدونة األرسة التي اعتربت ثورة هادئة  عائشة الحيانمن جهتها تعرضت املحامية 

بالنظر اىل طريقة اعدادها وصدورها، واملضامني التي احتوت عليها، والتي تكرس من حيث املبدأ للمساواة بني الجنسني، 

ىل ا أدى اىل الغاء مبدأ قوامة الزو  عوهو ما يبدو يف تعريف الزوا ، وجعل األرسة تحت الرعاية املشرتكة للزوجني، وهو م

األرسة، واخضاع جميع أنواع الطالق والتطليق لرقابة القضاء، وأضافت أن مواد مدونة األرسة مل تعكس بوضوح ملبدأ املساواة 

ألم تبقى ا بني الجنسني، وهو ما يظهر من خالل استمرار التمييز بني النساء والرجال يف مامرسة الوالية عىل األبناء، فوالية

احتياطية، وال يلجأ لها اال يف حالة عدم وجود األب أو غيابه، كام أن حضانة األم تصبح مهددة يف حالة زواجها، بينام ال 

 يؤدي زوا  األب الحاضن اىل سقوط حضانته.

وأضافت املتدخلة أن النساء ال يواجهن فقط التمييز يف القانون، بل حتى يف املامرسات من خالل سلوك بعض االدارات 

العمومية التي ترص عىل تكليفهن باالدالء بوثائق أو باللجوء اىل القضاء للحصول عىل بعض الحقوق رغم أنها موجودة يف 

اة عدة اشكاليات عىل مستوى استدالله ببعض املؤسسات التي أصبحت ملغ صلب القانون، كام أن االجتهاد القضايئ يطرح

يف القانون ويف الواقع، فمحكمة النقض تتحدث عن الحدود، "ال يجتمع حد ونسب"، "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، 

ت البديلة، كام أن قوباوالحال أن القانون الجنايئ ألغى العمل بالحدود، ويطبق عقوبات سجنية ومالية، وسيطبق قريبا الع

أحكاما قضائية عديدة تيشء النساء، وهو ما يبدو يف حيثيات ملفات النفقة التي تعلل بأن الزوجة يف "حوزة الزو "، وخلصت 

اىل أن مدونة األرسة ورغم أنها حاولت حذف العبارات التي تهني وتيشء النساء، اال أن القضاء ما يزال يعتمد عىل نفس 

 وهو ما يطرح سؤال املرجعيات التي تؤطر االجتهاد القضايئ.  هذه العبارات،

مدير مركز املبادرات من أجل حامية حقوق النساء أن تطبيق مدونة األرسة ميكن الكشف عنه من خالل أمني باها واعترب 

ز مبادرات يالحظ كالعمل امليداين للمنظامت العاملة يف امليدان، فمن خالل مناذ  للنساء اللوايت تم استقبالهن يف مر 
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وجود قواسم مشرتكة بينهن تتمثل يف تبعيتهن االقتصادية للمعنف، ومعاناتهن من الفقر واألمية والهشاشة وصعوبة ولو  

العدالة لعدم وجود املساعدة القانونية أو القضائية، مؤكدا أن نسبة كبرية من النساء يتنازلن عن الدعاوى، من جهة بسبب 

العائلة من أجل الصلح حفاظا عىل األرسة، ولو عىل حساب كرامتهن وسالمتهن الجسدية، أو بسبب  الضغوط التي متارسها

ارتفاع تكلفة التقايض، والتي ال تعني الرسوم القضائية، وامنا نفقات االنتقال من محل االقامة اىل مكان تواجد املحكمة، 

 .وطول أمد التقايض، وصعوبة التبليغ وهو ما يؤدي اىل ارهاقهن

 وكان مجال الرتبية والتعليم محور أسايس ضمن أشغال هذه املائدة املستديرة حيث رسد 

أستاذ مادة الفلسفة حكيم سيكوك يف مداخلته كيف أن الفلسفة أسهمت يف نرش القيم الكونية لحقوق اإلنسان بني الطلبة 

نصوص  دريس الفلسفة عىل عاتقها مهمة ترجمةخالل نهاية الستينيات وهي الفرتة ذاتها التي أخذت الجمعية املغربية مل

رها يف التنظري ي الفلسفة تقوقعها وانحصاسالحركات النسائية األجنبية، غري أن ما يعيبه األستاذ سيكوك عىل جمعية مدر

ائدة سدون تطبيق، ومع بداية الجمعية يف االشتغال عىل ما هو ملموس بالوقوف عىل طبيعة النسيج املجتمعي وااليدولوجيا ال

الحظت خلط وتأرجح وتدر  الدولة واملجتمع املدين؛ من جمعيات حداثية والنسائية؛ بني مرجعيتني مختلفني متاما: املرجعية 

الدينية اإلسالمية ومرجعية قيم حقوق اإلنسان وليومنا هذا مل تحسم الدولة يف مرجعيتها، ويف هذا السياق يشدد حكيم 

ن غري قابلة للتجزيء وال للفصل حسب ما يتالءم وأهواء الفاعل السيايس أو الحقوقي، سيكوك عىل أن مبادئ حقوق اإلنسا

إمنا هي قيم كونية وجب اإلميان بها، وبذلك عىل املجتمع املغريب أن يكون أكرث وضوحا بخصوص املرجعية التي سيتبناها، 

 ويجب التفكري جديا يف فصل الدين عن الدولة. 

 واصلت يف الفرتة املسائية حيث انقسم املشاركون اىل مجموعات انكبت عىل قراءة وتحليل نصوصأشغال املائدة املستديرة ت

مدونة األرسة، الستخرا  أهم اإلشكاليات التي تثريها موادها، حيث تم الوصول اىل عدة مخرجات تلتقي يف رضورة املراجعة 

، واالتفاقيات الدولية 2011يق املالءمة مع دستور سنة من صدوره، بهدف تحق 17الجذرية لنصوص هذا القانون بعد مرور 

 التي صادق عليها املغرب. 
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