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 مجلة علمية محكمة تعنى بالدراسات واألبحاث في القانون واألعمال تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال
 )سطات –صادية واالجتماعية )جامعة الحسن األول بكلية العلوم القانونية واالقت

 6102 ماي  – الخامس  العدد
 ....................................................................................... محور الدراسات واألبحاث باللغة العربية.......... 

 ................................................................................. الدراسات واألحباث باللغة الفرنسية حمور.......... 

 ............................................................................................................العمل القضائي ..........

:التحرير إدارة  
 د أفقيرماألستاذ مح

 

  المالكيايمان  جر القدف و السب العلني عبر االنترنيت: أية نجاعة ؟ز 

  بوشانعدنان  التعويض عن حوادث الشغلالمتعلق ب  01.06قراءة في مسطرة الصلح وفق القانون رقم 

  القانون الواجب التطبيق على المنازعات المعروض أمـام محكمة تحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات
   االستثمار

  هواريبلحسان 

 فحفوحيمحمد  الوسائل البديلة و دورها في تسوية منازعات القروض الصغرى 

  ابالغيونس  متقدمة في ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية؟أي جهوية 

  قروع كمالعليوش  10-11تدخل القضاء الجزائري في مجال التحكيم التجاري الدولي  وفقا لقانون 

 البكوريمحمد  الجمعية و تمييزها عن المنظمات المشابهة 

  المساويمحمد  بية الواقع و االفاقالسياسة الجنائية المغر 

 الحكيم زروقعبد  مقترحات لتجويد العملية االنتخابية 

   افقيرمحمد  من مدونة الشغل 53في المادة  قراءة 
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VOLET THEORIQUE DE L’APPROCHE COLLECTIVE DU COMPORTEMENT DE    

CONSOMMATEUR : ALTERNATIVE A L’APPROCHE UNITAIRE ? 

FADWA AMMARI 

الشتيويأنس      108/5/0/6106في الملف رقم  12/12/6105الصادر عن محكمة النقض بتاريخ  631التعليق على القرار التجاري عدد                         

  :العلمية اإلدارة
ريرياض فخالدكتور   

المسؤول :المدير   

مصطفى الفوركيالدكتور   
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 الأعامل و القانون للمجةل الاستشارية و العلمية اللجنة

 

-جامعة احلسن الأول-لكية احلقوق

 سطات

 -جامعة احلسن الأول-احلقوق لكية عبد القادرالتعاليت:د

 سطات

 همم د: أأبوبكر

 -جامعة احلسن الأول-احلقوق لكية

 سطات

 -جامعة احلسن الأول-احلقوق لكية نورادلين النارصي: د

 سطات

 عباد الكرمي عبد

 -جامعة محمد اخلامس -لكية احلقوق

 الرابط -السوييس

عبد الرحامن :د

 الرشقاوي

 -جامعة محمد اخلامس-لكية احلقوق

 الرابط -السوييس

 همدي منري :د

 احلسني بلحسايين:د وجدة-جامعة محمد الأول -لكية احلقوق بنارص حايج :د وجدة-جامعة محمد الأول-لكية احلقوق

 امحد العاليل :د وجدة-جامعة محمد الأول–لكية احلقوق  اسامة عبد الرحامن:د وجدة-جامعة محمد الأول-لكية احلقوق

 د: ادريس الفاخوري وجدة-جامعة محمد الأول-لكية احلقوق دة: زينب اتغيا وجدة-محمد الأول جامعة-لكية احلقوق

 اندية قايدي ة:د وجدة -جامعة محمد الأول-لكية احلقوق فاطمة حداد ة:د سال -جامعة محمد اخلامس-لكية احلقوق

–جامعة احلسن الثاين  – لكية احلقوق هشام البخفاوي:د ااكدير-جامعة ابن زهر-لكية احلقوق

 البيضاء ادلار

 بنس يت عزادلين: د

 -جامعة موالي اسامعيل-لكية احلقوق

 مكناس

جامعة س يدي محمد بن  -لكية احلقوق عبد الرحمي مشيعة :د

 فاس -عبد هللا

 محمد خبنيف:د

 العلمية الادارة

 رايض خفري د: سطات( -جامعة احلسن الأول-)لكية احلقوق

 مصدق د: طارق سطات( -جامعة احلسن الأول-احلقوق)لكية 
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لجنة المجلة:

دارة التحرير   املدير املسؤول ا 

 الفوريك مصطفى. د افقري  محمد. أأ 

 

 املنسق التقين والفين

 

 

 

 

 

 اجملةل حترير هيئة

 أأ: محمد أأمني اسامعييل

 طوير عايل. د

 بوزااك هللا عبد. ذ

 قرواوي العايل عبد.ذ

 جربان حس ناء. ذ

 

 عزادلين حيداذ: 

 افقري  فاطمة ذة: 

 بوصبار  ذ: حلسن

  هشام بلخنفرذ: 

 ابالغ يونس ذ: 

 وال تعبر عن رأي مجلة القانون و األعمال ناشريهاراء آكل املقاالت املنشورة تعبر عن 
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 كلمة تقديمة 

  

 محور الدراسات و االبحاث باللغة العربية 

 

    : العلني عبر االنترنيت: أية زجر القدف و السب  ايمان املالكي

 ؟نجاعة

 

   :81.81قراءة في مسطرة الصلح وفق القانون رقم   عدنان بوشان  

 .التعويض عن حوادث الشغلالمتعلق ب

 

 : القانون الواجب التطبيق على المنازعات المعروض  بلحســــــان  هواري

 .أمـام محكمة تحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار

 

 

 محتويات العدد
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  : الوسائل البديلة و دورها في تسوية منازعات  محمد فحفوحي

  القروض الصغرى

        : متقدمة في ضوء القوانين التنظيمية أي جهوية يونس ابالغ

 للجماعات الترابية؟

  :تدخل القضاء الجزائري في مجال التحكيم    عليوش قربوع كمال

 . 80-81التجاري الدولي  وفقا لقانون 

   الجمعية و تمييزها عن المنظمات المشابهة محمد البكوري : 

        : بية الواقع و االفاقالسياسة الجنائية المغرذ :  محمد املساوي. 

  مقترحات لتجويد العملية االنتخابية:   عبد الحكيم زروق 

     : من مدونة الشغل 53في المادة  قراءة    محمد افقير 

   :  التدخل االنضمامي للنيابة العامة أمام القضاء أنس الشتيوي

  .   المدني وإشكاالته
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  محور التعليق على القرارت  

 

 

  الصادر عن محكمة  651التعليق على القرار التجاري عدد :  د: أنس الشتيوي إعدا

 498/2/0/2102في الملف رقم  12/12/6102النقض بتاريخ 

 

 محور االبحاث و الدراسات باللغة الفرنسية 

 

 

Fadwa Ammari    : VOLET THEORIQUE DE L’APPROCHE 

COLLECTIVE DU COMPORTEMENT DE CONSOMMATEUR : 

ALTERNATIVE A L’APPROCHE UNITAIRE ? 
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 كلمة تقديمية

  

تندرج مجلة القانون  و االعمال ضمن المشاريع التي قمنا باصدارها 

في اطار المجال القانوني ببالدنا و ذلك بفضل  اهلل تعالي و 

 . بفضل تشجيعاتكم المتواصلة

القانونية و فالشك أن انشاء مجلة القانون و االعمال تعنى بالدراسات 

القضائية تفرض علينا تحديات على حملة األقالم هذه المجلة 

الفتية، وحرصا على مصداقيتها و تواصل اشعاعها و عدنا بمعية 

هيئة  تحرير المجلة  أن تتصف حملة اقالمها بالكفاءة العلمية و أن 

و الضعف في الحقل ترصد أبحاثهم و دراساتهم مكامن القوة 

ب المعرفة القانونية من الطلبة و الباحثين و القانوني  و تقري

 المهنيين .

و اليوم نضع بين ايديكم العددالخامس من مجلة القانون و االعمال 

محاور تعالج اشكاالت متنوعة باقالم  اساتدة الذي يضم بين دفيته 
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باحثين وحقوقين و محور ثان يتضمن  يضم التعاليق على القرارات 

 و دراسات باللغة الفرنسية . و محور اخير يضم ابحاث

و تسعى هيئة تحرير المجلة  الى تعزيز التواصل و التعاون العلمي 

مع المؤسسات االكاديمة و العلمية في الدول العربية و  األجنبية، 

و ذلك من أجل المساهمة بأبحاثهم و مقاالتهم العلمية و 

نا و مهتم و تدعوا هيئة تحرير المجلة الى كل متابع لمجلت العملية.

بالبحث  العلمي الى المساهمة الفعالة و تقديم اقتراحاته، و اهلل 

 .من وراء كل قصد

المجلة إدارة  
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  *؟زجر القدف و السب العلني عبر االنترنيت: أية نجاعة 

 

 االستاذة ايمان المالكي 

 قاضية التواصل و االعالم بمحكمة النقض

 

 

تسخدديهاا لى  يتسخى  اعااع  ايااناا    قداا  يرر اذا كانت شبكة االنترنيت قد أتاحت مل

يتسبىقة في يجال االتصاال    الحصىل لى  املالىيا    اطالق حرية اعخفكرر   املارفة   

فانه يع ذعك ترتب لى  هذه اعخكنىعىجاا اعفريدة يشكال  اجخمالاة   قانىناة  اعرأي،ابداء 

 اعتسيئ علخديا  اعتي تقديها اعشبكة، حاث يتسخغل اعباض لاالسخغالناشئة لن  لىيصة

حرية تدا ل املالىيا    االتصاال  في نشر اعاديد ين اعصىا   اعكخابا  املنحرفة، قد يمس 

بمصالح يفرض للانا اعقانىن حمايتاا، يثل اعخابررا  املؤدية اعتي تخضمن يتساسا باعشرف   

 االلخباا.

ين أكثر الجرائ  املاسة باعشرف   االلخباا   قىلا لبر ئ  اعقدف   اعتسب اعالني   تاد جرا

ا  تمس باعشرف   االلخباا اعشخص ي،  تس يء شبكة االنترنيت ين تالاقا    تد ينا ،   كخاب

 عتسماة األشخاص،   تشىه صىاتا  داخل املجخمع.

ي قىانرن جديدة ملىاجهتاا،     لى  اعري  ين خطىاة هذه الجرائ  ع  يتسخحدث املشرع الجنائ

انما يخ  اعلجىء بشأناا ال  اعقىالد اعخقلادية،   هنا تظهر اعخحديا  الجديدة الخاصة 

في  قت ع  تكن فاه هذه اعظىاهر  باعقانىن الجنائي، ألن ياظ  نصىصه الحاعاة قد  ضات

 االجراياة املتسخحدثة قد ظهر .

لبر األنترنيت يثرر صاىبا   عهذا اعنىع ين الجرائ كما أن تطباق اعقىالد اعخقلادية املنظمة 

حاث يصاب في كثرر ين األحاان  اإلثبا لديدة لى  املتسخى  االجرائي،  في يقديتاا يتسأعة 

لى  اثر يادي علجريمة، أ  ايقافها، باعنظر ال  سرلة نشر املالىيا    تسجالها  اعاثىا 

ين قصرر  ياد ين أه  اعصاىبا  اعتي أ تىياتاكاا، فضال لن أن سهىعة يحى اعدعال في ز 



 6102ماي   5عدد ال                                             

 

 
 

- 12 - 

لملاة االثبا  في يجال جرائ  اعقدف   اعتسب اعالني لبر االنترنيت، ذعك أنه يمكن تاترض 

 ملرتكب الجريمة يحى أدعة االدانة، أ  تديررها في  قت  جرز.

  يضاف ال  ذعك أن اعطبااة اعد عاة عألنترنيت أد  ال  سهىعة ااتااب اعتسلىك االجرايي  

ظرفاة في د عة ياانة، بينما تخحقق  ملاىن لجرائ  اعقدف   اعتسب اعالني لن طريق  حدةا

اعذي يثرر صاىبة تحديد اعقانىن اعىاجب اعخطباق برن اعد ل  نتاجخه في د عة أخر ، األير 

 املدخلفة، بل   يثرر صاىبة تحديد املحكمة الجنائاة املدخصة باعنظر ال  تلك الجرائ .

املغربي لى  جرائ  اعقدف   اعتسب اعالني في اعباب اعتسابع املنظ  علجنايا     قد نص املشرع 

،  تدقاقا في فرله الخايس، اعذي تضمن جرائ  االلخداء لى  اعشرف، الجنح ضد األشخاص

 .441ال   441أ  االلخباا اعشخص ي   افشاء األسراا،   ذعك في املىاد 

ة الجنائاة في جرائ  اعقدف   اعتسب اعالني هي   تجمع اعشرياا  الجنائاة لى  أنماط الحماي

 اعشرف، االلخباا   اعتسماة   اعكراية.

ترتبطان كل االاتباط باملاانة اعتي يحخلها كل  ان اعشرف   االلخباا قامخان اجخمالاخان 

  فقا عها داجة تقدير اعناس   احترايه  عه . شخص في املجخمع،   اعتي تخحدد

ين ق.ج لى  أنه ادلاء  اقاة، أ  نتسبتاا ال   441اعقدف في اعفصل زقد لرف املشرع املغربي 

أ  هائة، اذا كانت هذه اعىاقاة تمس شرف، أ  الخباا اعشخص، أ  اعهائة اعتي نتسب شخص 

 اعهاا.

ين نفس اعقانىن لى  أنه كل تابرر شائن، أ  لبااة تحقرر،  441كما لرف اعتسب في اعفصل 

 ياانة. أ  قدح ال تخضمن نتسبة أي  اقاة

ال   44  لاقب املشرع لى  هاترن الجريمخرن،  فقا ملقخضاا  قانىن اعصحافة ين اعفصل 

لى  انه يااقب لى  نشر هذا اعقدف أ  اعتسب، سىاء كان هذا  44، اذ ينص اعفصل 38

 ذعك في صاغة اعشال   االاتااب،يباشرة، أ  لن طريق اعنقل، حاث  عى أفرع اعنشر  بطريقة 

ال  شخص أ  هائة ع  تارن بكافاة صريحة،  عكن يمكن ادااكه ين خالل  أ,  كان يشاا 

لبااا  الخطب أ  اعصااح أ  اعتاديدا  أ  املكخىبا  أ  املطبىلا  أ  امللصقا  أ  االلالنا  

 املحرية.
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 يخ  تحريك اعدلى  اعامىياة لن طريق شااية يخقدم باا املشخاي علناابة اعااية اعتي تأير 

 دصىصها يقىم به قتس  خاص بالجرائ  املالىياتاة تابع علضابطة اعقضائاة.ببإجراء بحث 

املقخضاا  كما    تلاب يحكمة اعنقض د اا باعغ األهماة في اعخطباق اعتسلا    األيثل عهذه

تمااس د اا اجخمالاا يهما يخمثل في تفاال جماع اعضمانا  فهي ال تدخص باعنظر في  قائع 

أثبتاا قضاة ت داجة ثاعثة علخقاض ي، بل تاخبر اعىقائع اعتي اعدلى  ين جديد ألناا عيتس

 ال يمكن املتساس باا، سىاء بالحذف، املىضىع في حكمه ثابخة   يتسل  باا ين اعناحاة املادية 

أ  باإلضافة،  أ  باعتشكاك فهاا،  عكناا يحكمة قانىن يهمتاا فحص الحك  ين اعناحاة 

 عقانىني .اعقانىناة،   يراقبة سالية اعخكااف ا

 

في امللف  1884ابريل  1اعصادا في تاايخ  413 في هذا االطاا نىاد لى  سبال املثال اعقراا لدد 

،   اعذي جاء فاه قضاء املحكمة باد االخخصاص علبت في 0388/6/5/1885الجنحي لدد 

املدناة تباا عبراءة املطلىب جنحتي اعتسب   اعقدف، بالة أنه ع  يق  هى شخصاا املطاعب 

باعقدف   اعتسب،  ع  ينتسبه بصفخه اعشخصاة علطالنة،   أن كل يا قام به هى نشر يا 

ين قانىن  44، د ن يناقشة يا نشر في اطاا يا نصت للاه اعفقرة اعثاعثة ين املادة لاينه

اعتي تااقب لى  اعتسب   اعقدف، سىاء كان اعنشر بطريقة يباشرة، أ  بطريقة اعصحافة 

عك ين صاغة اعشك   االاتااب يجال قرااها ناقص اعخالال املىازي اعنقل، حتى  عى أفرغ ذ

 النادايه.

اعقانىني اعزاجر   ين املالىم أن كل جريمة يجب أن يخىافر عها اكن قانىني   هى املقخض ى 

لناا، كما ت  باانه ألاله،   اعركن املادي   اعذي يخالق باعتسلىك اعذي قام به الجاني الاتااب 

الجنائي، يرر أن جريمتي اعقدف    احاة املادية،  كذا اعركن املانىي أي اعقصدالجريمة ين اعن

آخر   هى اكن اعاالناة، ألن اعاالناة هي اعتي تحقر ين اعتسب اعالني يشترط فاه املشرع اكنا 

 اعشخص في يجخماه، فاعقانىن ال يااقب لى  اآلااء   األفااا ياع  تخجا ز حد اعخفكرر.

جريمة اعقدف لبر شبكة االنترنيت، تخ  بأية  سالة ين  سائل اعخابرر لى    لملاة االسناد في

فكرة أ  يانى يد ا في ذهن اعشخص لبر االنترنيت لى  نحى يفهمه اعغرر تصلح ألن يخحقق باا 

 فال االسناد في جريمة اعقدف لبر االنترنيت.
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النترنيت قد ي للاه يبر ا  علقاض ي اعتسلطة اعخقديرية اذا كانت اعىقائع املنتسىبة ال  املجن

حدد   تحديدا كافاا،ام ال حتى تقىم باا جريمة اعقدف،  علقاض ي أن يتسترشد بجماع 

اعظر ف املحاطة بنشاط الجاني   باعدالال    اعريزية اعارفاة عألعفاظ اعتي ت  اسخاماعها في 

خبااية،   اعشبكة اسناد اعىاقاة لبر اعاديد ين اعىسائل، كاعبريد االعكتر ني   املجمىلا  اال 

 اعانكبىتاة،   خدية نقل امللفا    املىاقع اعشخصاة...

يرر أن اثبا  جرائ  اعقدف   اعتسب اعالني لبر االنخررنيت تتثرر اعكثرر ين اعصاىبا  ترجع في 

ال  صاىبة اعىصىل ال  اعدعال االعكتر ني،  سهىعة يحى املاطاا   باد ااتااب   األساس

ريمة   نقص خبرة اجهزة اعخحقاق بخقناا  اعخحقاق في هذا اعنىع ين الجريمة لن يتسرح الج

الجرائ ،  كذعك احجام اعضحايا لن تقدي  شاايا  بشأن هذه الجرائ ، ناهاك لن ضاف 

 اعخاا ن األيني   اعقضائي لى  املتسخى  اعد لي في ياافحة هذه الجرائ .

 يجاال  تدخل املشرع:

قاق   سن يقخضاا  خاصة في هذا االطاا،   اتداد ألجل ذعك  جب تدخل املشرع بشال د

 يجمىلة ين االجراءا  اعىاقاة باذا الخصىص:

 سن يقخضاا  زجرية خاصة باذا اعنىع ين الجرائ  -

انشاء قالدة باانا  لن جماع يتسخامىي االنترنيت عخيتسرر لملاة اعكشف لن يصدا  -

 سىء اسخددام اعشبكة.

 قضائاة علخاايل بشال أكثر تقناة يع هذه امللفا .تأهال   تدايب األجهزة األيناة   اع -

 اعىعي االجخماعي لخطىاة هذه الجرائ . نشر  -

 تشديد اعاقىبا    سن يجمىلة ين اعاقىبا  اعبديلة في هذا اعباب. -

 انشاء شرطة اعكتر ناة افتراضاة. -

 اعخنتسق يع جماع اعد ل ين أجل املحاصرة اعااملاة اعهذه اعظاهرة. -

 

 

 (4302ابريل  43)  40532العلم عدد  جريدة  (*)
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 المتعلق  81.81 رقم القانون وفق الصلح مسطرة في قراءة

 الشغل حوادث عن بالتعويض

 

 

     عدنان بوشان

 طالب باحث

 ماستر قانون الشغل و العالقات المهنية 

 كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية

-جامعة محمد الخامس )سال(-   

 

 

 : تقدي 

 13عقد أصدا املشرع املغربي أخررا قانىنا جديدا يخالق بحىادث اعشغل  اعذي لىض ظهرر 

هذا اعقانىن اعذي لمر  8065يااس  83املادل ين حاث اعشال بمىجب ظهرر  8011يىناى 

طىيال  اعذي كان يزخر بمجمىلة ين املتساطر برن اإلدااية  اعقضائاة تخداخل فهاا يجمىلة 

 .ها   األجهزةين الج

ين برن حتسنا  اإلصالح اعقضائي اعتي شهدتاا اململكة  اعذي تىج  81.81 ياخبر قانىن 

بمجمىلة ين اعنصىص اعقانىناة يحا ل ين خالعها املشرع يىاكبة اعخطىاا  اعداخلاة 

(  الخااجاة )يصادقة املغرب لى  يجمىلة ين االتفاقاا  (  قد تمرز هذا  1888)دسخىا 

ن نظرره باعبتساطة  حتسن صااية اعنصىص،  اخخااا اعابااا  حاث اقخصر فقط اعقانىن ل

يادة يىزلة لى  تتساة أقتسام  كل قتس  يض  أبىاب  فر ع، باإلضافة إل  الجديد  801لى  

 .اعذي جاء به هذا اعقانىن اعذي سنحا ل لرض باضه ين خالل هذه اعقراءة

علنزالا   تدفاف اعاد لى  اعقضاء، فبادا  إن يتساطر اعصلح قد برز  في اآل نة االخررة كحل
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اعتشريع إل  تبنهاا سىاء ين خالل قىانينه املدناة أ  الجنائاة هي األخر  بحثا لن اعخيتسرر 

 . جال حل اعنزاع برن يدي الخصىم، ه  أ ل  بمارفة يصالحه  قبل اعىعىج إل  اعقضاء

فأفرد عها بابا خاصا باا، فكاف تخ    قد اهخ  اعقانىن الجديد باذا اعنىع ين املتساطر اعبديلة

هذه املتساطر يا قبل اعقضائاة  هل هي إعزاياة،  هل يمكن أن تنخقل إل  يتسطرة قضائاة 

 .تلزم اعقضاء ؟

 :   هى يا سنحا ل تنا عه ين خالل الخماد اعخقتسا  اعخالي

 املطلب األ ل : يتسطرة اعصلح االتفاقي في حىادث اعشغل

 اعصلح اعقضائي في حىادث اعشغلاملطلب اعثاني : يتسطرة 

 

 

 املطلب األول : مسطرة الصلح االتفاقي في حوادث الشغل

 8065 اعتي ع  يارف عها نظرر في ظهرر  81.81تاخبر يتسطرة اعصلح ين يتسخجدا  قانىن 

حاث كان اعنزاع يارض يباشرة لى  اعقضاء ين قبل الجها  االدااية املصرح أيايها بالحادثة، 

املشرع ين خالل اعقانىن املذكىا ألاله اعباب اال ل ين اعقتس  الخايس يانىنا   قد أفرد عها

،  ينه نتتساءل لن يد  اعزاياة هذه 848ال   851إياه بمتسطرة اعصلح يفردا عه املىاد ين 

املتسطرة  يا جزاء لدم سلىكها  لى  ين تقع يتسؤ عاة تتباها  هل يرز املشرع في إطااها برن 

 .رر املؤين ؟املشغل املؤين  اعغ

 اعفقرة األ ل : يد  إعزاياة اعصلح االتفاقي

سنحا ل اإلجابة لن يد  اعزاياة هذه املتسطرة ين لديه ين خالل اعخمارز برن املشغل 

املؤين  اعغرر املؤين سررا لى  نفس نهج املشرع اعذي أااد هذه اعخفرقة، يبينرن يد  حجاة 

 .اعصلح االتفاقي

 

 

 ملؤينأ ال : باعنتسة علمشغل ا



 6102ماي   5عدد ال                                             

 

 
 

- 17 - 

إن يتسطرة اعصلح االتفاقي تقع يتسؤ عاة تتباها  اعتسهر لى  إنجاحها لى  كل ين املصاب 

بالحادثة أ  ذ ي حقىقه  املقا عة املؤينة علمشغل ، فبمجرد أن تخ  لملاة اعخصريح بالحادثة 

ين قبل املصاب أ  ذ ي حقىقه أ  ين يمثله  إل  املشغل أ  أحد يأيىايه  باد قاام هذا 

ر هى االخر باعخصريح بالحادثة علجها  املاناة  ين ضمناا املقا عة املؤينة ، فإنه يقع لى  االخر

لاتق املصاب أ  ذ ي حقىقه  اجب تتبع يتسطرة اعصلح يع هذه األخررة  ذعك قبل اعقاام بأي 

إجراء ين االجراءا  اعقضائاة، بمانى أن يتسطرة اعصلح االتفاقي هي املرحلة األ ل  يا باد 

الحادثة  اعخصريح باا، هذا  يجب لى  املقا عة املؤينة علمشغل باد أن تخىصل ين قبل   قىع

املشغل املؤين بشهادة اعشفاء أ  شهادة اعىفاة داخل أجل شهر ين هذا اعخاايخ أن تامد إل  

 . تقدي  لر ض املصاايف  اعخاىيضا  علمصاب أ  ذ ي حقىقه

يىاجهة املقا عة املؤينة خالل يتسطرة اعصلح قد عكن ترك األجرر املصاب أ  ذ ي حقىقه، في 

 يجالنا نتتساءل لن الحماية اعتي يدىعها املشرع عهذا اعطرف اعضااف ؟

عقد فطن املشرع إل  ذعك،  حتى تاىن كفة كال اعطرفرن يخىازنة نتسباا فإنه قد خىل املصاب 

شراف  تتبع يتسطرة أ  ذ ي حقىقه إيااناة تىكال يحام أ  أكثر  ذعك ين أجل يتساندتا   اإل 

 قد ، اعصلح في يىاجهة املقا عة املؤينة ، هذه األخررة اعتي تاىن يطىقة بثلة ين املحايرن

يامد املصاب أ  ذ ي حقىقه يدلما بمحاياه إذا ت  تىكاله، إل  قبىل اعار ض املقدية إعاه 

عذي لحقه،  قد ين قبل املقا عة املؤينة، إن  جد فهاا يا يددم يصالحه  يا فاه جبر علضرا ا

يخ  اعخفا ض حىعها باعزيادة،  يخ  تفريغ يحخى  هذا االتفاق في يحضر يتسمى يحضر اعصلح 

 .يحدد نمىذجه بقراا علتسلطة الحاىياة املالفة باعشغل

ياخبر هذا اعصلح أ  االتفاق ناائاا  يرر قابل ألي طان أيام املحكمة االبخدائاة،  هى يا يدىعه 

ع يحتسىيا كقالدة، عكن كاسخثناء خىل املشرع إيااناة اعطان حجاة قاطاة تجال اعنزا

 يراجاة يضمىن هذا املحضر  ذعك في حاعخرن، الحاعة األ ل   هي املنصىص للهاا في املادة 

إذا كانت املصاايف  اعخاىيضا  املمنىحة علمصاب أ  ذ ي حقىقه أ  يبلغها يقل  5/ف855

حاث  831اعثاناة هي املنصىص للهاا في املادة  لن تلك املضمىنة في هذا اعقانىن،  الحاعة

خىل املشرع إيااناة تاديل يحضر اعصلح إذا ع  تخ  يرالاة أحاام هذا اعقانىن املخالقة 

بخقدير  احتتساب املصاايف  اعخاىيضا  أ  في حاعة  جىد خطأ يادي،  هى األير اعذي يجالنا 

 ي حقىقه ؟نتتساءل لن جد   يتساندة املحايي علطرف املصاب أ  ذ  

هذا  قد يامد املصاب أ  ذ ي حقىقه إل  افض لر ض املصاايف  اعخاىيضا  املقترحة ين 

طرف املقا عة املؤينة علمشغل،  في هذه الحاعة فإن يتسطرة اعصلح تنبئ لن ناايتاا يما يفخح 

اعباب أيام إيااناة  عىج اعقضاء  افع يقال افخخاحي بذعك، علبث في طلب اعخاىيض لن 
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اا املترتبة لن حادثة اعشغل،  هى يا يبرن لدم إيااناة اعخغاض ي لن يتسطرة اعصلح األضر 

االتفاقي باعىعىج يباشرة إل  اعقضاء، إال في حاعة فشل هذه املتسطرة اعتي ع  يحدد عها املشرع 

 .يدة ياانة

 

 ثاناا: باعنتسبة علمشغل يرر املؤين

ن املشغل املؤين  اعغرر املؤين  ال نال  عقد يرز املشرع املغربي في يباشرة يتسطرة اعصلح، بر

جد   هذا اعخمارز  اعغرض ينه، فهل يحق علمشغل يرر املؤين أن يباشر يتسطرة اعصلح بأن 

 . يقدم لر ض املصاايف  اعخاىيضا  املقترحة ين طرفه إل  املصاب أ  ذ ي حقىقه ؟

اة اعدخىل يع املصاب أ  عقد لمد املشرع املغربي إل  لدم تدىيل املشغل اعغرر املؤين إياان

ذ ي حقىقه في يفا ضا  ين خالل الخماد يتسطرة اعصلح االتفاقي لكس يا هى يدىل 

 . علمشغل املؤين ين خالل املقا عة املؤينة عه

أن  81.81ين قانىن  81 ينه فإنه يخارن لى  املصاب أ  ذ ي حقىقه  فق يا جاء في املادة 

رة اعقضائاة طبقا علكافاا   اعشر ط املنصىص للهاا يامد يباشرة إل  اتباع أ  سلىك املتسط

 .املخالقة باملتسطرة اعقضائاة 844إل   848في املىاد ين 

 اعفقرة اعثاناة : جزاء لدم سلىك يتسطرة اعصلح االتفاقي

إذا كانت يتسطرة اعصلح االتفاقي يلزية عألطراف، املصاب أ  ذ ي حقىقه  املقا عة املؤينة فما 

هذه املتسطرة  هل يمكن تصىا  عىج املتسطرة اعقضائاة د ن املر ا ين  هى جزاء لدم سلىك

 هذه املتسطرة ؟

املخالق بمتسطرة اعصلح، يتبرن أن املشرع قد الخمد  848إل   851ين خالل املىاد ين 

يصطلحا  االعزام  اعىجىب ين قبال "يجب" "يخارن"،  هى يا يؤكد اعزاياة هذه املتسطرة 

  ضر اة سلىكها،

لى  جزاء لدم سلىك املصاب  868كد هذا االعزام فقد نص املشرع ين خالل املادة  حتى يخأ

أ  ذ ي حقىقه ملتسطرة اعصلح ، حاث خىل علمحكمة املرفىلة أيايها اعدلى    اعتي يثبت عها 

لدم  جىد يتسطرة اعصلح، ذعك ين خالل اطاللها لى  امللف اعذي يجب أن ياىن يرفىقا 

ق ين باناا اقتراحا  اعار ض املقدية ين طرف املقا عة املؤينة بنظائر ملجمىلة ين اعىثائ

علمشغل  تىضاح ألسباب افض هذه اعار ض ين طرف املصاب أ  ذ ي حقىقه ، إيااناة أن 
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تبت في هذه اعدلى   فقا ألحاام اعقانىن اعاام، بمانى أن املحكمة ال تنظر  فقا ألحاام هذا 

ىادث اعشغل ين خصائص، هي بال شك في يصلحة اعقانىن  يا تخمرز به املتسؤ عاة لن ح

املصاب،  إنما تنظر هذه املتسؤ عاة  فقا علقىالد اعااية  يا يتسختبع ذعك ين ضر اة اتبا  

 .الخطأ  اعضرا  اعاالقة اعتسبباة

 

 املطلب الثاني : مسطرة الصلح القضائي في حوادث الشغل

عقىالد  األحاام املنصىص للهاا في اعنزالا  املترتبة لن تطباق أحاام هذا اعقانىن لى  ا

قانىن املتسطرة املدناة بالخبااه اعشرياة اعااية عإلجراءا   املتساطر اعقضائاة،  إذا كانت 

ين ق م م تنص لى  ضر اة سهر اعقاض ي لى  اعخصالح برن األطراف في بداية  111املادة 

اض ي في إطاا قانىن الجلتسة، فإن األير يفرض للانا اعتتساؤل لن يد  اعزاياة قاام اعق

حىادث اعشغل بمحا عة اعصلح للما أن ذعك سبقه يحا عة علخصالح االتفاقي كان يصررها 

 .اعفشل؟ عكن قبل ذعك البد ين ضر اة تحديد الحاال  اعتي يمكن اعلجىء فهاا علقضاء

 اعفقرة األ ل  : الحاال  اعتي يخ  اعلجىء فهاا علقضاء

الاه عال طاعب بحق، تىفر  فاه اعشر ط اعضر اية، ياخبر باب اعقضاء يفخىحا لى  يصر 

عكن املشرع في باض األحاان قد يضع قاىدا عيس اعهدف يناا الحد ين حق اعخقاض ي  إنما 

 .تنظا  هذا الحق  يحا عة اعخدفاف لى  اعقضاء

 أ ال : لالقة املصاب أ  ذ ي حقىقه باملشغل املؤين

ىقه ال يمكن عه أن يدق باب اعقضاء إال باد كما سبق عنا  أن بينا أن املصاب أ  ذ ي حق

تاذا اعخىصل إل  اتفاق تصاعحي برن االطراف يخ  تحريره في يحضر اسمي تاىن عه حجاة 

قاطاة )باسخثناء الحاال  اعتي ذكرناها(، هذا اإلجراء اعذي فرضه املشرع إنما أااد ين خالعه 

إل  حل د ن اعدخىل في يتساطر  تتسريع املتسطرة  تمكرن املصاب أ  ذ ي حقىقه ين اعخىصل

 .قضائاة قد ترهقه   تدفع به إل  تالف يصاايف هى في ينى لناا

 ينه فإن الحاال  اعتي يمكن علمصاب أ  ذ ي حقىقه اعلجىء فهاا إل  اعقضاء ال تدرج لن 

ين اعقانىن اق   831 املادة  851  املادة  855ثالث حاال  حددها املشرع في كل ين املادة 

 :، حاث تخمثل في اعثالي81.81

الحاعة األ ل  : الحاعة اعتي يرفض فهاا املصاب أ  ذ ي حقىقه لر ض املصاايف  اعخاىيضا  
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 .املقترحة ين طرف املقا عة املؤينة علمشغل، بمانى لدم نجاح يتسطرة اعصلح االتفاقي

ان في يحضر الحاعة اعثاناة : تخمثل في الحاعة اعتي يقىم فهاا املصاب أ  ذ ي حقىقه باعط

اعصلح، نتاجة عاىن املصاايف  اعخاىيضا  املمنىحة علمصاب أ  ذ ي حقىقه أ  يبلغها يقل 

 .لن تلك املضمىنة في هذا اعقانىن 

الحاعة اعثاعثة :  هي يشاباة علحاعة اعثاناة  تخمثل في الحاعة اعتي يخ  ين خالعها تقدي  طلب 

الاة أحاام هذا اعقانىن املخالقة بخقدير تاديل يحضر اعصلح )نجاح يتسطرة اعصلح( عادم ير 

 احتتساب املصاايف  اعخاىيضا  أ  في حاعة  جىد خطأ يادي، فادم يباشرة املشغل أ  

يؤينه اجراءا  تاديل يحضر اعصلح داخل األجل املحدد عذعك يدىل املصاب أ  ذ ي حقىقه 

 .ايااناة اتباع املتسطرة اعقضائاة

األخررترن هما حاعخرن ينحصر د ا املحكمة فهاما فقط في نظر  تجدا اإلشااة إل  أن الحاعخرن 

يد  يطابقة املصاايف  اعخاىيضا  املخفق للهاا أ  املحاىم باا ملا نص للاه املشرع في 

 .أيا الحاعة األ ل  فإن املحكمة تبتسط سلطتاا لى  اعقضاة كايلة 81.81اعقانىن اق  

فهاا املصاب أ  ذ ي حقىقه علار ض املقترحة ين   يبقى اإلشاال املطر ح في الحاعة اعتي يقبل

قبل املقا عة املؤينة علمشغل، عكن يتبرن عه فاما باد أن باض حقىقه ع  يخ  تضماناا 

باملحضر في هذه الحاعة هل يحق عه اعلجىء إل  اعقضاء يباشرة علطان في هذا املحضر أم 

 .يقىم بخقدي  طلب تاديل هذا املحضر؟

 صاب أ  ذ ي حقىقه باملشغل يرر املؤينثاناا : لالقة امل

إذا كان املشغل يرر يؤين كان علمصاب أ  ذ ي حقىقه اعلجىء يباشرة إل  املتسطرة اعقضائاة 

،  هى األير اعذي أشاا  إعاه 851د ن ايااناة سلىك يتسطرة اعصلح املنصىص للهاا في املادة 

ى  املصاب أ  ذ ي حقىقه اتباع  اعتي جاء فهاا أنه " يخارن ل 81.81ين قانىن  81املادة 

ين  844ال   848املتسطرة اعقضائاة طبقا علكافاا   اعشر ط املنصىص للهاا في املىاد ين 

هذا اعقانىن في حاعة لدم خضىع املشغل إلجبااية اعخأيرن أ  عادم ابرايه عاقد اعخأيرن "، 

لمطاعبة باعخاىيضا   هى يا يؤكد ضر اة لجىء املصاب أ  ذ ي حقىقه يباشرة ال  اعقضاء ع

 .لن األضراا املترتبة لن الحادثة

تجدا اإلشااة أخررا إل  أن املشرع افترض في الحادث اعذي يمكن أن يخارض عه املصاب أنه 

حادث شغل بأن لمد إل  جال يتسطرة اعصلح اعزاياة  ضر اة اقتراح املقا عة املؤينة 

املؤينة ع  تق  باقتراح هذه اعار ض  عار ض املصاايف  اعخاىيضا ، فماذا عى أن املقا عة
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ياخبرة أن الحادث ال يكتس ي طاباا شغلاا هل يحق في هذه الحاعة علمصاب أ  ذ ي حقىقه 

 .اعلجىء إل  اعقضاء يباشرة  يا سنده  اعقانىني في ذعك؟

اعفقرة اعثاناة : يد  إعزاياة قاام اعقاض ي بمتسطرة اعخصالح برن األطراف قبل اعبت في 

 اعدلى  

ين ق م م اعتسند اعقانىني اعذي يدىل اعقاض ي اعخدخل بالخماد يتسطرة  111خبر اعفصل يا

اعخصالح قبل بخه في اعنازعة املار ضة أيايه، فهل يمكن الحديث في ظل اعقانىن الجديد 

املخالق بحىادث اعشغل  اعذي جاء بمتسطرة علصلح االتفاقي تتسبق املرحلة اعقضائاة لن هذه 

 .املتسطرة ؟

 حاعة اعنزاع برن املشغل يرر املؤين  املصاب أ  ذ ي حقىقهأ ال : 

ع  يدىل املشرع املغربي علمصاب أ  ذ ي حقىقه ايااناة تتبع يتسطرة اعصلح االتفاقي يع 

 إنما خىعه ضر اة اتباع  81.81ين اعقانىن اق   81املشغل اعغرر املؤين  فق يا جاء باملادة 

 املتسطرة اعقضائاة يباشرة،

اعتي يقىم فهاا املصاب أ  ذ ي حقىقه برفع دلى  أيام املحكمة االبخدائاة   في الحاعة

ين قانىن حىادث  848املدخصة في يىاجهة املشغل اعغرر املؤين، فإن املشرع  بمىجب املادة 

اعشغل خىعه إيااناة ابرام صلح يع املصاب أ  ذ ي حقىقه أيام نفس املحكمة اعتي ت  افع 

راف اعقاض ي املالف باعقضاة،  بذعك فإن علمشغل اعغرر املؤين أن اعدلى  أيايها،  تحت إش

يقترح لى  املصاب أ  ذ ي حقىقه  ذعك قبل نظر اعدلى  لر ض املصاايف  اعخاىيضا ، 

فإن هى املصاب أ  ذ ي حقىقه  افق لى  هذه اعار ض، أصدا اعقاض ي املالف باعقضاة 

ين قانىن  831لح  فق يا أشااة إعاه املادة  اعذي ت  تاانه عنظر اعدلى  أيرا قضائاا باعخصا

81.81. 

أيا إذا افض املصاب أ  ذ ي حقىقه اعار ض املقترحة للاه، فإن املحكمة تبت بصفة 

اسخعجاعاة إذا تبرن عها أن اعطرفرن ال يدخلفان لى  يادية الحادثة أ  لى  جماع اعاناصر 

ا اعقانىن ، األير اعذي يفاد أن يجرد املاخمدة عخقدير املصاايف  اعخاىيضا  طبقا ألحاام هذ

افض املصاب أ  ذ ي حقىقه اعار ض املقترحة ين طرف املشغل، ياخبر بمثابة فشل يتسطرة 

 .اعصلح اعقضائي

 قد ال يبادا املشغل يرر املؤين إل  اقتراح لر ض أيام املحكمة عصالح املصاب اافع اعدلى  

ح "ابرام" إنما جاء به املشرع ألن يباداة أ  ذ ي حقىقه ين أجل ابرام صلح قضائي _ يصطل
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اعصلح تأتي ين املشغل يرر املؤين  عيس املحكمة_  في هذه الحاعة تاىن املحكمة يلزية 

 .بمحا عة اعخصالح برن اعطرفرن في بداية الجلتسة  قبل بتاا فهاا بحك  قضائي

 ثاناا : حاعة اعنزاع برن املشغل املؤين  املصاب أ  ذ ي حقىقه

ن اعصلح برن املشغل اعغرر املؤين  املصاب أ  ذ ي حقىقه يخ  داخل أسىاا املحكمة إذا كا

 تحت إشراف اعقاض ي املالف باعقضاة، فإن اعصلح اعذي يخ  برن املقا عة املؤينة علمشغل 

 املصاب أ  ذ ي حقىقه إنما ياىن خااج أسىاا املحكمة،  هى األير اعذي يفرض للانا اعقىل 

ين ق م م حتى  111اعقضائي البد ين سلىكها  فق يا أشاا إعاه اعفصل بأن يتسطرة اعصلح 

 . عى ت  إجراء يحا عة علصلح االتفاقي ع  تنخج آثااها املرجىة

 ينه فإن افض املصاب أ  ذ ي حقىقه علار ض املقترحة ين طرف املقا عة املؤينة علمشغل 

ي املقا عة املؤينة  يريد سندا إنما يأتي لن لدم جدية هذه اعار ض أ  أن املصاب ال يخق ف

 .قانىناا أكثر آيانا هى الحك  اعقضائي

عكن قد يتبرن علمحكمة ين خالل اعىثائق املرفىلة إعهاا املرفقة باملقال االفخخاحي علدلى ، ين 

قبال اعشىاهد اعطباة  اقتراحا  اعار ض  كذا األسباب اعتي أد  باملصاب أ  ذ ي حقىقه 

أن هذه األخررة جاء   فقا ملا هى يتسطر ين أحاام باذا اعقانىن، إل  افض هذه اعار ض، 

 أن املصاب برفضه عهذه اعار ض إنما تاتسف في اسخامال حقه هذا، يما يدىل حتسب اأينا 

 .علمحكمة  د ن املر ا لبر يتسطرة اعخصالح الحك   بشال اسخعجالي في اعقضاة

 

 

 : خاتمة

 81.81اعصلح االتفاقي كمىعىد جديد جاء به قانىن  ين خالل هذه اعقراءة املخىاضاة ملتسطرة 

 ملتسطرة اعخصالح اعقضائي اعتي كرسها قانىن املتسطرة املدناة، يتبرن أن املشرع حا ل 

اعخدفاف لى  اعقضاء  ترك فض اعنزاع برن يدي األطراف، في انخظاا يا سافرزه اعامل 

 .اعقضائي املغربي في هذا املجال
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 : الهوامش

 

 01 ( بتنفاد اعقانىن  1884ديتسمبر  10اباع اال ل ) 6اعصادا في  8.84.808ريف اق  ظهرر ش

 6511املخالق باعخاىيض لن حىاث اعشغل، ينشىا بالجريدة اعرسماة لدد  81.81اق  

 .(1883يناير  11) 8456بخاايخ فاتح اباع اآلخر 

 02   تفاق املبرم برن ، اعصلح باىنه اال81.81لرف املشرع املغربي بمىجب اعقانىن اق

املصاب بالحادثة أ  ذ ي حقىقه  املقا عة املؤينة علمشغل، ين أجل تمكانا  ين االسخفادة 

،  تلك املنصىص للهاا في اعقتس   51ين املصاايف  اعخاىيضا  املنصىص للهاا في املادة 

غل اعرابع ين هذا اعقانىن.  هى يا يبرن أن يتسطرة اعصلح االتفاقي يتسطرة تا  فقط املش

 .املؤين ين خالل يقا عة اعخأيرن اعتي تباشرها يع املصاب

 03  تحل بقىة اعقانىن املقا عة املؤينة يحل املشغل املؤين عه في أداء جماع املصاايف

 اعخاىيضا   اإليرادا  املنصىص للهاا في هذا اعقانىن، أيا كانت تتسماتاا ...  فقا ملا أشاا  

 .81.81 ين اعقانىن اق  54إعاه املادة 

 04   يخ  اإلخباا بالحادثة في اعاىم اعذي طرأ  فاه، أ  في ظرف اعثماناة  األابارن سالة لى 

اعذي كان يدىل فقط أاباة  لشرين  8065أباد تقدير، خالف يا كان للاه الحال في ظهرر 

 .سالة عإلخباا بالحادثة

 05  لن حىادث اعشغلاملخالق باعخاىيض  81.81ين ين اعقانىن  83   84املادة. 

 06  املخالق باعخاىيض لن حىادث اعشغل 81.81ين اعقانىن اق   854املادة. 

 07  8065هى يقخض ى ع  يكن يشرر إعاه ظهرر 

 08  تنص لى  أنه : "يخارن لى  املصاب أ  ذ ي حقىقه  81.81ين اعقانىن  81نجد أن املادة

 844ال   848املنصىص للهاا في املىاد ين اتباع املتسطرة اعقضائاة طبقا علكافاا   علشر ط 

 " ين هذا اعقانىن في حاعة لدم خضىع املشغل الجبااية اعخأيرن أ  عادم إبرايه عاقد اعخأيرن

 09  تنص هذه املادة لى  أنه : "...  يمكن علمحكمة املرفىلة إعهاا اعدلى  إذا ثبت عدياا

 ل ين اعقتس  الخايس ين هذا اعقانىن أ  لدم  جىد يتسطرة اعصلح املشاا إعهاا في اعباب األ 

ثبت عدياا لدم  جىد دلى  يقاية طبقا ألحاام هذا اعقانىن أن تبت في دلى  املتسؤ عاة 

 . فقا ألحاام اعقانىن اعاام، بمانى اعبث  فقا علمبادئ اعااية علمتسؤ عاة املدناة

 10  اعشغلاملخالق باعخاىيض لن حىادث  81.81ين اعقانىن اق   851املادة. 
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 11  املخالق باعخاىيض لن حىادث اعشغل 81.81ين اعقانىن اق   844إل   848املىاد ين. 

 12  ين نفس اعقانىن لى  أنه " يجب لى  املشغلرن الخاضارن ألحاام اعظهرر  10تنص املادة

املخالق بنظام اعضمان االجخماعي أن يبريىا عز يا عد  يقا ال  اعخأيرن املرخص عها بذعك 

 "....قد تأيرن يضمن املصاايف  اعخاىيضا  املنصىص للهاا في هذا اعقانىن ل

 13  ن ين نفس اعقانى  845  إعاه املادة  هى األير اعذي أشاا 
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ام ـالمنازعات المعروضة أم القانون الواجب التطبيق على

 محكمة تحكيم

 لتسوية منازعات االستثمار المركز الدولي
 

 

      بلحســــــان هواري بــاحث دكتوراه "قانون العالقات االقتصادية الدولية"

                                         كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الحميد إبن باديس    

        -الجزائــر  –م ــــمستغان                             

 

       

 

 

 :امللخص

ف اتفاقاة  اشنطن املنشأة علمركز اعد لي عتتسىية ينازلا  االستثماا ألطراف اعنزاع تاتر 

ين قبل يحكمة  اعنزاع بحرية كايلة في تحديد اعقانىن اعىاجب اعخطباق لى  يىضىع

بمانى أناا تفصل في اعنزاع،  فق اعقىالد اعقانىناة اعتي يخفق طرفا اعنزاع لى    اعخحكا ،

يا لحرية اإلاادة بالخبااها أحد املبادئ األساساة اعتي تحك  اعقانىن  ذعك احترا تطباقها،

  هى يا تجتسد في أحاايها.  ،اعىاجب اعخطباق
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، فإن يحكمة اعخحكا  استنادا أيا في الحاعة اعتي ال يخفق فهاا األطراف لى  قانىن يارن

بما في  ،رف في اعنزاعاعطة خااقدد عة املعل اعداخىي قانىن اع قىالد إل  أحاام االتفاقاة تطبق

اعقابلة علخطباق لى  ، باإلضافة إل  قىالد اعقانىن اعد لي فهاا ذعك قىالد تنازع اعقىانرن

اعنزاع،  فاما يخالق بخطباق هذه األخررة، لند يااب اتفاق األطراف لى  قانىن يارن طباا، 

ىن اعداخىي علد عة فإن املحكمة تطبق تلك املبادئ في الحاال  اعتي تحال فهاا قىالد اعقان

اعطرف في اعنزاع لى  اعقانىن اعد لي، أ  كان هناك يتساس باعاداعة ين طرف اعقانىن 

اعداخىي، أ  في حاعة تصرف اعد عة اعطرف بطريقة تثرر احخجاج اعطرف الخاص، هذا إل  

 جانب ين املفترض هى تطباق قانىن اعد عة املتسخقبلة كما هى يار ف. 

املركز اعد لي عتتسىية ينازلا   –د اعد عة علخنماة االقخصادية لقى : الكلمات املفتاح

 –تحديد اعقانىن اعىاجب اعخطباق شرط   – شرط اعثبا  اعتشريعي  – ICSID االستثماا

 –يبدأ سلطان االاادة  -اعقىالد اآليرة 

 

 :مقدمة

د تادف لقىد اعد عة علخنماة االقخصادية اعتي تبرم برن اعد عة ذا  اعتساادة أ  أح

 ،جنباة إل  تنماة اعقداة االقخصادية علد عة املخااقدةيؤستساتاا يع اعشركا  الخاصة األ 

،  في نفس جنبيبمتسالدة اأس املال أ  اعخكنىعىجاا املخقدية أ  املىاد األ عاة اعتي يملالها األ 

تحقاق اعربح ين  ااء تااقده،  هى يا يجال هذا األخرر اعىقت يتستادف املخااقد األجنبي 

ريصا لى  ضمان يتسخقبل استثمااه، باالتفاق لى  يجمىلة ين اعشر ط اعخااقدية اعتي ح

 تكفل عه أكبر قدا ين املزايا  الحصانا  طىال يدة اعاقد.

نجاح لالقاتا  ببذل أ جه اعخاا ن املمكنة إأطراف هذه اعاالقة اعاقدية إل   يتسع   

بانا  أثناء إبرام نا  باالتفاق اعصريح إال أن ذعك يقخض ي تحديد حقىق  اعتزايا  كل يبانا ، 

 قد تحدد هذه الحقىق  االعتزايا  بصفة بحاث تداج ضمن نصىصه،  ،لقد االستثماا

يع ترك اعخفاصال علقانىن اعىاجب اعخطباق في اعخحكا  عتتسىية املنازلا  اعقانىناة  ،لاية

 اعتي قد تنشأ برن أطراف هذه اعاقىد.
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شر طا علخحكا  اعد لي الخاص  ،ة علخنماة االقخصاديةاعد ع تخضمن اعكثرر ين لقىد 

،  كان اعغاعب أن Ad hocاعذي يناقد علنظر في كل حاعة لى  حد ، فاما يطلق للاه تحكا  

باله إتفي اعنص لى  أسلىب عخحديد اعقانىن اعذي يجب لى  املحكمرن تفشل هذه اعشر ط 

 في إصداا حكمه .

، )اعد عة أ  أجهزتاا  املتستثمر الخاص األجنبي( ااقدة قد ينشب الخالف برن األطراف املخ

،  اعتي يجب أن  يارض األير لى  يحكمة تحكا  املركز اعد لي عتتسىية ينازلا  االستثماا

اعتي تطبق لى  اعنزاع اعقانىني املار ض األنتسب اعقىالد اعقانىناة  تىاجه يشالة اعبحث لن

ظل يااب اتفاق األطراف لى  اعقانىن اعىاجب ، في للهاا، عاي تفصل فاه بحك  فاصل  لادل

 .اعخحكا  لى اعخطباق 

قىالد صريحة  ، قد تضمنت اتفاقاة إنشاء املركز اعد لي عتتسىية ينازلا  االستثماا

ال ساما إذا يا نشأ نزاع حىل تنفاذ اعاقد، أ  بشأن يتسأعة تحديد اعقانىن اعىاجب اعخطباق، 

 ين خالل بحثناإشااعاة د ا حىعه ت هى يا .إلخ، .تفتسرره، أ  خرق شر طه، أ  إناائه .

 اعتتساؤل اعخالي:

إلصداا قراا كقانىن  اجب اعخطباق  هي املبادئ  اعقىالد اعقانىناة اعتي يمكن أن تقبل يا

اعخحكا  بشأن اعنزاع اعناش ئ لن لقد االستثماا في حاعة تحديد أ  لدم تحديد ذعك اعقانىن 

تركت اتفاقاة  اشنطن املنشئة علمركز اعد لي عألطراف  هل  صراحة بمىجب شر ط اعاقد؟

الحرية في تحديد هذا اعقانىن؟  إذ فرض أناا تركت عه  ذعك فهل تركتاا يطلقة أم  ضات 

  للهاا قاىد تحدد نطاقها؟

 عإلجابة لى  هذا اعتتساؤل اقترحنا فرضاا  يدخلفة،   يمكن إجمال هذه االقتراحا  في 

عىطني علد عة املضافة عالستثماا،  اعقانىن اعىطني علد عة اعتي ينخمي اعقانىن ا اإلخخااا برن

 إعهاا املتستثمر األجنبي،  قانىن د عة يقر اعخحكا ،  اعقانىن اعد لي اعاام.

 ال شك أن األخذ بأي ين هذه املقترحا  عه يزاياه اعتي تحتسب عه،  أ جه االنخقاد اعتي 

ال يكفي عخقدي  يا تبحث لنه هائة اعخحكا ، فمن تىجه إعاه، إال أن كل يناا لى  حد  قد 
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أن يالقي اعنظام اعقانىني املدخاا قبىل كل ين اعد عة املضافة  املتستثمر الخاص األساس ي 

 األجنبي،  أن تؤدي قىالد هذا اعقانىن إل  اعخىصل إل  حك  فاصل  لادل في اعنزاع.

هذه املشالة،  ذعك باعتركرز  يادف إثراء  تحلال اإلسهامعذعك فإن هذا : خطة الدراسة

 لى  اعنقاط اعخاعاة:

 اعقانىن اعىاجب اعخطباق. اخخااا حرية األطراف في  -8

 تحديد اعقانىن اعىاجب اعخطباق في يااب االتفاق اعصريح عألطراف. -1

 

I. حرية األطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق. 

ط  اه اعباعغ األهماة في تحديد شر  د (1)ملا كان ملبدأ سلطان إاادة األطراف املخااقدة

اعخااقد، كان بديااا أن ياىن عه د اه اعبااز في تحديد اعقانىن اعىاجب اعخطباق لى  اعاالقة 

نشاء املركز اعد لي عتتسىية ينازلا   هى يا اناكس لى  نصىص اتفاقاة إ ،(2)اعاقدية

 االستثماا.

ااز في االتفاق لى  شر ط اعخااقد في اعب  إن كان ملبدأ سلطان اإلاادة د اه ، الحقاقة أنه

اعاقىد اعتي تبريها اعد عة يع املشر لا  الخاصة األجنباة، في ظل لدم تىازن اعقى  برن 

اعطرفرن، بما في ذعك شرط تحديد اعقانىن اعىاجب اعخطباق، إال أن هذا اعد ا عيس عه صفة 

ىن سى  قانىن اعد عة اعطرف في عقاناإلطالق، إذ أن هناك ين املتسائل يا ال يقبل الخضىع 

 يصدا لن املشرع في هذه اعد عة،  ،يتسبق يتسبق اعخااقد اخخااا اعاقد، بما يفاده أن هناك 

ال يقبل اعخاديل، عصد اه في صىاة اعقىالد اآليرة اعتي ال يجىز يداعفتاا،  إال طبقت  اخخااا 

                                                           

1- Jean M , Jaquet , في مفهوم مبدأ سلطان اإلرادة Principe d’autonomie et contract internationaux, 

Economica, 1983. P 70. 

 السلطة التي لألطراف الختيار القانون الواجب التطبيق في المسائل العقدية". حيث يعرف البعض هذا المبدأ بقوله: " أنه -2
J . P, Nipoyet, La theorie d’autonomie la volonte, RCADI, Vol.16, T,I , 1927, p 05. 
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في يشااطتا  اعاقدية بغرض ،  قد يضع املخااقد ن اعقىالد املذكىاة (1)فكرة اعنظام اعاام

 تحىيلها إل  نصىص تااقدية.

 دور مبدأ سلطان إرادة األطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع: -8

إذا ع  يكن هناك يثل هذه اعقىالد اآليرة، فقد يخفق األطراف لى  اعقانىن اعىاجب 

يتسخدديرن في خااقدة أ  قانىن آخر، ، سىاء كان هى قانىن اعد عة املاعخطباق لى  لقده 

، تلك الحرية اعتي أصبحت (2)االخخاااين حرية  األساس يذعك يا أقره عه  اعنظام اعقانىني 

 . يطلق للاه يبدأ سلطان اإلاادة ،فقه  قضاء اعقانىن اعد لياعيبدأ يتسخقرا في 

تتسخجاب فكرة حرية إل  أسباب لملاة أكثر يناا نظرية، إذ  (3) يازي اعتتسلا  باذا املبدأ

في اعخاايال    عالخخالفا علخادد اعكبرر  ،اعقانىن اعذي يتسري لى  لقده  اخخااا األطراف في 

اعقانىن املالئ  عخحقاق اعنتاجة اعتي  باخخااا ذعك أناا تتسمح علمخااقدين اعاقدية اعد عاة، 

يخضمن ين أحاام نظرا ملا  ،كأن يدخااا قانىن د عة أخر  أجنباة لنا يريبا في تحقاقها، 

ياانة أ  بصىاة تفصالاة،  أفضل ين تلك اعتي كانت سخحققه تنظ  لقده  بصىاة 

تسري يثال عيتسري لى  يكأن يدخااا اعقانىن اعتسى ، شخصاةاألحاام اعتي  اد  في قىانانا  اع

 لقده  ملا يحققه ذعك ين قاىد أقل.

اا  املشر لة اعخىق احترامفد ا املبدأ ال يتستادف إال تأكاد  ضمان  ،إذن

باسخددايه عخحديد اعقانىن اعىاجب اعخطباق  Légitimes Prévisions de Partiesعلمخااقدين

ين ناحاة، ياطاا عألطراف فرصة اعخحك  في هذا اعقانىن ين ناحاة أخر ، تفصال ذعك أن 

 عذي  اعخغارر في طبااة اعقانىن اباستبااد قانىن يارن، أيبدأ سلطان اإلاادة يتسمح عألطراف 

 تقااد ط اعاقدية، أ  بخجزئة اعشر   بإدااجه في املشااطة اعاقدية عاصرر في حك  ،يدخاا نه

إل  يبدأ يتسمح بالحرية  ،عاخحىل بذعك ين يبدأ لحل يشالة تنازع اعقىانرن ،أحاايه

 اعخااقدية في يجال اعخجااي  االقخصادي اعد لي.

                                                           

، 4991العربية، الطبعة  فؤاد عبد المنعم رياض، تنازع القوانين واالختصاص القضائي الدولي وآثار األحكام األجنبية، دار النهضة -1
 وما يليها. 411ص 

 .194إلى ص  174، من ص 4991صالح الدين جمال الدين، عقود الدولة لنقل التكنولوجيا، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس،  -2
 .104 - 149، ص 4991، الهيئة المصرية العانة للكتاب، 9، الطبعة 40عز الدين عبد اهلل، القانون الدولي الخاص، الجزء  -3
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لى   ،لي عتتسىية ينازلا  االستثماافقد حرص  اضاىا اتفاقاة إنشاء املركز اعد   ، عذعك

اعقانىن اعىاجب اعخطباق لى  لالقاتا ،  اخخااا إلطاء أطراف اعنزاع قداا  اساا ين الحرية في 

 ع  يقخصر ذعك لى   ير لى  يحكمة تحكا  املركز،نزاع بشأناا  لرض األ ال ساما إذا يا أثرر 

عنزاع فحتسب، بل لى  إجراءا  اعقانىن اعىاجب اعخطباق لى  يىضىع ا اخخااا حريتا  في 

 تحديد اإلطاا  ، ذعك عخحقاق أكبر قدا يمكن ين الحرية ألطراف اعاالقةتتسىية اعنزاع أيضا، 

 .(1)املناسب اعذي سيخ  في نطاقه تتسىية نزاله 

" تفصل املحكمة في اعنزاع املار ض للهاا  :( في فقرتاا األ ل  لى  أن41فقد نصت املادة )

فللمحكمة أن تطبق  ،للهاا األطراف،  إن ع  يىجد اتفاقانىناة اعتي اتفق  فقا علقىالد اعق

 . قىالد اعقانىن اعد لي" ، عة اعطرف في اعنزاع شايال قىالد تنازع اعقىانرندقانىن اع

 يؤد  ذعك أن عألطراف اخخااا نظام قانىني يخاايل عاي يطبق في اعخحكا  بانا ، أ  أن 

 اخخااا ن اعقىالد اعقانىناة، فاى  سبال املثال يمكن عألطراف يشترطىا تطباق طائفة ياانة ي

 لال ة لى  ذعك  ،نىن د عة ثاعثةااعنظام اعقانىني ألي ين اعطرفرن، أ  كلهاما، أ  حتى ق

تفاق لى  فض ينازلاتا  طبقا علمبادئ اعااية علقانىن، أ  باض اعقىالد اعتسائدة يمكنا  اال

 .(2)في نظام قانىني يارن

 ،قد قديت يبدأ سلطان اإلاادة ،(41اعفقرة األ ل  ين املادة )ذعك، أن ين   يتسخدلص

أنه  ، يانى ذعك، (3)ذي تطبقه يحكمة اعخحكا بالخبااه املبدأ األساس ي اعذي يحك  اعقانىن اع

حاث يثىا اعتتساؤل لما إذا قد تنشأ صاىبة لنديا يقىم األطراف باخخااا قانىن د عة بااناا، 

لقد االستثماا، أ  في اعىقت اعذي ياىن  اناقاديشرر إل  هذا اعقانىن  قت  ا االخخااكان هذا 

 للاه  قت اناقاد هائة اعخحكا ؟

                                                           

صالح الدين جمال الدين، دور أحكام التحيكم في تطوير حلول مشكلة تنازع القوانين، "دراسة في أحكام المركز الدولي لتسوية  -1
 .47إلى ص  41، من ص 0441منازعات االستثمار بواشنطن، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، 

، بحث مقدم إلى ندوة أهمية االلتجاء إلى  ICSIDولي لفظ منازعات االستثمارجالل وفاء محمدين، التحكيم تحت مظلة المركز الد -2
 49التحيكم التجاري بالمنطقة بدال من التحكيم في دول الغرب، المركز الدولي للتحكيم التجاري باالسكندرية، جامعة االسكندرية في 

 .91، ص 4994أكتوبر 
3- G. R. Delaume , The pyramids stand, the pharohs can rest in peace, ICSID rev , Vol.08, No 02, 

1993,  p 321. 
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لى  يا إذا كان األطراف قد ضمنىا اتفاقه  شرطا  ، تخىقف اإلجابة لى  هذا اعتتساؤل 

 يفاما يتسمى بشرط اعخثبات اعتشريع ،ا اعقانىن اعىاجب اعخطباق لى  لالقتيقض ي بخجماد 

(1)Clause Stabilisation أم خال اتفاقه  يثل هذا اعشرط، فلى أن األطراف ع  يضمنىا ،

بالحاعة اعتي اتفاقه  يثل هذا اعشرط، فإن لى  هائة اعخحكا  تطباق اعقانىن اعىطني املدخاا 

هى للهاا  قت أن دلات املحكمة إلصداا هذا اعخحكا ، أيا إذا تضمن االتفاق هذا اعشرط 

 اتفاق االستثماا.ياىن هى ذعك املىجىد  قت اناقاد  ،نىن اعىاجب اعخطباقفإن اعقا

 يفه  ين ذعك اعنص أيضا، أن  اضاىه قد استباد ا إحد  األفااا الحديثة اعتي يطلق 

، اعتي يؤداها أن علد عة  املخااقد الخاص  lois sansContract(2) للهاا نظرية اعاقد بال قانىن 

ه  تنظاما كايال يفصال عاافة جىانب لالقاتا ، بحاث يلجأ إل  هذا األجنبي أن يداجىا باقد

 د ن اعرجىع إل  أي نظام قانىني آخر،  بحاث ياخبر  ،اعنظام تمايا لند حد ث أي نزاع

،  بحاث يفلت حتى في تفتسرره ين تطباق أي chart-cadre إطاا برن أطرافهلقده  اتفاق 

األير لى  هائة تحكا  ،  ين ث  إذا لرض (3)  اعد عاةنظام علقىالد اعقانىناة سىاء اعىطناة أ

املركز اعد لي عتتسىية ينازلا  االستثماا، فإن لى  املحكمة أن تبحث لن اإلاادة اعصريحة 

قانىنا يا، فإن ع  تجد فالهاا أن تبحث في إاادتا  اعضمناة د ن أن تكخفي  اخخااا في عألطراف 

لى  حد تابرر  "اعاقد ال يمكن أن يىجد في فراغ"،ذعك أن  ا  اد في املشااطة اعاقدية،مب

طراف املحك  في تحكا  أااياى، بل يجب أن ياخمد لى  قىالد نظام قانىني يارن عخمنح األ 

  اخخااا اعقانىن اعىاجب اعخطباق. ،الحرية في اعخااقد

                                                           
1- P. Weil, Les clauses de stabilisation ou d’intengibilite inserees dans les accords de 

developpment economique, Melanges Ch. Rousseau, Paris , p 301. 

، 34ريعية في عقود االستثمار والتجارة الدولية، المجلة المصرية للقانون الدولي، عدد رقم و د. عبد الكريم سالمة، شروط الثبات التش
 .   90، ص 1890

 .10 – 14صالح الدين جمال الدين، المرجع السابق، ص   -2
"دراسة تأصيلية انتقادية"، د. أحمد عبد الكريم سالمة، نظرية العقد الدولي الطليق بين القانون الدولي الخاص وقانون التجارة الدولية  -3

 .19، ص 4999دار النهضة العربية، 
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اق فإن ع  يدخاا األطراف أحد اعنظ  اعقانىناة اعىطناة عخاىن هي اعقانىن اعىاجب اعخطب

فهل هناك يجال عخطباق ، (1)الد اعقانىن اعد لي لحك  اعاالقةقى  ا  لى  لالقتا ، فقد يدخاا 

 (؟41اعقانىن اعد لي في ظل تطباق اعفقرة األ ل  ين املادة )

ير  اعباض أنه يقصد باعقانىن اعد لي: يجمىلة اعقىالد اعارفاة  املااهدا ، ال  ،بداية

 عاة  املالحة  اتفاقاا  حماية  تشجاع تبادل االستثمااا  ساما تلك اعتي تخصل باعخجااة اعد

 .(2)األجنباة

أن ملحكمة تحكا  املركز أن تطبق اعقانىن اعد لي،  إن ع  تشر إعاه املادة إل   قد ذهب 

علفصل في نزاع  إنشاءا لخباا أن ذعك ين يتسخلزيا   جىدها كهائة اب ،( في فقرتاا األ ل 41)

 اعد لي،  إن في ذعك  سالة علحماية اعد عاة عالستثماا. يخالق باقىد االستثماا 

ذهب آخر إل   فقد في تبرير ذعك، اخخلفىااعفقه،  إن  يلقى هذا االتجاه تأيادا ين جانب 

أنه يمكن أن تؤخذ قىالد اعقانىن اعد لي في االلخباا عدي املحكمة عخىضاح أ  تكملة اعقانىن 

 .(3)األخرر يدخااا ين أطراف اعنزاعاعىطني اعىاجب اعخطباق،  إن كان هذا 

أن تطباق اعقانىن اعد لي اي  لدم اعنص للاه في اعفقرة األ ل  ين املادة  ، ير  ثاعث

األطراف هى قانىن اعد عة املضافة، أيا  اخخااهيظل يمكن في حاعة كىن اعقانىن اعذي  ،(41)

فإن  ،تستثمر،  بابااة أخر  إذا يرر  هذه األخررة قانىناا إلنااا أ  عإلنقاص ين حقىق امل

اعد عة املضاقة،  تلك هي  جهة قىالد اعقانىن اعد لي قد تطبق بالخبااها جزء ين قانىن 

،  تحكا  عاكخى، اعصادا لن 8011اعنظر اعتي نجدها  اضحة في تحكا  شركة ايانئىيل سنة 

 إحد  هائا  املركز اعد لي.

األحاام اعتي تضمنتاا بنىد املشااطة   ال ياني تطباق قانىن يا في اعنزاع، أن تتستباد

اعاقدية، بل لى  اعاكس، فإن تطباق هذه األخررة ياد أيرا جىهريا، تنص للاه كل اعنظ  

                                                           

 .11صالح الدين جمال الدين، المرجع السابق، ص   -1
2- R. Preiwerk, La protection des investissement privés dans les traites bilatiraux, Zurich, 1963, 

p 195. 
3- Goldman, Le droit applicable selon la convention de la B.I.R.D, du 18 mars 1965, pour le 

reglement des defferends relatif aux investissements entre etats et ressortissants d’autres etats, 
dans investissements etrangers et  arbitrage entre etats et personnes privee, la convention 

B.I.R.D du 18 mars 1965, 1969, p 151. 
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اعقانىناة  يمثل يبدأ لايا، فاما يابر لنه بمبدأ اعاقد شرياة املخااقدين ال يجىز نقضه  ال 

 تاديله.

 ستخلخص في يرحلخرن:   فقا عهذه اعظر ف، فإن سلطة املحكمة في اعخصرف

ففي املرحلة املبدئاة، يجب أن تخحقق املحكمة صراحة يما إذا كان األطراف قد لبر ا  -

لن إاادتا  صراحة،  اتفقىا لى  قىالد اعقانىن اعىاجب اعخطباق في اعنزاع، فإن ثبت عها 

اعفة هذه  جىد تلك اإلاادة اعصريحة،  جب للهاا أن تلتزم بما اخخااه األطراف، ذعك أن يد

 Manifest excess of powerاإلاادة سااد تجا زا  تاتسفا ين املحكمة في اسخددام سلطتاا 

 ( ين االتفاقاة، األير اعذي يارض حكمها عإلعغاء.88( اعفقرة )31باملانى اعذي قراته املادة )

ذا بخحديد اعقانىن اعىاجب اعخطباق، إال إ –في املرحلة اعثاناة  – ال تقىم املحكمة  -

تىصلت باد بحثاا إل  أن األطراف ع  يتسخدديىا إاادتا  علخىصل إل  اتفاق صريح حىل هذا 

اعقانىن،  قد بانت ياظ  األحاام املنشىاة لن املركز اعد لي، أن هناك أيلباة في حاال  

تحديد اعقانىن اعىاجب اعخطباق،  تشرر هذه اعنصىص لادة إل  تطباق اعقانىن اعىطني 

 Frozen orفي اعنزاع، اعذي يغلب أن يصطحب باعنص لى  تجماده أ  تثباخهعلد عة اعطرف 

stablized  .ألسباب يدخلفة،  إن اخخلفت ذعك في األحاام اعتي نشر  في اعتسنىا  األخررة 

 إذا اجانا إل  قضاء اعخحكا  أيام هائة تحكا  املركز اعد لي عتتسىية ينازلا  

تفاق اعصريح ألطراف اعنزاع لى  اعقانىن اعىاجب االستثماا، عىجدنا نمىذجا  اضحا عال

فق تضد اعاىنغى، حاث ا Agipاعخطباق،  هى ذعك الخاص باعخحكا  برن شركة أجاب 

تطباق أ  بشأن  األطراف" تتسى  الخالفا  اعتي قد تنشأ برن  :اعطرفرن في لقدهما لى  أن

عتتسىية ينازلا  االستثماا برن  تفتسرر هذا االتفاق تتسىية ناائاة  فقا التفاقاة املركز اعد لي

اعد ل  يىاطني اعد ل األخر ، ين خالل هائة تحكا  ين ثالثة يحكمرن ياانىا  فقا ألحاام 

بأي ين يبادئ االتفاقاة، لى  أن تطبق اعهائة اعقانىن اعاىنغىلي املتسخكمل في حاعة اعضر اة 

 اعقانىن اعد لي اعاام".

 :واإلنصافيق قواعد العدل االتفاق على تفويض املحكمة في تطب -1
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قد ال يخفق أطراف اعخااقد لى  تحديد قانىن يارن علخطباق لى  اعاالقة، إال أنا  

يارض للهاا اعنزاع، في أن تصدا حكمها  فقا عقىالد اعادل  ييفىضىا األير إل  املحكمة اعت

ن اعنص  ير  اعباض أ طراف،تفاق اعصريح لى  ذعك برن األ ،  ذعك بشرط اال(1) اإلنصاف

لى  ذعك يجب أن يحتسب ضمن يزايا نظام تحديد اعقانىن اعىاجب اعخطباق اعذي تضمنخه 

شابات في ذعك باض نظ  اعهائا  حاث قننت أسلىبا يرنا عتتسىية املنازلا ،  إن االتفاقاة، 

نصا يماثال في خر  علخحكا ، كغرفة اعخجااة اعد عاة اعتي ضمنت الئحتاا علخىفاق  اعخحكا  األ 

 نتتساءل عكن عنا أن ، Amiable Composition( يناا، تحت يتسمى اعتتسىية اعىدية 80ادة )امل

 هل يانى ذعك أن االتفاقاة تتسمح علمحكمرن بأن يحكمىا  فق هىاه  الخاص؟

تطبق هائة اعخحكا  نظام قانىني يارن،  يغلب أن ياىن هى قانىن اعد عة  يغلب أن

فإنا  يبذعىن جهده   ،باذا اعنظام نقص أ  ثغرا  أناملخااقدة ذاتاا، فإن  جد املحكمىن 

 Justiceيتسخدديرن اعاداعة اعطباااة  ،علخىصل إل  الحل األكثر لداعة علنزاع املار ض

Naturelle  ،دافاه  في ذعك أن يثل هذا الحك  ال بد  أن يخ  عخكملة اعاداعة اعقانىناة

قانىن يا،  إن ع  يكن نظايا قانىناا  تنفاذه، األير اعذي يقخض ي أن ياىن يتسببا  يتستندا إل 

 عد عة يحددة.

تحاط باابة خاصة، إال  ، يع أن تنفاذ أحاام اعخحكا  اعتي تصداها هائة تحكا  املركز

يظل أيرا ضر ايا علحفاظ لى  تىازن املصالح برن  ،أن اعتتسبيب  االستناد إل  فكر قانىني يا

  تشجاع االستثماا في اعد ل اعناياة.، األطراف

ين سلطا  املحكمة أنه يىسع  ،إذن فاعفائدة اعتي تاىد لى  املحكمة ين هذا اعنص

فيتسخطاع املحك  لند اتفاق األطراف لى  تفىيضه في  ، ياطهاا حرية أكبر في تتسىية اعنزاع

علتتسىية  ،  يتسخطاع أن يتسخددم أساسايراه يالئما علخطباقأن يدخاا أي نظام قانىني  ذعك،

أن يىسع ين نطاق تطباق يبدأ قانىني  بإياانهاعااية علقانىن، كما أن  يتسخمده ين املبادئ

ير اعذي يتساه  بد اه في تطىير اعقىالد اعقانىناة اديله عاناسب اعنزاع املار ض، األ يارن أ  ت

 اعىاجبة اعخطباق لى  لقىد اعد عة علخنماة االقخصادية.

                                                           

( الفقرة الثالثة من اتفاقية واشنطن.10المادة ) - 1 
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اعقانىن اعىاجب اعخطباق لى   اخخااا طراف في  ال شك أن كل يا لرضناه بشأن حرية األ 

إحد  أ   جد  عكنه ع  يكن كافاا عخغطاة  ،سيتسري هنا، فإن ع  يىجد اتفاق ،يىضىع اعنزاع

 .(1)فإن علمحكمة أن تفصل فهاا ،املتسائل اإلجرائاة اعتي طرأ 

II. تحديد القانون الواجب التطبيق في غياب االتفاق الصريح لألطراف. 

القخصادية لن إاادتا  املخجهة صراحة نحى تحديد قىالد قد يابر أطراف لقد اعخنماة ا

قانىن يارن بذاته عانظ  لالقاتا  اعخااقدية  يا ينأ لناا ين أثاا،  يحدث في باض األحاان 

أن يغفل املخااقد ن اعخابرر لن هذه اإلاادة في صىاة  اضحة، فابرم لقده  د ن تحديد 

 قد يرجع ذعك إل  ، (2) نزاع اعذي قد ينشأ باناأ  اع ،اعقانىن اعىاجب اعخطباق لى  اعاالقة

سهى املخفا ضرن، أ  إل  ايبة املخااقدين تجنب إلاقة تنفاذ االتفاق باالخخالف لى  يتسأعة قد 

 اعاة، ال ساما إذا كان بانا  تاايال  سابقة.ظرية أ  احخمن انذاكتبد  عه  

فإن لى  يحكمة تحكا   ،سهىا ين أطراف االتفاق  سىاء كان هذا اإليفال يقصىدا أ  

تحديدا  قاملركز أن تفصل في اعنزاع، فإن ع  تكن بصدد تحديد اعقانىن اعىاجب اعخطبا

اص ين صريحا بمىجب شرط باملشااطة اعاقدية،  ال نص في اعقانىن اعد عة املخااقدة، فال ين

أ ل يا يبدأ اعقىالد املالئمة عذعك،    باسخددام ،هذا اعقانىن  ن أن يحدد املحك  أ  املحكمى 

 هنا يثىا اعتتساؤل هل ااع   اضاىا االتفاقاة املركز،  إنشاءبه هى اعبحث في نصىص اتفاقاة 

 ؟االحخماليثل هذا 

 اخخااا إن أبرز الحلىل اعتي تقترح في هذه الحاال ، هي ترك الحرية اعخاية علمحك  في 

في ذعك تحديد اعقىالد  اعقانىن اعىاجب اعخطباق، حاث يفىضه األطراف في تتسىية اعنزاع بما

هائا  تحكا  املرة  إنشاءفي حاال   إتبالااعقانىناة اعتي تتسري للاه،  ذعك هى األسلىب األكثر 

به في عىائح باض هائا  اعخحكا  املؤسس ي، ال ساما في  األخذ، فضال لن Ad hocاعىاحدة 

 الئحة يحكمة اعخحكا  األ ا باة.

                                                           

 .77إلى ص  11من ص صالح الدين جمال الدين، المرجع السابق،   -1
2- J. D.M. Lew, « Applicable law in international commercial arbitration, A study in commercial 

arbitration Awards, Occeana pub, New York , 1978, p 181. 
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اعظر ف  الخبااه يأخذ ا في تتسمح علمحكمرن بأن ذعك األسلىب ير نة  إتباع ال شك في 

جنتساة األطراف،  صفتا   االلخباا باعنزاع  فقا عال حاعة لى  حد ، كأن يؤخذ في  املحاطة

سلىب اعذي اتبع  ذعك هى األ "ين أشخاص اعقانىن اعاام أ  ين أشخاص اعقانىن الخاص"، 

 ."أااياى"في تحكا  

ن تاخمد لى  ياايرر يىضىلاة في بحثاا لن ذعك ال بد  أ ، بديهي أن يحكمة اعخحكا 

اعقانىن، إال أن تلك الحرية في االخخااا قد تؤدي إل  حاعة ين لدم اعاقرن  يداعفة اعخىقاا  

 املشر لة عألطراف  قد يتسيئ املحك  اسخددايها.

بأن  ،املركز اعد لي عتتسىية ينازلا  االستثماا إنشاءعذعك فقد اهخ   اضاىا اتفاقاة 

د ا ين هذا اإلطالق بىضع قالدة يىضىلاة  اضحة تضمنتاا لبااا  اعفقرة اعثاناة ين يقا

اعتي قديت قالدة احخااطاة عخىاجه باا املحكمة الحاعة اعتي يفشل فهاا األطراف  ،(41املادة )

في  صف  تحديد اعقانىن اعىاجب اعخطباق، بحاث يلتزم املحك  في حاعة يااب االتفاق 

 اف بخطباق:اعصريح ين األطر 

 إيا قانىن اعد عة املخااقدة اعطرف في اعنزاع، بما في ذعك قىالد عخنازع اعقىانرن. -

 .(1) إيا قىالد  يبادئ اعقانىن اعد لي املخالقة باملتسأعة يحل اعنزاع -

قد افترضت أن ساى  األطراف املخااقدين لن تحديد اعقانىن  ،يانى ذعك أن االتفاقاة

أن يفتسر بالخباا أن إاادتا  اعضمناة قد اتجهت إل  تطباق اعقانىن يجب  ،اعىاجب اعخطباق

إذن فقد أزاعت هذه اعقانىن اعد لي،  اعىطني علد عة املخااقدة اعطرف في اعنزاع، ث  إل  تطباق

يمىض يشالة اعبحث لن اعقانىن اعىاجب اعخطباق في يااب االتفاق اعصريح برن  ،االتفاقاة

 .(2)األطراف

اعنظ  اعقانىناة اعىطناة قصىا في اعقىالد اعالزية عخنظا  يىضىلا  اظ  م إذ أن ب

لقىد اعد عة علخنماة االقخصادية،  كانت االتفاقاة قد حظر  لى  املحكمرن إنااا اعاداعة 

No liquet،  فقد أضافت االتفاقاة قىالد  يبادئ اعقانىن اعد لي املناسبة علخطباق عترجع

                                                           
 .90إلى ص  79صالح الدين جمال الدين، المرجع السابق، من ص    - 1

2- Nigel S. Rodly, Some Aspects of the world bank convention the settlement of investment 
disputes, Canadian year book of international law, No.4, 1966, p 57. 
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انىن اعد عة اعطرف في اعنزاع عخكمل يناا يا قد يىجد في األخرر املحكمة إعهاا باد اعبحث في ق

 ين أ جه نقص أ  قصىا.

 تطبيق قانون الدولة املتعاقدة الطرف في النزاع بما في ذلك قواعد تنازع القوانين. -8

 :تطبيق قانون الدولة املتعاقدة الطرف في النزاع -أ

  عاقدة: * التزام هيئة تحكيم املركز بتطبيق قانون الدولة املت

لند يااب االتفاق برن األطراف لى  اخخااا اعقانىن اعذي يجب إلماعه ين قبل 

املحكمرن لى  اعنزاع املار ض لى  املحكمة، فإن أحاام االتفاقاة تلزم هائة اعخحكا  بخطباق 

 .(1)قانىن اعد عة املضافة عالستثماا شايال اعقىالد الخاصة بتنازع اعقىانرن

اق قانىن اعد عة املضافة عالستثماا، إل  اؤية اعباض أن اعقاام  يرجع اعتسبب في تطب

باستثماا في د عة ياانة يشخمل ضمناا لى  اعرضا بخطباق قانىن هذه اعد عة، حاث أنه 

اعقانىن األ ثق لالقة باعاقد،  ذعك إلماال بنظرية اعتركرز،  اعتي يؤداها أن اعقانىن  اجب 

ذي يتركز فاه اعاقد، حاث أن نظرية اعتركرز تقىم لى  اعخطباق لى  اعاقد، هى اعقانىن اع

ياان تنفاذ اعاقد،  هى إقلا  اعد عة املخااقدة،  لى  ااتباط هذا اعاقد باملصالح األساساة 

 .(2)علد عة املخااقدة

أنه في حاعة يااب اتفاق صريح برن األطراف لى  اخخااا قانىن يارن،  إن  ،ير  اعباض

 قىالد اعقانىن  ،أن تطبق قانىن اعد عة املضافة أ  اعطرف في اعنزاعكان لى  هائة اعخحكا  

                                                           

 .44، ص 0441صادق، تنازع القوانين، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، هشام  -1
المقصود بتنازع القوانين: هو وجود أكثر من قانون يدعي أنه صاحب سند شرعي في حكم النزاع، وحل مشكلة تنازع القوانين يتم عادة 

 بواسطة إعمال قواعد معينة، تسمى بقواعد تنازع القوانين أو قواعد اإلسناد.
قواعد اإلسناد هذه هي القواعد القانونية التي ترشد القاضي إلى القانون الذي يجب إعماله على المراكز ذات العنصر األجنبي، فهي و 

 قواعد تواجه المراكز أو العالقات الداخلة فيما يسمى بالحياة الخاصة الدولية.
ثر القوانين المتزاحمة مالئمة لحكم النزاع المتضمن عنصرا أجنبيا، وقواعد اإلسناد على هذا النحو، هي قواعد يضعها المشرع الختيار أك

أو أكثرها وفاءا لمقتضيات العدالة من وجهة نظره، فقواعد اإلسناد تهدف إذن إلى وضع أكثر الحلول مناسبة من وجهة نظر المشرع أو 
  المحكم.

ياسية قانونية لدور المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار"، طه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات االقتصادية الدولية "دراسة س -2
 .393، ص 8779دار الجامعة الجديدة للنشر، االسكندرية، 



 6102ماي   5عدد ال                                             

 

 
 

- 38 - 

اعد لي بحتسب األحىال، فإن عها أن ترفض تطباق قىالد اعقانىن اعىطني علد عة اعطرف في 

 .(1)اعنزاع، إذا كان هذا األخرر يداعف قىالد اعقانىن اعد لي

ع  يأتي  ،دة  اعطرف في اعنزاعذعك أن اإلشااة إل  تطباق اعقانىن اعىطني علد عة املخااق

إذ أن الخضىع عه إنما نشأ نتاجة لخضىع اعد عة أ  ين فراغ  ع  يكن يطلقا ين كل قاد، 

اعشخص اعاام اعطرف في لقد اعخنماة االقخصادية عذعك اعقانىن اعذي يحدد شر ط تحديد 

علقانىن اعد لي ين هى األجنبي  يا هي حقىقه في يثل هذا اعخااقد، في ظل اعقىالد اعارفاة 

فضال لن اعقىالد االتفاقاة في املااهدا  اعد عاة  اتفاقاا   ،املامىل باا في هذا اعشأن

 تشجاع االستثماا.

 الحقاقة أن تفتسرر يفهىم قىالد اعقانىن اعىطني اعىاجبة اعخطباق في يدخلف نظ  

 تنازع اعقىانرن بشأن اعاقىد يؤدي إل   احد ين اثنرن:

 نىن يحل إبرام اعاقد.إيا أن ياىن قا -

 .(2) إيا أن ياىن قانىن يحل اعخنفاذ -

اعتي ينخج لناا نشاط علمتستثمر في  ، بديهي أنه في حاعة إبرام لقىد اعخنماة االقخصادية

سينديج كال اعخفتسررين عصالح قانىن اعد عة املضافة، حاث يغلب أن يبرم  ،اعد عة املضافة

 ين ث  نداك أن االتفاقاة تزايا  في إقلا  تلك األخررة، ن اعاعاقد فضال لن تنفاذ يا يرتبه ي

  .ع  تفال سى  تقنرن علىاقع اعامىي

 يق القانون الدولة املتعاقدة الطرف في النزاع:باستبعاد تط* 

قد يثىا اعتتساؤل لن اعتسبب اعذي دع   اضاىا هذا اعنص الستبااد اعنظام اعقانىني 

 اعىطني علمتستثمر اعطرف في اعنزاع؟

 تكمن في تطباق هذا اعقانىن ياترضه لائقرن: ،حقاقة أن إجابة هذا اعتتساؤل ال

                                                           

 .90جالل وفاء محمدين، المرجع السابق، ص  -1
2- Batiffol, Les conflits de lois en matiere de contrats, Paris, 1938, p 85 et s. 
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يرجع إل  أن طبااة يا يقديه املتستثمر نفتسه ين يال أ  تكنىعىجاا، يخمرز باىنه ينقىل  -

يرر ثابت فضال لن احخمال تادد يقديي هذه اعاناصر يمن يخقديىن علخااقد في ذا  

 رن أ  يانىيرن أ  يدخلطرن(.املشر ع )سىاء كانىا أفراد طبااا

اعذي يحكمها، األير اعذي يدلق  ال شك أن  حدة األداة اعاقدية يقخض ي  حدة اعقانىن 

 يشالة في االخخااا  اعخفضال برن لدة نظ  قانىناة  طناة.

إخضاله صىا ت يرجع إل  طبااة اعد عة أ  اعشخص املانىي املخااقد، حاث يصاب  -

إذ أن اعنشاط ينفذ لى  إقلامه اعىطني د اتفاق صريح لى  ذعك، خر  د ن  جى عقانىن د عة أ

 في إطاا قانىنه ال ساما يا يخالق  يناا باعنظام اعاام،  اعقىالد ذا  اعخطباق اعفىاي، اعتي 

ذعك أنه ال يمكن أن نخصىا استبااد تطباق يثل هذه م تطباقها إلماال علقىالد اعااية، يلز 

 إناا تخصل بتسااساتاا االقخصادية  ال ساما ،طباقهااعقىالد ين اعنطاق األصال عخ

 د ن أن يخارض تنفاذ اعاقد عاىائق جتسامة تفقده قامخه. ، االجخمالاة

 تقييم تطبيق قانون الدولة الطرف في النزاع: *

في يااب أي قرينة أخر ، فإن قانىن اعد عة املخااقدة اعطرف في اعنزاع، يصبح هى 

ائاا، بما في ذعك يا يشخمل للاه ين قىالد عخنازع اعقىانرن حتى اعقانىن اعىاجب تطباقه تلق

 ينخفي لن هذا اعقانىن شباة الجمىد.

فإن هذا اعقانىن  ، إذا يا  جد أن قانىنا آخر هى اعقانىن اعذي تشرر إعاه قىالد اإلسناد

 ا الحد ث.ديصرر هى اعقانىن اعىاجب اعخطباق،  إن كان ذعك أير نا

املىضىلاة في اعقانىن اعىطني علد عة املخااقدة سخاىن هي اعقانىن   ين ث  فإن اعقىالد

 اعىاجب اعخطباق في ياظ  األحىال،  هى يا يىاجه باالنخقادا  اعخاعاة:

ال تدفى يد  اعصاىبة اعتي تىاجه تطباق قانىن  طني أيام اعقضاء اعد لي، إذ ال  -

رن اعىطناة أ  أن كل اعقىانيتسخطاع أحد أن يقىل بأن لى  املحكمة اعد عاة أن تارف 

هذا فضال لن أن يحكمة اعخحكا  سخطبق هذا اعقانىن أيا كانت طبااة تتسخطاع تطباقها، 

أ  يا تتتس  به ين اعاداعة  أيا كانت ظر ف اعقضاة املار فة  اعتي قد تشرر إل  صلة  ،قىالده

 اعاالقة بقانىن آخر.
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اا يرزة يارفتاا األ سع  األلمق بقانىناا لال ة لى  أن تطباق قانىن اعد عة املخنازلة ياطه

باعنتسبة علطرف اعثاني في اعنزاع، يما يجالها أقدا لى  تفتسرره  بتسط حجتاا أيام هائة 

 اعخحكا .

فإن اعنزاع إذا كان قد سبق لرضه لى  إحد  املحاك  اعىطناة في  ، ين ناحاة أخر  

حاث  ،نىلا ين االسخئناف املركز إل  يحكمة تحكا   اعد عة املضافة، ساجال ين افع اعنزاع

سخطبق نفس اعقانىن بنفس األسلىب، يما يجال تحكا  املركز يضااة علىقت   سالة 

إذا يا أصدا  يحكمة اعخحكا  حكما  تظهر املشالة أكثر زاع، علتتسىيف  إطاعة أيد اعن

يما يؤثر يداعف الحك  اعذي أصداته املحاك  اعىطناة استنادا لى  نفس اعقىالد اعقانىناة، 

 باعخالي لى  إيااناة تنفاذ حك  اعخحكا .

بحاث تبطل بل  ،إن اعد عة هي يخحك  في اعتشريع اعىطني،  ث  فبإيااناا أن تادل فاه -

إضافة إل  أن اعد عة املخااقدة قد ترهق اعطرف اعثاني اعتزاياتاا اعخااقدية،   Annihilerتادم 

 إن ع  تكن تخغاا إال املصلحة في تشريااتاا  –خاااض  أحاانا امل –بل تعجزه باعخغارر املتسخمر 

 هى األير اعنزاع، اعااية،  ين ث  يصرر اعقانىن اعىاجب اعخطباق يالقا لى  إاادة أحد أطراف 

اعذي دفع املحكمرن في اعكثرر ين األحاان ألن يتاربىا ين تطباق اعقىانرن اعىطناة،  اعتسعي 

 أ  املبادئ اعااية علقانىن. ،د اعقانىن اعد لينحى تتسبيب أحاايه  استنادا إل  قىال

ملا يشىبه ين  ،أنه ين املخىقع أال يمكن تطباق قىالد اعقانىن اعىطني علد عة املخااقدة -

قىانرن  –لى  حد زلمه   –ال ساما ، أ  نظرا عطبااخه اعديناة ،أ جه قصىا في اعتشريع

 اعتي ال تخضمن اعقىالد املالئمة  ،عسااعد ل اإلسالياة اعتي  ضات في اعقرن اعثاين  اعخ

 كذعك قىانرن اعد ل اعناياة اعتي ع  تخضمن باد رر لقد كاقىد االيخااز اعبتر عاة، عخفتس

 ،أن يثل هذه اعقىانرنهذا فضال لن عاملاا  نقل اعخكنىعىجاا الحديثة، ب ساعخنظا  املنا

اعتي تخدطى حد د لدة  قد ال تاىن يالئمة علحك  لى  يد  صحة اعشر ط اعاقدية  أثرها

  تحخاج إل  تطباق اعاديد ين اعنظ  اعقانىناة.د ل 

ذهب دلاة تد يل لقىد اعد عة علخنماة إل  أن تطباق أحد اعقىانرن  ، يع تلك االنخقادا 

يا يزال ال يتستباد في كل األحىال عصالح تطباق اعقىالد اعااية أ  يررها، إال أن هذا  ،اعىطناة



 6102ماي   5عدد ال                                             

 

 
 

- 41 - 

في   –قخصر لى  أن ياىن تطباقا جزئاا، ذعك أن افتراض تطباقه يتسقط اعخطباق يغلب أن ي

إذا يا  اجه يبادئ أسمى  أه  يثل يبدأ اعاداعة، أ  احترام الحقىق املكتتسبة أ   –اأيا  

  جىب تىازن اعاالقا  اعخااقدية.

  ين ث  فل  ياد يناسبا اعزل  بأن اعقانىن اعىطني يجب أن يطبق تلقائاا، ال ساما  أن

ال بد  أن تقىم لى  اعخاا ن ال اعخاااض،  عذعك يجري قضاء اعاالقة برن األطراف املخااقدة 

يحاك  اعخحكا  لى  يرالاة طبااة اعخااقد  احخماال  املداطر  شر ط اعاقد قبل تطباق 

إن  –قانىن اعد عة املضافة، بالخباا أن يحراي يثل هذه االتفاقاا  اعهاية كان بإياانا  

أن يداجىا ذعك صراحة ضمن  –ك ايبة أكادة في تطباق قانىن اعد عة املضافة كانت هنا

 شر ط اعاقد.

ن  ينبغي أال يفتسر اعتساى  لن تحديد اعقانىن اعىاجب اعخطباق عصالح تطباق اعقانى 

ن يبحث في ضىء ا ح االتفاق لن اعخفتسرر املناسب اعىطني  حده، بل يدعي املحك  أل 

اعذي ابما ير  أناا قد تفتسر بخطباق قانىن  طني يحدد أ   عنصىص االتفاق يحل اعنزاع،

 .تفتسر باعريبة في إخضاع اعاقد عقىالد أ سع  اشمل كاعقىالد اعااية علقانىن 

 بديهي أن في ذعك االتجاه يا يداعف االتجاه اعذي الخمدته املحكمة اعدائمة علادل 

ازيلاة،  اعذي كان األساس اعذي في قضايا اعقر ض اعصرباة  اعبر  – يازعنا نؤيده  –اعد لي 

يتستند للاه عخالال قالدة افتراض تطباق قانىن اعد عة اعطرف في اعنزاع بصىاة تلقائاة، 

 ال يمكن أن نخصىا افتراض خضىلها  ،تأسيتسا لى  أن أحد األطراف د عة ذا  ساادة

 .(1)قانىن د عة أخر  عاحدد صحة شر ط تااقدها  اعتزاياتاا اتجاه يررهاع

  تطبيق قواعد تنازع القوانين للدولة املتعاقدة: -ب

قد تصل إل  تطباق قىالد نظام قانىني آخر تشرر إعاه قالدة ين قىالد  ،ن املحكمةإ

اإلسناد اعتي تضمناا اعقانىن اعىطني علد عة اعطرف في اعنزاع، سىاء كان هذا اعنظام نظايا 

 قانىناا  طناا، أم كان هى اعقانىن اعد لي ذاته.

                                                           

 .94إلى  94الدين، المرجع السابق، من ص صالح الدين جمال   -1
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ذاته بالخبااه قضاء يدرج لن إطاا اعقضاء أن اعباض ذهب إل  أن طبااة اعخحكا  بل 

تحخاج إل  أن يطبق في أحاايه قىالد لاية تخدطى حد د تطباق قانىن يحدد بذاته،  ،اعىطني

 أنه إذا كان هناك ين األحاام يا طبق اعقالدة اعتي جاء  في قضاء املحكمة اعدائمة علادل 

 .اإلتباعاجب أال ياخبر ذعك لرفا  اجب ف 8010اعد لي ينذ 

ين ذعك أن املحك  في تحكا  أااياى اأ  أن تطباق قىالد اعقانىن اعد لي الخاص )تنازع 

يجب أن يتسبق بخفتسرر هذه اعقىالد  ،اعقىانرن( املىجىدة في قانىن اململكة اعارباة اعتساىدية

املخاااف للهاا في صنالة اعبتر ل،  أ  تكملتاا لند الحاجة باملبادئ اعااية علقانىن  اعاادا 

 قد طبقت هذه اعقىالد في تاد نىلا ين اعنظام اعاام األسمى، بالخباا أن يثل هذه املفاها  

 .اعاديد ين أحاام اعخحكا  اعتي صدا  لن املركز

 8011ضد اعاىنغى سنة  Benvenuite et Bon Fantففي قضاة بىنفاناىتي  بىن فانت 

لن ايبتا  اعصريحة في تطباق   لدم تابرر األطراف املخااقد ن اسخظهر  هائة اعخحكا

 قانىن يارن.

( ين اتفاقاة إنشاء 41 ين ث  لجأ  املحكمة إل  تطباق اعفقرة اعثاناة ين املادة )

املركز،  انتات إل  أن اعقانىن اعىاجب اعخطباق هى قانىن د عة اعاىنغى، فضال لن قىالد 

 هى نفس يا اعنزاع، تطباقها  فقا التفاق أطراف حكمة  اعادل  اإلنصاف اعتي يحق علم

تساا ياعتي شالها املركز علفصل في نزاع شركة أياى آساا ضد اند ناتباخه يحكمة اعخحكا  

، حاث  جد  املحكمة أن األطراف ع  يخفقىا صراحة بشأن تحديد اعقانىن 8018سنة 

لطة اعفصل في اعنزاع  فقا عقىالد اعىاجب اعخطباق لى  لالقتا ، كما ع  يفىضىا املحكمة س

 اعادل  اإلنصاف.

،  انتات إل  تطباق ( ين االتفاقاة41 ين ث  طبقت نص اعفقرة اعثاناة ين املادة )

اعقانىن االند نيس ي بالخبااه قانىن اعد عة املخااقدة، فضال لن إشااة األطراف إعاه في 

خطباق، إضافة إل  تالق اعنزاع يناقشاتا  أثناء اعخحكا  بالخبااه اعقانىن اعىاجب اع

 هى ذاته يا أيدته يحكمة اعخحكا  الخاصة اعتي تشالت علنظر في تثماااتا  في اند نيتساا، باس

 طلب اند نيتساا بإبطال الحك .
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، إذ بينما 8018ضد اعاايرر ن سنة  Klockenerكذعك اتجاه املحكمة في تحكا  كلىكىنر 

عد  املركز اعد لي عتتسىية ينازلا  االستثماا، خال تضمن اعاقد يحل اعنزاع شرطا علخحكا  

األير اعذي فتسرته املحكمة بأن ناة ح عخحديد اعقانىن اعىاجب اعخطباق، ين  جىد شرط صري

 ،، بالخبااه قانىن اعد عة املخااقدةاألطراف قد اتجهت إل  تطباق قانىن د عة اعاايرر ن

 يدلما بقىالد اعقانىن اعد لي املالئمة علخطباق.

 بجىاا هذه األحاام نجد نمىذجا آخر ع  يتسبق في قضاء هائة تحكا  املركز، نقصد 

 .8011ذعك الخاص بالحك  في تحكا  شركة آساا اعزاالاة املحد دة ضد سرريالناا سنة 

ذعك أن االتفاق املبرم برن اعطرفرن ع  يكن يشرر إل  اخخصاص املركز اعد لي عتتسىية 

 أنه ع  يخضمن إشااة صريحة إل  اعقانىن اعىاجب اعخطباق. ينازلا  االستثماا، فضال لن

قانىن اتجهت إل  اعبحث لن اع ، باد أن فصلت املحكمة في اخخصاصها بنظر اعنزاع

لقانىن اعىاجب  إذ اأ  أن االخخااا اعتسابق  اعصريح عاعىاجب اعخطباق لى  يىضىله، 

اق برن د عخرن لحماية عة يصاب تصىاها في تحكا  نشأ يباشرة لن اتفاعخطباق يتسأ

 الاياهما  تشجاع تبادل االستثمااا  باناما.

 اسخدلصت املحكمة ين ظر ف إبرام اعاقد  لجىء األطراف إل  اعخحكا  في إطاا املركز 

اعثنائاة املاقىدة برن اعد لي، أن إاادة اعطرفرن كانت تخجه إل  تطباق نصىص االتفاقاة 

ي اعاام ل، لى  أن تتسخكمل بخطباق قىالد اعقانىن اعد لسررالناا  بريطاناا في املقام األ  

يع يرالاة أن أحاام االتفاقاة املشاا إعهاا قد صاا  جزءا ين اعنظام اعارفي في املقام اعثاني، 

 .(1)اعقانىني عتسررالناا،  ين ث  ياىن هذا األخرر هى اعىاجب اعخطباق

 نطاق تطبيق القانون الدولي: -1

أصداتاا يحاك  اعخحكا  اعخاباة علمركز اعد لي، اتجه اعفقه إل    في ضىء األحاام اعتي

اعبحث في نطاق تطباق اعقانىن اعد لي في املنازلا  اعتي قد تثىا برن أفراد لقىد اعد عة،  هى 

 يا نارض عه في اعنقاط اعخاعاة: 

                                                           

 .441إلى  94صالح الدين جمال الدين، المرجع السابق، من ص  -1
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 (.18( الفقرة )21مفهوم القانون الدولي في ظل املادة ) -أ

أن يفهىم اعقانىن اعد لي  ،املركز إنشاءتفاقاة ظرن بشأن احدد تقرير يجلس املحاف

ياثاق إنشاء يحكمة اعادل ( ين 88( اعفقرة )51يجب أن يفتسر باملانى اعىااد في نص املادة )

أن هذه املادة قد  ضات عخطبق بشأن اعاالقا   االلخباا  هى يا يقخض ي أن يؤخذ في اعد عاة، 

 .(1)اعد لي برن اعد ل بالخبااها أشخاص اعقانىن 

 خضوع أحد أشخاص القانون الخاص للقانون الدولي. إمكانيةمدى  -ب

 الحقاقة أن طبق أساسا في اعاالقا  برن اعد ل، ين املتسل  به أن اعقانىن اعد لي ي

يصبح طرفا يباشرا في نزاع يىاجه  -في ظل اتفاقاة اعبنك اعد لي –املتستثمر الخاص األجنبي 

حكا  د عاة املنشأ، تجري أيايها إجراءا  تتسىية اعنزاع  فق قىالد فاه اعد عة، أيام هائة ت

 اعقانىن اعد لي،  تصدا حكما د عاا يرتب لدم تطباقه آثاا هي أيضا أثاا د عاة.

 يؤكد أن املتستثمر الخاص ع  يخقاض ى في ظل هذا اعقانىن إال ين خالل إاادة اعد عة 

 اعطرف في االتفاقاة  بشرط أن تظل طرفا فهاا.

 نطاق تطبيق القانون الدولي في التحكيم أمام مركز تسوية منازعات االستثمار. -ج

جالت اعباض يحدد نطاق  ،إن يراجاة األلمال اعخمهادية عالتفاقاة املنشئة علمركز

 تطباق هذا اعقانىن في يااب اإلاادة اعصريحة عألطراف يحصىاا في الحاال  اعخاعاة:

 ذاته إل  تطباق اعقانىن اعد لي.إذا يا أشاا اعقانىن اعىطني  *

 إذا يا كانت املتسأعة املار ضة يما ينظ  بطبااخه يباشرة بقىالد اعقانىن اعد لي. *

في حاعة يا إذا كان اعقانىن اعىطني أ  الحل اعذي يؤدي إعاه يمثل يداعفة  خرقا * 

 علقانىن اعد لي.

                                                           

 تنص هذه المادة على أن للمحكمة تطبيق القانون الدولي لتسوية النزاع، ويتضمن ذلك تطبيق: -1
 المعاهدات الدولية ... -أ   
 العرف الدولي ... -ب  
 انون المعترف بها من األمم المتمدينة.المبادئ العامة للق -ج  
 راء الفقهاء باعتبارها مصادر احتياطية لتحديد قواعد هذا القانون.وأ التي تضمنتها أحكام المحاكم القواعد -د   
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ل ين اعقانىن اعىطني  اعقانىن  تحخاج الحاعة األخررة إل  تبرن اعكافاة اعتي يطبق باا ك

 اعد لي د ن تاااض.

  :على موضوع النزاع حدود تطبيق القانون الوطني والقانون الدولي -3

( في فقرتاا اعثاناة 41 فلتسفة تنازع اعقىانرن اعتي قديتاا املادة )أن آعاة  ،يالحظ اعباض

عتي يمكن تطباقها ين تدلىا إل  تطباق قانىن اعد عة اعطرف في اعنزاع،  تلك اعقىالد ا

اعقانىن اعد لي، إال أن هذا اعنص ع  يبرن بصىاة  اضحة الحد د اعتي تطبق فهاا املحكمة 

 قىالد كل ين اعقانىن اعىطني  اعد لي. 

 Legalفإذا افترضنا أن املار ض لى  املحكمة نزاع يخصل بدالف حىل يتسأعة قانىناة 

issue ي،  أن تشريع اعد عة املضافة يافهاا ين أن ة االستثماا الخاص بأجنبا تخالق بمصاد

فمن املؤكد أن قالدة اعقانىن اعد لي ين اعخاىيض إل  املتستثمر األجنبي، تؤدي أي نىع 

أيا املحكمة،  هنا يدخلط األير لى  اعة عن تخفق يع تشريع هذه اعد عة، املخالقة بمثل هذه الح

 ؟ين اعقىانرن تطبق في يااب اتجاه يارن ين األطراف

 يبرا ذعك بأن اعترتيب ة قىالد اعقانىن اعد لي باعخطباق،  قد اتجه اعباض إل  أ عىي

(  اعذي جال قىالد اعقانىن اعد لي تأتي في املقام اعثاني باد قىالد اعقانىن 41اعىااد باملادة )

اعىطني ترتيب يرر يخبع في يا يجري للاه اعامل في يحاك  اعخحكا ، فضال لن أن اعناة اعتي 

املبدئاة،  في  اإلقلاماةبر  لناا املفا ضا  برن اعد ل املدخلفة اعتي شااكت في املؤتمرا  ل

عقاءا  اعلجنة اعقانىناة لال ة لى   جها  اعنظر اعتي لبر لناا يمثىي املركز اعد لي عتتسىية 

 ينازلا  االستثماا تاطي يبراا كافاا عخأياد هذا االتجاه.

يحاك  اعخحكا  اعتي  كانت يؤداها أنه "إذا ،جة أخر   هى يا أيده جانب ين اعفقه بح

ك  ااملركز اعد لي عتتسىية ينازلا  االستثماا تنتتسب علمح إنشاءتنشأ بمىجب اتفاقاة 

  هى اعقانىن اعد لي.  Lex foriاعد عاة، فإن للهاا أن تطبق قانىن اعقاض ي 

عتي تنشأ في إطاا املركز  ال شك أنه يمكن بتسهىعة اسخظهاا صفة اعد عاة في تلك املحاك  ا

هاال  إليجاداعد لي، ذعك أن  ثائق إنشائاا تؤكد أن تلك االتفاقاة قد  ضات أساسا 

علخحكا  اعد لي يتسخطاع فاه األشخاص  اعشركا  الخاصة أن تحصل لى  نفس اعىضع 
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اعذي تحصل للاه اعد عة في ادلاءاتاا أيام يحكمة اعادل اعد عاة،  ين ث  ياىن حق يحكمة 

حكا  املركز في تطباق قانىن اعقاض ي، أي اعقانىن اعد لي يرر قابل إلثااة اعتتساؤل أ  ت

 .(1)االخخالف

 :خاتمة

كما اأينا فإن اعنظام اعقانىني علمركز اعد لي عتتسىية ينازلا  االستثماا يتسمح ألطراف 

ي يطبق اعنظام اعقانىني اعذ اخخااا لقد اعد عة علخنماة االقخصادية بمجال  اسع ين حرية 

ث  حد ملحكمة اعخحكا  اعتي تنشأ في  ،( اعفقرة األ ل 41 قنن ذعك في املادة ) ،لى  لالقتا 

إطاا املركز الخط اعذي تتسرر للاه في تحديد اعنظام اعقانىني اعىاجب اعخطباق لى  اعنزاع 

فجالت اعقانىن اعىطني  ،اعقانىني املار ض للهاا في حاعة لدم اتفاق األطراف لى  ذعك

 إن تركت علمحكمة فرصة اعخىساع في هذا  ،لد عة املخااقدة هى اعقانىن األ ل  باعخطباقع

بحاث يتسمح  ،اعخطباق حرن جالت يفهىم اعقانىن اعىطني يشخمال لى  قىالد تنازع اعقىانرن

 اعذي ياىن قانىن آخر يرر  ،تطباق اعقانىن اعذي تشرر إعاه هذه اعقىالد بإيااناةذعك 

تطباق قىالد اعقانىن اعد لي  إيااناةعلد عة املخااقدة، ث  جالت علمحكمة  اعقانىن اعىطني

اعاام بما في ذعك املبادئ اعااية علقانىن، سىاء عادم  جىد قىالد قانىناة يناسبة علخطباق 

أ  عخكملة اعنقص في هذا األخرر، أ  إذا كان ذعك اعقانىن  ،لى  اعنزاع في اعقانىن اعىطني

 انىن اعد لي.يداعفا ألحاام اعق

 هكذا يتسمح هذا اعنظام ألطراف اعنزاع ينذ اعبداية، بدالف الحال إذا يا لرض اعنزاع 

أ  الجمااة األيريكاة علخحكا ، بأن  ،لى  هائة تحكا  يؤسس ي أخر  كغرفة اعخجااة اعد عاة

 يارفىا اعقىالد اعتي يخىقع أن تطبقها هائة تحكا  املركز لى  اعنزاع.

اعنظام يخفاد  بىضىحه اعغمىض اعذي قد يحاط بمتسأعة اخخااا أن هذا  فضال لن

اعقانىن اعىاجب اعخطباق في أنظمة اعخحكا  املؤسس ي األخر  في حاعة يااب اتفاق األطراف، 

املركز كغررها لى  أن تراعي املحكمة اعاداعة  الحس اعتسلا    إنشاءفل  تنص اتفاقاة 

سخطبق  إن كان ذعك يشمىال بمر نة كبررة  بل حدد  اعقىالد اعتي ، اعاادا  اعخجااية

                                                           

 .441إلى ص  447صالح الدين جمال الدين، المرجع السابق، من ص  -1
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أحاام  إصداا تتسمح علمحكمة باعخجديد  اعخطىير املتسخمر علقىالد اعتي تطباقها بما يحقق 

 يخطىاة ملشالة اعقانىن اعىاجب يخىازنة تراعي فهاا اعاداعة،  تضع بذعك حلىل  اضحة 

 قخصادية.اعخطباق لى  املنازلا  اعتي تنشأ لن لقىد اعد عة علخنماة اال

 اي  أن هذه املر نة قد تتسمح علمحكمرن باعىقىع في نفس األخطاء اعتي  قع فهاا 

حرن استباد ا اعقانىن اعذي كان يجب تطباقه في اعخحكاما  اعبتر عاة اعشهررة،  املحكمرن

لحتساب يا يبخكر نه ين املبادئ اعقانىناة اعتي تددم يصالح املتستثمرين األجانب لى  حتساب 

املركز اعد لي عتتسىية ينازلا   إنشاءإال أن اعنظام اعذي  ضاخه اتفاقاة ‘ ،اعناياةعة   اعد

االستثماا يقلل ين هذا الخطر، إذ  اي  يا تخمخع به أحاام املركز ين احترام،  تارض ين 

إال أن في  جىد فرصة علطان في الحك  اعصادا أيام هائة تحكا  يداعفها لجزاءا  د عاة، 

يا يقلل ين االنخقادا  اعتي في املىضىع،  في اعقانىن اعىاجب اعخطباق،  خاصة تااد اعنظر 

 ( ين االتفاقاة41قديخه املادة ) تىجه إل  اعنظام اعذي
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 الوسائل البديلة و دورها في تسوية منازعات القروض الصغرى

 

     محمد فحفوحي 

 طالب باحث بماستر الوسائل البديلة 

 لفض النزاعات بكلية الحقوق بفاس

 

 

إن اعطرق اعبديلة عتتسىية املنازلا  عيتست آعاة جديدة،  إنما هي قديمة جدا قدم  

اإلنتساناة، عكن الجديد هى ضر اتاا في  قت يحخاج إعهاا الجماع لى  يدخلف املتسخىيا  

ملاضلة اعتي يىاجهها اعقضاء ينذ أيد بااد في يدخلف  املجاال . هذه اعضر اة أفرزتاا ا

األنظمة اعقضائاة لبر اعااع ، تخجى  في تراك  ألداد هائلة ين اعقضايا، بتسبب اعخأخرر في 

إصداا األحاام، اعبطء في الحتس  في اعنزالا ، تادد أ جه اعطان لبر يدخلف داجا  

د،  انادام اعفااعاة. كما أن ياضلة اعخقاض ي، زيادة لى  اتتسام إجراءا  اعخبلاغ باعخاقا

تضخ   تراك  اعقضايا عيتست حكرا لى  اعد ل اعناياة، بل تااني ينه أيضا  بداجا  يخفا تة 

اعد ل املخقدية بد اها يع فااق في نىلاة  يىضىع اعقضايا. هذه األزية لرفتاا أيرياا في أ ل 

 إل  اعد ل األخر  كانجلترا  فرنتسا. األير لى  يتسخى  اعد ل املخقدية  يا فتئ أن ايخد األير 

اعىقىف لى  اعد ا اعفاال اعذي تلابه هذه اعبدائل في تتسىية نزالا  اعقر ض االستاالكاة  ب

اعتي تربط في ياعب األحاان برن املتستالك بالخبااه اعطرف اعضااف في يىاجهة اعبنك املقرض، 

يد  إلمال اعىسائل اعبديلة في فانه ت  اعتركرز لى  يؤستسا  اعقر ض اعصغر  علىقىف لى  
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حل نزالا  اعقر ض االستاالكاة لىض اعلجىء إل  املتساطر اعقضائاة   كذا الخر ج بنخائج 

  تىصاا  في األخرر.

 املغرب بد اه أ ل  في اآل نة األخررة اهخمايا كبررا باذه اعىسائل حاث نظ  املشرع باضا يناا 

،  كذا 81.83ساطة االتفاقاة في قانىن اعقانىن اق  في لدد ين قىانينه،  يناا اعخحكا    اعى 

  ضاا اإلطاا اعقانىني علىساطة اعبنكاة.... اعذيياثاق اعىساطة اعبنكاة 

 : رصد واقع تجربة الصلح في تسوية نزاعات القروض الصغرى  أوال 

ة باعىقىف لى  اعد ا اعفاال اعذي تلابه هذه اعبدائل في تتسىية نزالا  اعقر ض االستاالكا 

اعتي تربط في ياعب األحاان برن املتستالك بالخبااه اعطرف اعضااف في يىاجهة اعبنك املقرض، 

فاننا نجد املؤستسا  اعقر ض اعصغر  تلجأ إل  اعىسائل اعبديلة أ ال قبل اعلجىء إل  املتسطرة 

اعقضائاة اعتي تتتس  باعبطء   اعخاقد ، فاملؤستسة تفضل حل اعنزاع بطريقة  دية يع املاني 

باألير لحماية سماخه ،   كذعك سماة املؤستسة املاناة ، عكن في حاعة اعفشل فاملؤستسة تلجأ 

 علمحكمة علحصىل لى  حقها.

كما أن املؤستسة املاناة تفضل اعلجىء إل  اعىسائل اعبديلة   خاصة اعصلح يع املاني باألير، 

 اعنزاع   بأسرع  قت يمكن.    باعخالي إقصاء اعىساطة ، بالخباا اعصلح هي اعىسالة األنجع لحل

  في حاعة االتفاق   اعخىصل إل  حل   إبرام اعصلح يع املنهي .يبقى اعتتساؤل لن اعضمانة اعتي 

 تاخد باا املؤستسة ؟

حاث أن املؤستسة في حاعة إبرام اعصلح يع املاني باألير يخ  تضمرن ذعك في اعاقد ين اجل 

في األجل املخفق للاه في اعاقد املذكىا   في  ضمان تتسديد اعديىن املالق لى  لاتق املدين

حاعة اإلخالل فان املؤستسة تأخذ ذعك اعاقد كحجة قاطاة أيام املحكمة علدفع باعخاىيض 

لن الختسائر اعتي تصاباا ين جراء اعاقد املبرم بطريقة  دية ، فضال لن اعدين اعثابت لى  

 لاتق املدين.

 ذا اعصلح؟   طريقة اعخاارن ؟أيا فاما يدص الجهة املدىل عها إجراء ه

بالخباا أن املتستالك دائما هى اعطرف اعضااف في اعنزاع أيام املؤستسة املقرضة ، فإناا تفرض 

للاه يجمىلة اعشر ط اعتي يجب اعرضىخ إعهاا إلنجاح اعصلح لىض اعلجىء إل  املحكمة ،   
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مة إل  إل  أحد املىظفرن يخجى  ذعك في الجهة املدىل عها إجراء اعصلح ، حاث تدىل هذه امله

اعخابارن علمؤستسة   عيس ين األيااا ،  هذا ين شأنه أن يمس ين حقىق املتستالك ملصلحة 

 كما أن املؤستسة ال تقاد املصالح بمدة ياانة إلنااء اعصلح.املؤستسة.

في باض األحاان يمكن علمؤستسة املاناة اعلجىء إل  اعخحكا  لحل اعنزاع يع املاني باألير  عكن 

، إال أن هذا اعخحكا  ال يخجا ز حد د املؤستسة بمانى آخر اعخحكا  املؤسس ي   اعذي تتسهر 

للاه املؤستسة سىاء ين حاث طريقة اعخاارن أ  ين حاث أتااب املحك  ، كما أن اعخحكا  

يقىم به أحد املىظفرن اعخابع علمؤستسة   هى يا ينقص ين نزاهخه  ين نخائجه اعتي ياعبا يا 

 اعضااف فالخجأ علمحكمة . تضر باعطرف 

ان املؤستسا  املقرضة ال تلجأ ال  هذه اعبدائل في أيلب األحاان ، بل في باض الحاال  فقط 

 ،   ذعك ااجع إل  يشاكل  تنفاذ بنىد اعاقد ين قبل املاني باألير. 

 أيا فاما يدص املدة اعتي يخ  اعفصل فهاا   ضع حد علنزاع ،   إبرام اعصلح ، فإن املؤستسة

في ياعب األحاان ال تخاد  يدة شهر لحل اعنزاع يع املاني باألير ، عخفادي اإلجراءا    

 املصاايف  اعقضائاة .

  للاه فإن اعنزالا  اعتي تنشأ برن املؤستسة   زبنائاا  في ياعب األحاان تحل لن طريق 

ا  ،   اعىسائل اعبديلة   خاصة اعصلح  في يقابل يااب اعىسائل األخر    خاصة اعخحك

عكن   إن كان قانىن حماية كذعك اعىساطة املنصىص للهاا في قانىن حماية املتستالك . 

-83ينه لى  نظام اعىساطة إال أنه ع  يشر صراحة إل  اعقانىن  888املتستالك قد أحال في م 

اي  أن هذا األخرر قد سبقه ين حاث تاايخ صد اه، كما أن اعىساطة االتفاقاة تنبني لى   81

سلطان اإلاادة املطلق برن طرفهاا يما يجالها يحط اخخالف في قبىعها علخطباق في حل  يبدأ

 نزاع طرفرن يرر يخاافئرن. 

 

 ثانيا : نتائج البحث 

إن تقاا  يد  تفاال اعىسائل اعبديلة لحل اعنزالا  في املجال اعبناي خاصة في نزالا  

انما اعبحث في اعىاقع اعامىي لن اعقر ض اعصغر  ع  يقخصر لى  الجانب اعنظري   حتسب   

نجاح هذه اعىسائل ين لديها ،  للاه تىصلنا إل  يجمىلة ين  اعنخائج املهمة اعتي دفاخنا إل  
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اتداذ   اعخفكرر في يجمىلة ين اعخىصاا  اعتي نراها جد يهمة ملحا عة تدلا  هذه اعبدائل   

 تفاالها في اعىاقع اعامىي:

 ظمة بنصىص قانىناة ، فإن تفاالها في اعىاقع اعامىي فاه إذا كانت اعىسائل اعبديلة ين

 نىع ين اعخحفظ ين قبل إدااة املؤستسة املقرضة   حتى اعزبناء .

  لدم إملام إدااة املؤستسة باعنصىص املنظمة علىسائل اعبديلة   خاصة اعىساطة ، األير

 اعذي يجال األخررة باادة اعخفاال عد  املؤستسا  املاناة .

 ة املؤستسا  إل  إلمال اعىسائل اعبديلة   خاصة اعصلح بشال أكبر يع اعخحفظ اتجاه إااد

في اعىعىج إل  اعخحكا ، نظرا ملزايا اعصلح في حل اعنزالا  فضال لى  أنه ياىن تحت 

 إشراف املؤستسة.

   كذعك يااب جهاز إدااي خاص باملؤستسا  املاناة تدىل عه يهمة حل اعنزاع ، بل يخ

 حد املىظفرن اعاايلرن باملؤستسة ،   في ياعب األحاان ائيس املؤستسة.تدىيل هذه املهمة أل 

  كذعك يااب األجل اعذي ينبغي أن ينخهي فاه هذا اإلجراء ،   باعخالي ينبغي علشخص اعذي

 يقىم باعصلح كايل الحرية في إناائه ،   إن كان اعباض يحدد شهر كحد أقص ى.

 بديلة ، بنىع ين اعخحفظ ، بمانى أخر عيس يع اتجاه إاادة املؤستسة إل  إلمال اعىسائل اع

 جماع املتستالكرن ، بل فئة ياانة أي اعتي تاىن عها ضمانة عخنفاذ بنىد اعاقد.

  يااب تاىين خاص عهؤالء املىظفرن في يجال إلمال اعىسائل اعبديلة ، األير اعذي يجال

 / ين نجاحه.38اعصلح اعذي تاخمده أيلب املؤستسا  ال يخاد  

 اب ثقافة اعىسائل اعبديلة عد  اعكثرر ين املتستالكرن، األير اعذي يدفاه  إل  كذعك يا

 افض هذه اعىسالة يع إدااة املؤستسة.

  يااب تنظا  داخىي علمؤستسة يلزيها بإجراء اعىسائل اعبديلة قبل اعلجىء إل  اعقضاء ، بل

 األير يبقى ينحصر في اعتسلطة اعخقديرية علمؤستسة   ايبة اعزبىن.

 يد قامة اعقرض اعذي يجىز فاه إجراء اعصلح، بل ذعك يرتبط باملتستالكرن   لدم تحد

 يدة تاايله  يع املؤستسة.
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 التوصيات :

  ين أجل جال اعىسائل اعبديلة بخادد صىاها تخالءم يع بنىد قانىن حماية املتستالك في

نزالا  اعقر ض اعصغر    اعكبر  ، ينبغي أن يخ  تأطررها بنظام خاص يحد ين 

ابراعاة املطلقة ،   اعتي قلنا أناا ال تددم يصلحة اعطرف اعضااف في اعاالقة اعل

اعخااقدية   هى املتستالك ،   ذعك بخدصاص بنىد ين قانىن حماية املتستالك عخدبرر هذه 

 اآلعاة.

   كما ينبغي جال هذه اعىسائل اعبديلة تمااس ين طرف جها  يحايدة يرر ياخمدة عد

{ كما هى الحال اعىساطة اعبنكاة   باض لجان اعىساطة اعتي اعطرف املنهي } اعبنىك 

 تاخمدها باض يؤستسا  اعقر ض اعصغر  .

  باإلضافة إل  ضر اة إشراك جمااا  حقىق املتستالك في بلىاة  اعىسائل اعبديلة في

 اعخطباق اعامىي عهذه اعىسائل   تفاال املقخضاا .

  كافة اعاايلرن   اعفاللرن في املجاال   إجراء حمال  تحتسيتساة لى  املتسخى  اإللاليي تا

 االقخصادية   االجخمالاة قصد تاما    إشالة الحل اعىدي علنزالا .

  ، إن قانىن االستاالك اعذي تطغ  للاه املقخضاا  اعزجرية املبخاد لن اعخفكرر اعخفا ض ي

انىن ع  ياخ  بما يكفي باآلعاا  اعبديلة ،   باعخالي ينبغي خلق إطاا قانىني ضمن ق

االستاالك يشرر إل  هذه اعىسائل   يجالها تخىافق يع اعطابع الحمائي   تددم يصلحة 

املتستالكرن ،   كل تتسىية  دية تدرج لن يقخضاا  هذا اعخأطرر تاخبر في حك  اعبطالن ين 

أجل تفادي باض املمااسا    يثاعها يا يتسمى ب " اعىساطة الخاصة " اعتي تاخمدها 

ضها لى  اعزبائن تفاديا عخباا  اعخقاض ي   تاربا ين املتسؤ عاة   هائا  ياانة   تفر 

اعضمان ،   عذعك ينبغي جال هذه اعىسائل اعبديلة اخخاااية بحاث يبقى علمتستالك كايل 

 الحرية في اعلجىء إل  اعقضاء في أي يرحلة ين يراحلها.

 

 

 

 



 6102ماي   5عدد ال                                             

 

 
 

- 55 - 

 

أي جهوية متقدمة في ضوء القوانين التنظيمية للجماعات 

 ة؟الترابي

 

                                                                          يونس ابالغ 

 باحث في القانون اإلداري املتخصص       

 

 

بقراءة نصىص اعقىانرن اعخنظاماة املخالقة بالجمالا  اعتراباة تتبرن ين حاث 

الخماد يبدأ اعخفريع اعذي أقره  اعشال يجمىلة ين نقاط اعضىء في يقخضااتاا،  الساما باد

اعدسخىا كأساس عخىزيع االخخصاص، سىاء لن طريق اعخااقد بشأنه  الساما برن اعد عة 

الجها ، أ  لن طريق تفىيضه كضمانة عخكااف اعخنظا  اعترابي  تمكرن يجاعس الجمالا  

ة أ  بأن تاهد بممااسة اخخصاص أ  باض االخخصاصا  املىكىعة عها إل  يجلس اعاماع

اإلقلا ، بطلب ين الجمالة أ  الجمالا  اعرايبة في ذعك أ  بطلب ين اعد عة اعتي تدصص 

 تحفرزا  يادية عذعك، أ  بمباداة ين اعاماعة أ  اإلقلا  املاني. 

 اي  االحخفاظ باعصاغة اعااية الخخصاص الجهة، يكن املشرع اعخنظامي األخررة ين 

، فاال ة لى  888.84نص اعقانىن اعخنظامي اق  يجمىلة ين االخخصاصا  اعهاية حددها 

االخخصاصا  اعذاتاة، تمااس الجهة أيضا اخخصاصا  يشتركة باناا  برن اعد عة بشال 

تااقدي،  يمكن الخمادا لى  يبدأ اعخفريع أن تنقل اعد عة أيضا بشال تااقدي باض 

تنظامها  تنتساقها االخخصاصا  علجها  ألجل اعناىض باعخنماة املنديجة  املتسخداية ث  

  تتباها. 
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هذا اعطرح يجال ين يفهىم املباداة اعتراباة أ سع  أشمل،  يؤدي إل  تقبل الجانب 

اعقائل ين الحل بأن اعد عة نجحت في الخماد سااسة اليركزية جهىية  اضحة املااع ، تقىم 

يمكن أن تاىن ين لمال بمبدأ اعخفريع لى  االاتقاء بالجهة يع تازيز اعالتمركز اعىاسع. نا ، 

يثل هذه املنهجاا  املاخمدة في تىزيع االخخصاص  اعخااقد بشأنه يدخال ائيتساا عصااية 

سااسا  لمىياة لى  يتسخى  الجمالا  اعتراباة إن هي أبانت لن ُيكنتاا في اعقاام 

باالخخصاص املنقىل إعهاا أحتسن قاام يع يمااسة االخخصاصا  اعذاتاة  املشتركة  اعقابلة 

قل بشال ناجع  يخناي ،  بطبااة الحال  بصرف اعنظر لن املنهجاا  املصاحبة عخىزيع علن

االخخصاص، يتسخىجب االاتقاء بالجهة تىفر يجمىلة ين اعشر ط اعذاتاة  املىضىلاة األخر  

اعتي تتسمح بإنخاج املباداة اعتراباة، أهمها استئصال اعتسلباا  امللخصقة باعخنظا  اعاليركزي 

 غرب.اعترابي بامل

تشمل االخخصاصا  املشتركة برن اعطرفرن تلك االخخصاصا  اعتي يتبرن أن نجالة 

يمااستاا ال يمكن أن تاىن إال بشال يشترك برن اعد عة  الجها ، في حرن يشمل يجال 

االخخصاصا  اعقابلة علنقل، تلك االخخصاصا  اعتي تنقل ين اعد عة إل  الجهة بما يتسمح 

 اتاة عهذه األخررة بشال تدايجي.بخىساع االخخصاصا  اعذ

 عخمكرن الجهة ين يمااسة كل ين االخخصاصا  املشتركة أ  اعقابلة علنقل، يخارن  

لى  اعد عة تابئة املىااد اعالزية عذعك لند االقخضاء،  تامل في ضىء ذعك لى  اصد يىااد 

عه  الساما في حاعة  ياعاة ين قبلها عااىن كل نقل عالخخصاص يقترنا بخحىيل املىااد املطابقة

 نقل اخخصاص ين اعد عة إل  الجهة.

يخدذ اعخااقد برن اعد عة  الجها  ألجل يمااسة هذه األخررة االخخصاصا  املشتركة 

 كذا االخخصاصا  اعقابلة علنقل، شالرن: إيا أن تبادا اعد عة إل  ذعك باعامل لى  اصد 

عها يىاادها اعذاتاة بخمىيل أ  املشااكة في  املىااد اعالزية،  إيا أن تبادا الجهة حانما تتسمح

تمىيل اخخصاص ال ينداج ضمن اخخصاصاتاا اعذاتاة،  ياىن تحىيل االخخصاصا  املنقىعة 

إل  اخخصاصا  ذاتاة علجهة أ  الجها  املاناة بمىجب تاديل اعقانىن اعخنظامي اق  

888.84. 
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ات وباقي الجماعات املنهجيات املرافقة لتوزيع االختصاص بين الدولة والجه -8

 الترابية األخرى 

عئن ت  الخماد املراقبة اإلدااية كطريقة تخارض ين خالعها سلطا  املراقبة اإلدااية 

لى  يقرااا  الجمالا  اعتراباة ) كذا قرااا  اعرؤساء املخدذة في يجال اعتسلطة اعخنظاماة 

إعزاياة تبلاغها(،  اعتي نظمتاا   قرااا  اؤساء املجاعس الجمالاة املخدذة في يادان اعخامرر إثر 

يقخضاا  قانىناة جديدة ُيداجة في باب خاص بال اعقىانرن اعخنظاماة، إثر تارض  الي 

الجهة لى  املقراا  اعتي ال تدخل في صالحاا  يجلس الجهة، أ  املخدذة خرقا ألحاام اعقانىن 

اإلقلا  لى  املقراا  اعتي املخالق بالجها .  بخارض لايل اعاماعة أ   888.84اعخنظامي اق  

ال تدخل في صالحاا  يجلس اعاماعة أ  اإلقلا ، أ  املخدذة خرقا ألحاام اعقانىن اعخنظامي 

املخالق باعاماال   األقاعا .  كذا بخارض لايل اعاماعة أ  اإلقلا  أ  ين ينىب  881.84اق  

خدذة خرقا ألحاام لنه لى  يقراا  يجلس الجمالة  اعتي ال تدخل في صالحااته، أ  امل

املخالق بالجمالا .  في ضىء ذعك يمكن علىالي أ  عاايل  885.84اعقانىن اعخنظامي اق  

اعاماعة أ  اإلقلا  أ  ين ينىب لنه حتسب الحاعة، أن يبلغ تارضه إل  ائيس املجلس املاني 

 داخل أجل ثالثة أيام ين أيام اعامل ين تاايخ اعخىصل باملقرا. 

اعخارض املذكىا إجراء يجلس الجمالة اعتراباة حتسب الحاعة،   حاث  يترتب لى 

ملدا عة جديدة في شأن املقرا املخدذ،  إذ أبقى للاه، أحال اعىالي أ  لايل اعاماعة أ  اإلقلا  

أ  ين ينىب لنه األير إل  اعقضاء االسخعجالي )قاض ي املتسخعجال ( عد  املحكمة اإلدااية، 

سالة ين تاايخ تسجال هذا اعطلب بكخابة  41فاذ داخل أجل  اعذي يبت في طلب إيقاف اعخن

اعضبط عدياا،  يترتب لى  هذه اإلحاعة  قف تنفاذ املقرا املذكىا إل  حرن بت قضاء املىضىع 

 في األير داخل أجل ثالثرن يىم ابخداء تاايخ اعخىصل. 

 48.08ين اعقانىن اق   14 حاث ين جهة ثاناة  تأسيتسا لى  يا نصت للاه املادة 

املخالق بإحداث املحاك  اإلدااية؛ أن علمحكمة اإلدااية أن تأير بصىاة اسخثنائاة بىقف 

تنفاذ قراا إدااي افع إعهاا طلب يادف إل  إعغائه، إذا طلب يناا طاعب اإلعغاء ذعك صراحة. 

األير اعذي يؤدي باعنتاجة إل  اخخصاص املحكمة  عيس قاض ي املتسخعجال  بىقف تنفاذ 
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املجلس،  ياقد االخخصاص عهائة املحكمة اعتي تدخص باعبت في طلبا   قف يقراا  

 888.84ين اعقانىن اعخنظامي اق   884اعقرااا   املقراا .  باعخالي ياىن يا  اد في املادة 

املخالق باعاماال   األقاعا ،  881.84ين اعقانىن اعخنظامي اق   881املخالق بالجها ،  املادة 

ين  14املخالق بالجمالا  قد لااضت املادة  885.84ين اعقانىن اعخنظامي  881 كذا املادة 

املحدث علمحاك  اإلدااية،  خىعت عرئيس املحكمة اإلدااية اخخصاص  48.08اعقانىن اق  

اعبت بىقف تنفاذ اعقرااا   املقراا ، بصفخه قاضاا علمتسخعجال  كما هى يار ف نظام 

ين  840املذكىا  كذا اعفصل  48.08ين اعقانىن  80ة اعقضايا االسخعجاعاة حتسب نص املاد

قانىن املتسطرة املدناة،  اعذي يدخص ين خالعها بصفخه قاضاا علمتسخعجال  بطلبا  إيقاف 

تنفاذ األلمال املادية كاسخدالص اس  جماعي  عيس األلمال اعقانىناة كمقراا  املجاعس 

 إلدااية؟ين قانىن إحداث املحاك  ا 14الجمالاة طبقا علمادة 

 بصرف اعنظر لن هذه اإلشااعاة اعقانىناة اعتي تحخاج ملبحث خاص، يمكن ين 

خالل اعقراءة املخأناة عنصىص اعقىانرن اعخنظاماة اعقىل أن يتساطر املراقبة لى  الجمالا  

اعتراباة ال تباث لى  االاتااح علقطع يع املقاابة املخحكمة في اعامل اعاليركزي خالفا علصاغة 

. ذعك باد أن 1888ين دسخىا  843ة علمراقبة اإلدااية املنصىص للهاا في اعفصل اعااي

أعزيت اعخفاصال اعىاادة في اعقىانرن اعخنظاماة املذكىاة بتبلاغ جماع املقراا   إحاعة 

ياظمها لى  تأشررة الجهة املالفة باملراقبة،  في حاعة  جىد تارض ين األخررة  لدم قاام 

ة حتسب يتسخنخجاتاا، يحال علمحكمة املدخصة عطلب  قف اعخنفاذ إل  املجلس بدااسة جديد

أن تبت يحكمة املىضىع فاه بحك  ناائي، خالفا ملا أسند علىالة  اعامال حتسب صاغة 

املشاا إعاه؛ يما يفتسر ذعك بإلادة إنخاج أشاال اعىصاية املخحكمة في اعامل  843اعفصل 

املادل  املخم   81.81ين اعقانىن اق   14اعفصل اعاليركزي املار فة في اعنصىص اعتسابقة، ك

 املخالق باملاثاق الجماعي؟ 11.88علقانىن اق  
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 واقع التنظيم الالمركزي الترابي -1

ملا كانت املدططا   اعخصايا   سائل عصااية اعتسااسا  اعامىياة،  بصرف اعنظر 

رر ذعك. إال أن أيلب الجمالا  لن االنخقادا  املىجهة عها باىناا فااية املحخى    قخاة إل  ي

تشخغل  إل   قت قريب بد ن هااكل تنظاماة، األير اعذي يؤدي باعخبااة إل  يااب املتسؤ عاا  

 اعىاضحة، يما ينخج للاه اعغمىض،  باعخالي نخائج يرر ينخظرة؟

، إال أن 1888 عئن كانت هناك تطلاا  كبررة علامل بأهداف  يتسخجدا  دسخىا  

اعتراباة ينطىي لى  إشااال  أخر  يىضىلاة يخجلاة في لدم تىظاف ياظ   اقع املمااسة 

الجمالا  اعتراباة إل  حد اآلن املدططا  الجمالاة علخنماة، باعري  ين أن هذا املدطط 

املخالق  11.88املادل  املخم  علقانىن اق   81.81ياىد علنص اعقانىني اعقدي  )اعقانىن اق  

 مة كاف نطاعب بالجديد  ع  نخصرف باد في اعقائ ؟باملاثاق الجماعي(،  ين ث

ياتري أيضا حذف الحتساب اإلدااي  تاىيضه باعخدقاق اعتسنىي )حذف  ثاقة 

سااساة  اإلبقاء لى   ثاقة إدااية( أكثر ين إشاال، ذعك،  عئن كانت هناك يايا  إيجاباة 

ب يع ذعك اعخقرير لحذفه  تاىيضه باعخدقاق اعتسنىي ألجهزة اعرقابة املدخصة، عكن ساصا

بشأن نجاح اعخجربة االنخقاعاة علجهىية املخقدية نظرا عادد األجهزة اعرقاباة الحاعاة،  اعتي ال 

جهة.  باعخالي  81لماعة  إقلا    13جمالة   8388يمكناا لملاا أن تدقق حتسابا  أكثر ين 

نة، باد إلادة اعنظر في ملاذا نحخاج عهذه املرحلة انخقاعاة إل  أن نصل إل  يرحلة تاايداة ياا

األجهزة اعرقاباة  يدها باملىااد اعبشرية اعاافاة؟ سااىن ين اعخحصال الحاصل أن تخفاد  

يجمىلة ين الجمالا  اعتراباة اعخدقاق في حتساباتاا خالل املرحلة االنخقاعاة الحاعاة إل  أن 

 نصل إل  تلك املرحلة اعخاايداة املذكىاة؟ 

خنظا  اعاليركزي اعترابي الجانب اعقائل ين الحل بأن اعد عة  باعنتاجة يرفض  اقع اع

نجحت في الخماد سااسة اليركزية جهىية  اضحة املااع ، يا ع  تتبدد اعشاىك باد باعقطع 

 يع املقاابة املخحكمة في اعامل اعاليركزي.
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 إعادة تحيين السياسة الجهوية في ضوء االنتقادات املوجهة لها -3

املالقرن لى  قىانرن اعاليركزية في فرنتسا، أن تىزيع االخخصاص  سبق  إن الخبر باض

برن اعد عة  الجمالا  اعتراباة ياد نىلا ين اعاىد عألصل، أيا باض اآلااء األخر  فخبد  

يفاجئة قااسا بباض اعكخابا  اعفقهاة،  اعتي الخبر  أن اخخصاصا  الجمالا  اعتراباة 

إال أن يفهىم اعشأن املحىي بد اه ال يملك يحخى  خاص   عئن كانت طباااا تاخبر شأنا يحلاا،

 به، يما يفخح سؤال الجهىية املخقدية باملغرب لى  يجاال  بحثاة أكثر حراكا  اتتسالا...

ْت  
َ
 صفىة اعكالم أن اإلاهاصا  األ ل  عظهىا اعد عة في املمااسة الجهىية  اعتي َلِمل

د اخخصاص الجمالا  اعتراباة بمنهجاا  ذا  نصىص اعقىانرن اعخنظاماة لى  تأكادها بخقاا

، باد أن أسند علجهة ياانة اعصدااة 1888ين دسخىا  845خلفاة  صائاة، بدأ  يع اعفصل 

برن باقي اعىحدا  اعتراباة األخر  في إلداد  تتبع اعبرايج اعخنمىية الجهىية  اعخصايا  الجهىية 

إحد  املهام اعكبر  املخمثلة في اعخدطاط إللداد اعتراب،  في اعىقت ذاته أاس ى لى  كاهلها 

 املجالي  اعزياني لى  املتسخى  الجهىي.

املذكىا لن برايج اعخنماة الجهىية  اعخصايا   845تحدثت اعفقرة اعثاناة ين اعفصل 

ين اعدسخىا  843الجهىية إللداد اعتراب  هي املصطلحا  نفتسها اعتي اسخاملها اعفصل 

عخنمىية(،  بذعك تفتسر هذه اعىظافة باسخحضاا اعطبااة )تنفاذ املدططا   اعبرايج ا

املزد جة اعتي تتتس  باا االخخصاصا  املمنىحة علجهة؛ فهي اخخصاصا  جهىية  في نفس 

اعىقت شبه  طناة إل  حد يا كإنااش االستثماا  اعشغل  اعثقافة  اعرياضة  املاء  اعبيئة 

  اعخضاين إل  يرر ذعك.

عاليركزي اعترابي يرفض  ضع اعتسااسا  اعامىياة لى   عئن كان  اقع اعخنظا  ا 

يتسخى  الجمالا  اعتراباة، عكن يجب أن ال ينتسينا في كل ش يء  يجال األخذ باذا اعشرح يخ  

لى  إطالقاخه كأساس علقىل بظهىا اعد عة في املمااسة اعتراباة  تقاادها عصااية قراا ترابي 

يخ  االاتقاء بالجهة عقاادة املباداة اعتراباة إال ين نخاج اعىحدا  اعاليركزية. باعفال، عن 

باستئصال الحد د امللخصقة باعخطباقا  اعتسابقة،  بأخذ اعابرة ين باض اعخفاصال 
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(، إال 8068 الجزئاا  اعاديدة  املخنىلة املصاحبة اللخماد اعاليركزية ينذ فجر االسخقالل )

ساس علقىل باىدة ظهىا اعد عة في أن يرالاة طبااة  أشاال يمااسة باض االخخصاصا  كأ

املمااسة اعتراباة ال يدلى بد اه ين فائدة كبررة عفه  ينهجاا  تىزيع االخخصاص برن اعد عة 

 جمالاتاا اعتراباة؛ فاى  سبال املثال، إذا أخدنا تىزيع اخخصاص "اعبيئة"، فمنطقي أن د ا 

 الجمالة بجمع اعنفايا  املىاطن في هذا اعشأن بالحفاظ للهاا  الجمااا  باعخحتسيس 

 اعخطهرر، أيا اعاماعة أ  اإلقلا  فبخنتساق تدخال  اعىحدا  اعخحخاة املخىاجدة في تراباا، في 

حرن يناط بالجهة يحاابة تلىث اعتسىاحل،  في هذا اعباب يجب تنظا  اعخفالل  اعخااضد برن 

 كل اعفاللرن بالحث  اعتشجاع  اعدل  كل حتسب اخخصاصه. 

االخخصاص بشأن اعبيئة ضمن اخخصاصا   888.84اعخنظامي اق   أداج اعقانىن 

في أ ل األير أن  11الجهة اعذاتاة  املشتركة  اعقابلة علنقل، ذعك باد إن الخبر  املادة 

االخخصاصا  اعذاتاة علجهة تشمل في يجال اعخنماة الجهىية لدة ياادين يناا اعبيئة، بقاام 

نتزها  الجهىية   ضع إستراتاجاا  اقخصاد اعطاقة  املاء الجمالة الجهىية بتاائة  تدبرر امل

الحماية ين يداطر  08 إنااش املباداا  املرتبطة باعطاقة املخجددة،  صنفت املادة 

اعفاضانا   الحفاظ لى  املىااد اعطباااة  اعخنىع اعباىعىجي  املناطق املحماة  املنظىية 

ة اعخلىث  اعخصحر ضمن االخخصاصا  املشتركة برن اعبائاة اعغابىية  املىااد املائاة ث  ياافح

ضمن االخخصاصا  اعقابلة علنقل إل  جانب  04اعد عة  الجهة، في حرن جالتاا املادة 

 اعخجهرزا   اعبناا  اعخحخاة ذا  اعباد الجهىي  اعطاقة  املاء.

ئة املخالق باعاماال   األقاعا ، فخحدث لن اعبي 881.84أيا اعقانىن اعخنظامي اق  

اعخنماة اعقر ية  الحضرية  إنااش االستثمااا   املاء  16يرة  احدة حرن أسند  املادة 

 اعطاقة  اعبيئة ألحد اعلجان اعدائمة اعتي يحدثاا املجلس. في حرن جاء  يقخضاا  نص 

املخالق بالجمالا  لاية بدصىص اعبيئة كاخخصاص،  885.84اعقانىن اعخنظامي اق  

صل بمدا الته في اعقضايا اعتي تدخل في اخخصاصا  الجمالة  يمااس  الخبر  أن املجلس يف

اعصالحاا  املىكىعة إعاه  يخدا ل في يجمىلة ين اعقضايا كاعخدابرر اعصحاة  اعنظافة  حماية 

اعبيئة  اتداذ اعخدابرر اعالزية ملحاابة لىايل انتشاا األيراض  إحداث  تنظا  املااتب 



 6102ماي   5عدد ال                                             

 

 
 

- 62 - 

ضمن االخخصاصا  املشتركة برن اعد عة  11جالخه املادة  الجمالاة لحفظ اعصحة. في حرن

  هذه اعىحدة اعقالدية في كلما يخالق باملحافظة لى  اعبيئة  ساليتاا.

مكن هذه اعىقائع ين تقبل  بتسهىعة فكرة أن هذا الجال ين تىزيع االخخصاص برن 
ُ
ت

سلطة الخبرة ظلت دائما اعد عة  الجمالا  اعتراباة ع  يصل باد إل  اعنجاح املطلىب، كما أن 

قائمة في جدل تىزيع االخخصاص برن اعد عة  اعىحدا  اعاليركزية، خاصة حرن يخالق األير 

 بختبع  بتنفاذ يدططا   برايج اعتسااسا  اعامىياة. 

 يهما كانت الخبااا  تقااد اخخصاص الجمالا  اعتراباة، فامكن فهمها ين زا ية 

 تنىير اعد عة عالخخصاصا  املدىعة علجمالا  اعامىياة، أخر  باىناا تنداج في إطاا تأطرر 

 هي ينهجاا  ناباة ين اإليمان أن طبااة باض االخخصاصا  تا  في اعغاعب الجمالة 

اعىطناة باايلها، كما يمكن أن يخاااض ذعك ينح اعىحدا  اعاليركزية اخخصاصا  يطلقة، 

في املراقبة اعدائمة لى  الجمالا . فضال تخدى  بمىجباا اعد عة لن يهمتاا اعدسخىاية املخمثلة 

لن ذعك، يملك تقااد اخخصاص اعىحدا  اعاليركزية تمارزا أكادا، أ ال عادم تأثرره الجداي 

لى  إلطاء الجها   باقي الجمالا  اعتراباة األخر  سلطا   اخخصاصا  يخاددة،  ثاناا 

 يحفظ في يرا  لديدة تناقض املصالح  املآاب.

قصها فقط باض اعىضىح اعضر اي ألجل إقاية لالقا  ثقة جديدة يىاقف كهذه ين

يع املنخدبىن  إلطاء انطالقة جديدة، إيمانا باملنظىا اعشمىلي عإلصالح. فكما جاء في 

بمناسبة اعذكر  اعثاناة  اعتسخرن عثىاة امللك  اعشاب،  1883يشت  4الخطاب امللاي بخاايخ 

 ثىاة الحاعاة باملغرب ه  املنخدبىن".  "إذا كان عال ثىاة اجاعها، فإن اجال اع
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تدخل القضاء الجزائري في مجال التحكيم التجاري الدولي  وفقا 

 19-11لقانون 

 

     د عليوش قربوع كمال

المحيط و العمران-مدير مخبر القانون  

 كلية الحقوق جامعة باجي مختار

 

 

 مقدمــة :  

خخصاص برن اعد عة الجزائرية   اعشركا  املخاددة إن اعصراع اعذي كان قائما في يجال اال 

(. تاخبر اعشركا  املخاددة الجنتساة األجنباة أن 1الجنتساة قد انخهى إل  صالح هذه األخررة )

اعخحكا  اعد لي هى اعىسالة اعطباااة علفصل في ينازلا  اعخجااة اعد عاة. يرجع اعتسبب في 

يبا  يجخمع اعخجاا، ألنه بطيء للني، يرر يحايد   ذعك إل  أن اعقضاء اعخابع علد عة ال يلبي ا 

يرر يتسخقل. بينما اعخحكا  اعخجااي اعد لي خالفا عذعك، فإن ين خصىصااته أعتسرلة اعتسرية 

(   الحااد. زيادة لى  هذا فإنه يمنح األطراف املخنازلة حرية اخخااا هائة اعخحكا  اعقانىن 5)

 خحكا .اعىاجب اعخطباق املاان اعذي يجر  فاه اع



 6102ماي   5عدد ال                                             

 

 
 

- 64 - 

إن اعنتاجة الحخماة عهذا اعطرح هي اعبحث لن اسخقالعاة اعخحكا  اعخجااي اعد لي لن 

 اعقضاء اعخابع علد عة.

كلما اتجهت األطراف إل  اعخحكا  اعخجااي اعد لي تاىن قد لبر  لن ناتاا عادم الخضىع 

 علقضاء أي االسخغناء لن خديا  اعقضاء اعىطني.

 ضع األحاام الخاصة باعخحكا  اعخجااي اعد لي قد ينح األطراف، إن املشرع الجزائري لنديا 

الحرية اعاافاة، عخحديد إجراء اعخحكا  اخخااا هائة اعخحكا  اعقانىن اعىاجب اعخطباق لى  

 اإلجراءا    لى  املىضىع.

إن اعخحكا  اتفاقا في بدايخه، يرر أنه ينخهي بحك  تحكا  يلزم عألطراف، يكتس ي حجاة اعش يء 

 قض ي فاه.امل

 إذا نفذ حك  اعخحكا  طىالاة  فقا ملا ث  االتفاق للاه، فإنه عيس هناك إشاال يطرح.

يرر أنه في باض األحاان، إذا ثاا نزاع برن األطراف املخااقدة،   شرع أحده  في طلب اعلجىء 

 إل  اعخحكا ، سرلان يا يخجه اعطرف اآلخر إل  اعقضاء، أ  االدلاء بادم صحة شرط اعخحكا 

أ  االيخناع لن املشااكة في تاارن هائة اعخحكا . قد ناىن بصدد لرقلة سرر اعخحكا  ين 

 بدايخه إل  ناايخه.

 إذا تىصلت هائة اعخحكا  إل  إصداا حك  اعخحكا ، يمكن علطرف الخاسر أن يرفض تنفاذه.

ناة اعلجىء أيام يثل هذه اعخصرفا  ينح املشرع الجزائري علطرف اآلخر أ  عهائة اعخحكا  إياا

 إل  اعقضاء اعىطني ملخاباة سرر اعخحكا    تنفاذ حك  اعخحكا  جبرا.

ياىن تدخل اعقاض ي اعىطني بطلب ين أحد األطراف أ  املحك    للاه فهى عيس تدخال تلقائاا 

(4.) 

   لى  ذعك ياىن :
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 تدخل اعقاض ي اعىطني عخقدي  يد املتسالدة ) املبحث األ ل (. -   

 ي اعىطني ملمااسة اعرقابة لى  حك  اعخحكا  )املبحث اعثاني (.تدخل اعقاض  -   

 

 املبحث األول: تدخل القاض ي الوطني لتقديم يد املساعدة.

إن يا يجلب االنتباه هى أنه باد االتفاق لى  اعلجىء إل  اعخحكا  اعخجااي اعد لي، يتراجع أحد 

ي قبل تشكال هائة اعخحكا  ) األطراف   يضع لراقال علتسرر الحتسن علخحكا  ين اعبداية، أ

املطلب األ ل ( لند تشكالها ) املطلب اعثاني (   لند سرر الخصىية ) املطلب اعثاعث (، يما 

 يدلى إل  تدخل املحكمة املدخصة ) املطلب اعرابع (.

 .املطلب األول: يتدخل القاض ي قبل تشكيل هيئة التحكيم

عخحكا  ) اعفرع األ ل (   إثااة شرط ين املتسائل املطر حة بحدة افض اخخصاص هائة ا 

 اعخحكا  املاخل ) اعفرع اعثاني (.

 يرفض أحد األطراف املتنازعة اختصاص هيئة التحكيم.  الفرع األول:

 قد يحدث أن يرفض أحد األطراف املخنازلة اعلجىء إل  اعخحكا  فاخجه يباشرة إل  اعقضاء.

لخباا أن هناك اتفاق لى  اعلجىء إل  في هذه الحاعة يمكن علقاض ي د ن أن يأخذ في اال 

 اعخحكا ، فاقىم باعفصل في اعنزاع املطر ح للاه.

يرر أن املشرع الجزائري أخذ يىقفا ين هذه املتسأعة   قرا بادم االخخصاص. تنص املادة 

 لى  أنه: 80-81ين قانىن  8843

حكاماة قائمة " ياىن اعقاض ي يرر يدخص باعفصل في يىضىع اعنزاع إذا كانت الخصىية اعخ

 أ  إذا تبرن عه  جىد اتفاقاة تحكا  لى  أن تثاا ين أحد اعطرفرن ".
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( اعتي 3) 80-05ين املرسىم اعتشريعي  1يكرا  431أكثر  ضىحا ين املادة  8843جاء  املادة 

 كانت تنص لى  أنه:

 " تاىن دلى  اعخحكا  يالقة لنديا يرفع أحد األطراف دلى  أيام املحك  أ  املحكمرن

املاانرن في اتفاقاة اعخحكا ، أ  لنديا يباشر أحد األطراف إجراء في تأسيس يحكمة اعخحكا  

في حاعة يااب يثل هذا اعخاارن. ياىن اعقاض ي يرر يدخص علفصل في املىضىع يتى كانت 

 دلى  اعخحكا  يالقة ".

 لدم اخخصاص اعقاض ي   اخخصاص املحك  في حاعخرن. 8843يتبرن ين املادة 

ذا كانت الخصىية اعخحكاماة قائمة،   لجأ أحد أطراف الخصىية إل  اعقاض ي، فإن هذا إ – 8

 األخرر ساقض ي بادم اخخصاصه.

إذا تبرن علقاض ي املطر ح أيايه اعنزاع أن هناك اتفاقاة تحكا  برن األطراف، فامكن  – 1

 ألحده  أن يثرر لدم اخخصاص اعقاض ي.

ا    ع  يثر لدم اخخصاصه أحد األطراف، فال يقض ي أيا إذا تبرن علقاض ي  جىد اتفاقاة تحك

بادم اخخصاصه، ألن ذعك يرجع إل  إاادة األطراف املخنازلة اعتي تاىن قد تراجات أ  تنازعت 

 لى  يا ت  االتفاق للاه ين قبل.

هى أنه كلما كان هناك لجىء إل   1يكرا  431باعنتسبة علمادة  8843إن الجديد في املادة 

 اعخحكا 

كانت الخصىية اعخحكاماة  أحد األطراف اعتارب ينه، ياىن اعقاض ى يرر يدخص يتى    حا ل 

 قائمة أ  تبرن علقاض ي أن هناك اتفاقاة تحكا    أثرر لدم االخخصاص ين قبل أحد األطراف.

اعتي يتسخنخج يناا أن اعقاض ي ياىن يرر يدخص يتى كانت  1يكرا  431باملقاانة يع املادة 

  ياىن يدخصا يا ع  يرفع أحد األطراف دلى  أيام املحاك  أ  يباشر  دلى  اعخحكا  يالقة
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ين اتفاقاة  5فقرة  1إجراء تأسيس يحكمة تحكا . كان ذعك الحل يتناقض يع املادة 

 ( اعتي تنص لى  أنه:6) 8031ناىيىاك عتسنة 

 

ن " لى  يحكمة اعد عة املخااقدة اعتي يطرح أيايها نزاع حىل يىضىع كان يحل اتفاق ي

األطراف باملانى اعىااد في هذه املادة أن تحال الخصىم بناء لى  طلب أحده  إل  اعخحكا    

 ذعك يا ع  يتبرن علمحكمة أن االتفاق باطل أ  ال أثر عه أ  يرر قابل علخطباق ".

 ين اتفاقاة ناىيىاك. 5فقرة  1يطابقة علمادة  8843قد أصبحت املادة 

 La clause)  (7فصل في مسألة شرط التحكيم املعتل )الفرع الثاني : تدخل القاض ي لل

pathologique) 

اعبند  إن شرط اعخحكا  هى بند  ااد في لقد يابر لن إاادة األطراف املخااقدة. إذا كان هذا 

أي شرط اعخحكا  ياخال، أي إذا كانت صاايخه يبامة، يرر  اضحة، يكخنفها باض اعغمىض 

ل  تأ يال    حلىل تاىن يرر يقناة.   للاه ياىن شرط أ  يرر كايلة فإن تطباقه يؤدي إ

اعخحكا  املاخل سببا علطرف اعذي يريد اعتارب ين اعلجىء إل  اعخحكا  عإلدلاء بادم صحخه   

اعرجىع إل  اعقضاء اعخابع علد عة. ذعك يا يؤدي إل  تدخل اعقاض ي علفصل فاما إذا كان شرط 

 صاص هائة اعخحكا .اعخحكا  صحاحا أم ال، ألنه هى أساس اخخ

 

 املطلب الثاني : تدخل القاض ي عند تشكيل هيئة التحكيم.

يطرح اإلشاال هنا لند تاارن هائة اعخحكا ، إذا لجأ األطراف إل  اعخحكا  الخاص 

(arbitrage ad hoc) . فإن ذعك قد يؤدي إل  صاىبة تاارن هائة اعخحكا 
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عة صاىبة تاارن املحكمرن، إذا اتفقت يخدخل اعقاض ي املدخص لند يااب اعخاارن أ  في حا

األطراف املخااقدة لى  تاارن يحك    ع  تخىصل إل  االتفاق لى  اخخاااه، فإن اعقاض ي هى 

 اعذي يقىم بخااينه بطلب ين اعطرف اعذي يامه اعخعجال.

 لى  أنه: 80-81ين قانىن  1اعفقرة  8848  للاه تنص املادة 

ىبة تاارن املحكمرن... يجىز علطرف اعذي يامه اعخعجال حاعة صا " في يااب اعخاارن   في 

 اعقاام بما يىي :

افع األير إل  ائيس املحكمة اعتي يقع في دائرة اخخصاصها اعخحكا ، إذا كان اعخحكا  يجر   -8

 في الجزائر،

افع األير إل  ائيس يحكمة الجزائر، إذا كان اعخحكا  يجر  في الخااج   اخخااا األطراف  -1

 ق قىالد اإلجراءا  املامىل باا في الجزائر."تطبا

في كل الحاال ، فإن اعطرف املدع  للاه هى اعذي يلجأ إل  اسخامال هذه املنا اا  عارقلة 

اعتسرر الحتسن علخحكا   قت تشكال هائة اعخحكا . يرر أن هذه اعصاىبا  يمكناا أن تظهر 

 أثناء سرر الخصىية.

 

 ء سير الخصومة.املطلب الثالث: تدخل القاض ي أثنا

يخدخل اعقاض ي لنديا تطرح يتسأعة تمديد أجل اعخحكا  ) اعفرع األ ل (، استبدال املحك  ) 

لنديا يخالق األير باإلجراءا  املؤقخة     أ  اده ) اعفرع اعثاعث (  كذعك  )اعفرع اعثاني

 اعخحفظاة ) اعفرع اعرابع (

   تقدي  األدعة ) اعفرع الخايس (
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 األول: تمديد أجل التحكيم. الفرع      

لى  أن األطراف هي اعتي تحدد أجل إنااء اعخحكا  فإن ع   80- 81قانىن   ين  تنص املادة 

 يحدث ذعك، تاىن هائة اعخحكا  يلزية بإتمام يهمتاا في ظرف أاباة أشهر.

اعخمديد  " يرر أنه يمكن تمديد هذا األجل بمىافقة األطراف   في حاعة لدم املىافقة للاه، يخ 

  فقا عنظام اعخحكا    في يااب ذعك تخ  ين طرف ائيس املحكمة املدخصة. "

ين يطلب اعخمديد علمحكمة املدخصة ؟ هل هي هائة اعخحكا  أم أحد األطراف املخنازلة ؟ يا 

دايت هائة اعخحكا  ال تخدخل إال باتفاق األطراف املخنازلة، فإن ين يطلب اعخمديد ين 

 هى أحد األطراف اعذي ير  بأن حك  اعخحكا  ساصدا في صالحه.املحكمة املدخصة 

 (1الفرع الثاني: استبدال هيئة التحكيم.)

 لى  أنه: 8814تنص املادة 

بىفاة أحد املحكمرن أ  افضه اعقاام بمهمخه بمبرا أ  تنحاخه أ  حصىل يانع عه، يا ع   -8" 

ه ين قبل املحك  أ  املحكمرن يىجد شرط يداعف، أ  إذا اتفق لى  استبداعه أ  استبداع

 ألاله ". 8880اعباقرن،   في حاعة يااب ذعك تطبق أحاام املادة 

 لى  أنه: 8880تنص املادة 
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" إذا الترضت صاىبة تشكال يحكمة اعخحكا ، بفال أحد األطراف أ  بمناسبة تنفاذ 

املحكمة اعىاقع  إجراءا  تاارن املحك  أ  املحكمرن، يارن املحك  أ  املحكمرن ين قبل ائيس

 في دائرة اخخصاصها يحل إبرام اعاقد أ  يحل تنفاذه ".

في املتسائل املخالقة بىفاة أحد املحكمرن أ   8814يطبق لى  املادة  8880إن يا  اد في املادة 

افضه اعقاام بمهمخه بمبرا أ  تنحاخه أ  حصىل يانع عه. في كل هذه الحاال  يا ع  يكن هناك 

ف، فإن اعطرف اعذي يامه اعخعجال يمكنه أن يلجأ إل  اعقاض ي املدخص اتفاق برن األطرا

الستبدال أحد املحكمرن املخىف ،   املحك  اعذي يرفض اعقاام بمهمخه، ألنه ال يمكن اعقاص ى 

إعزايه بذعك،   املحك  املخنح  أ  حصىل يانع علمحك  قد يمثل في املرض أ  لزعه باتفاق  

 كن أن يتستبدل املحك  إذا طلب أحد األطراف اده.األطراف املخنازلة. كما يم

 (9الفرع الثالث: رد املحكمين.)

 في اعفقرة األ ل  : 8818تنص املادة 

 "...  ال يجىز اده  )املحكمرن( إال إذا طرأ سبب ين أسباب اعرد باد تااانا  ".

 داخىي.جاء  هذه املادة تحت اعفصل اعثاني الخاص بالخصىية اعخحكاماة في اعخحكا  اع

 حاال  اعرد، فخنص لى  أنه : 8886تبرن املادة 

 " يجىز اد املحك  في الحاال  اآلتاة:

 لنديا ال تخىفر فاه املؤهال  املخفق للهاا برن األطراف. -8

 لند يا ال يىجد سبب ينصىص للاه في نظام اعخحكا  املىافق للاه ين قبل األطراف. -1

 لة في اسخقالعاخه الساما بتسبب  جىد يصلحة أ  ين اعظر ف شباة يشر  يتبرنلند يا  -5

 لالقة اقخصادية أ  لائلاة يع أحد األطراف يباشرة أ  لن طريق  ساط.
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ال يجىز طلب اد املحك  ين طرف اعذي كان قد لانه أ  شااك في تااينه إال عتسبب لل  به 

أ  ع  يتسع  باد اعخاارن. في حاعة اعنزاع، إذا ع  يخضمن نظام اعخحكا  كافاا  تتسىيخه

 األطراف عتتسىية إجراءا  اعرد، يفصل اعقاض ي في ذعك بأير بناء لى  طلب ين يامه اعخعجال.

 (.88هذا األير يرر قابل ألي طان " )

تطرح يتسأعة اد اعهائة اعخحكاماة باد تاارن املحك  أ  املحكمرن، إذا طرأ سبب ين أسباب 

خفق للهاا،  جىد سبب اد ينصىص للاه في اعرد   هي لى  اعخىالي : لدم تىفر املؤهال  امل

 نظام تحكا ، شباة يشر لة في اسخقالعاة هائة اعخحكا .

 لدم تىفر املؤهال  في املحك  أ  املحكمرن. -

(، ترك هذه املتسأعة 88ع  يحدد املشرع الجزائري يؤهال  يدضع عها املحك  أ  املحكمرن )

ألطراف لى  يؤهال ، ث  تبرن في يا باد أناا (.   للاه، فإذا اتفقت ا81عألطراف املخااقدة )

يرر يخىفرة، يمكن ألحد األطراف أن يطاعب برد املحك . إن إيااناة اعرد يرتبطة باكتشاف 

 سبب اعرد باد تاارن هائة اعخحكا .

  جىد سبب اعرد  ااد في نظام اعخحكا  اعذي الخمدته األطراف. -

الحاعة فإن نظام اعخحكا  هى اعذي يحدد  يمكن عألطراف أن تاخمد نظام تحكا . في هذه

يؤهال  هائة اعخحكا . إذا اكتشف أحد األطراف أن املحك  أ  املحكمرن املاانرن ع  تخىفر 

فها  املؤهال  اعىاادة في نظام اعخحكا ، الخبر ذعك سببا ين أسباب اعرد. في هذه الحاعة فإن 

 (.85ذه املتسأعة )الجهاز اعذي أنشأه نظام اعخحكا  هى اعذي يفصل في ه

 (.84 جىد شباة يشر لة في اسخقالعاة هائة اعخحكا  ) -

 ياىن املحك  يرر يتسخقل بتسبب  جىد :

 لالقة يباشرة أ  يرر يباشرة بأحد األطراف في القد، -
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 يصلحة برن املحك    أحد األطراف في اعاقد، -

 لالقة اقخصادية، -

 (.83لالقة لائلاة ) -

 ي، إل  يتسأعة نزاهة املحك    لدم تحرزه.ع  يشر املشرع الجزائر 

 إن ين صفا  اعقاض ي أن ياىن يتسخقال، يحايدا، يرر يخحرزا   يىضىلاا.

 هل يمكن نقل هذه اعصفا  إل  املحك ، اعذي تتسند عه يهمة اعفصل في املنازلا .

اص فقرة أ ل  ين اعقانىن اعتسىيتسري علقانىن اعد لي الخ 818أخذ املشرع الجزائري باملادة 

 (. لرف اعقاض ي اعفرنس ي اسخقالل املحك  لى  اعنحى اآلتي :86 اعقضاء اعفرنس ي )

«  L’indépendance de l’arbitrage est de l’essence de sa fonction juridictionnelle, en ce 

sens, d’une part, il accède dès sa désignation au statut de juge, exclusive de tout lien 

de dépendance notamment avec les parties, et que, d’autre part, les circonstances 

invoquées pour contester cette indépendance doivent se caractériser, par l’existence 

de liens matériels et intellectuels, une situation de nature à affecter le jugement de 

l’arbitre en constituant un risque certain de prévention à l’égard de l’une des parties à 

l’arbitrage »(17). 

 

 عقد  اد  املتسائل املشاا إعهاا في اعقانىن الجزائري في اعقضاء املقاان.

  جىد لالقة يباشرة أ  يرر يباشرة برن املحك    أحد أطراف اعاقد: -

 اعاالقة املباشرة برن املحك    أحد أطراف اعاقد : -
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   ياخبر املحك  يرر يتسخقل إذا كان يىازاة يع إجراءا  اعخحكا  يقىم بمهمة شخصاة

 (81يدفىلة األجر كمتستشاا   يتسالد تقني ألحد األطراف. )

ياخبر يرر يتسخقل املحك  اعذي في اعىقت اعذي لرن فاه كمحك  يتسخدلف ال يزال يتستشااا 

 (80يدفىع األجر عشركة تاباة ملجمع اعشركا  اعتي كان يملكها أحد األطراف في اعخحكا . )

 د األطراف في اعاقد.اعاالقة يرر املباشرة برن املحك    أح -

افضت يحكمة اعنقض اعفرنتساة تاارن يحام كمحك ، حاث كان هذا املحايي يهناا شريك 

 (18ألحد يتستشااي أحد األطراف. )

 ياخبر يرر يتسخقل املحك  اعذي تاىن عه يصلحة يع أحد األطراف في اعاقد. -

 (.18ا  )  هى كذعك باعنتسبة علمحك  اعذي يخ  تىظافه يداة إصداا حك  اعخحك

 ياخبر يرر يتسخقل املحك  اعذي تاىن عه لالقة اقخصادية يع أحد األطراف في اعاقد. -

إن اعشخص اعذي لرن كمحك  ثاعث كان أابع أ  خمس سنىا  ين قبل قد تقاض ى يبلغا ين 

 يتستشاا. –املال ين أحد األطراف اعذي لجأ إعاه كمهندس 

قالعاة هذا املحك  يا دايت عه ين قبل إن املجلس األلى  األيرياي قد قض ى بادم اسخ

 لالقا  ألمال حقق ين خالعها أاباحا.

  جىد لالقة لائلاة. -

عقد استباد  املحكمة اعفادااعاة اعتسىيتسرية تاارن قاض ملقاطاة كمحك  بالخباا أن ز ج 

 (.11هذا اعقاض ي كانت يتسالدة ملحايي أحد األطراف )

تاخبر قائمة كلما كانت هناك برن املحك   أحد  في يا يدص اعاالقا  االقخصادية، فإناا

 األطراف يصالح ياعاة.
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اي  هذه األيثلة، فان يتسأعة تحديد أ  تاريف اسخقالعاة اعخحكا    لدم اعخحرز تبقى 

 يطر حة.

إذا كانت اسخقالعاة اعقاض ي تخمثل في  ضااة قانىناة أ   اقااة يمكن تقاامها يىضىلاا، 

 (.15 ضااة نفتساة هي بطبااتاا ذاتاة ) فإن يتسأعة لدم اعخحرز فهي

 الفرع الرابع : تدخل القاض ي عندما يتعلق األمر باإلجراءات املؤقتة و التحفظية.

حتى إذا كان اتداذ يثل هذه اإلجراءا  ين اخخصاص اعقاض ي اعىطني ، ألنه هى اعذي يخمخع 

 ة اعخحكا  اعلجىء إعهاا.بتسلطة اسخامال اعقىة اعامىياة ، فإن املشرع الجزائري قد سمح عهائ

 : 80-81ين قانىن  8846ذعك يا نصت للاه املادة 

" يمكن ملحكمة اعخحكا  أن تأير بخدابرر يؤقخة أ  تحفظاة بناء لى  طلب أحد األطراف، يا ع  

 ينص اتفاق اعخحكا  لى  خالف ذعك.

أن تطلب تدخل  إذا ع  يق  اعطرف املاني بتنفاذ هذا اعخدبرر إااديا، جاز ملحكمة اعخحكا 

 اعقاض ي املدخص..."

يا دايت هائة اعخحكا  ال تخمخع بتسلطة اعقمع، املدصصة علقضاء اعخابع علد عة فقط، فإن 

فااعاة اإلجراءا  اعتي تخدذ تدضع إلاادة األطراف.   للاه فإذا افض أحد األطراف االيخثال 

ن أجل ذعك، يرجع عهذه اإلجراءا ، يمكن علمحك  أن يطلب يتسالدة اعقاض ي املدخص ي

ذعك إل  أن اعخدابرر املؤقخة   اعخحفظاة املخدذة ين هائة اعخحكا  ال تشخمل في حد ذاتاا لى  

طابع تنفاذي، كما هى اعشأن باعنتسبة علخنفاذ الجبري عإلدانا  الخاصة باعديىن أ  اعقرااا  

 املخالقة بقانىن اإلفالس.

 يم األدلة.الفرع الخامس: تدخل القاض ي للمساعدة على تقد

 لى  أنه: 8841تنص املادة 
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 " تخىل  يحكمة اعخحكا  اعبحث لى  األدعة ".

 : 8841تضاف املادة 

" إذا اقخضت اعضر اة يتسالدة اعتسلطة اعقضائاة في تقدي  األدعة... جاز ملحكمة اعخحكا  أ  

ن طرف عألطراف باالتفاق يع هذه األخررة أ  علطرف اعذي يامه اعخعجال باد اعترخاص عه ي

 يحكمة اعخحكا ، أن يطلبىا بمىجب لريضة تدخل اعقاض ي املدخص...".

 يمكن علمحك  أن يقدم األدعة بال اعىسائل املخاحة عه.

يرر أنه، إذا كانت يتسالدة اعقاض ي ضر اية عخقدي  األدعة، ياىن ملحكمة اعخحكا  يباشرة أ  

ذن عه يحكمة اعخحكا ، أن يطلبىا عألطراف باالتفاق ياها أ  الخص  املاني باعخعجال اعذي تأ

(، إن املتسالدة يقدية ين اعقاض ي املدخص. 14بناء لى  لريضة يتسالدة اعقاض ي املدخص )

 فمن هى ؟

 الفرع السادس : تحديد املحكمة املختصة.

قد تخفق األطراف املخااقدة لى  قىالد تأسيس هائة اعخحكا ، يرر أنه قد يحدث أن تطباق 

ياىن يحل خالفا  تؤدي باعرجىع إل  اعقاض ي علفصل فهاا   ذعك علتسرر يا ت  االتفاق للاه 

 الحتسن علخصىية.

تطرح باذا اعشأن يتسأعة يارفة يا هي املحكمة املدخصة ) ا ال ( يا هى األساس اعقانىني 

 عالخخصاص اعد لي علقاض ي الجزائري ؟ ) ثاناا (.

 اوال: ما هي املحكمة املختصة ؟

ا  اعخجااي اعداخىي   اعخحكا  اعد لي، ين باناا أحاام يشتركة، تصد  يىاد تخالق باعخحك

 إل  تحديد املحكمة املدخصة.
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لى  اخخصاص ائيس املحكمة اعىاقع في دائرة اخخصاصها  8814   8880بينما تقض ي املادتان 

يحل إبرام اعاقد أ  يحل تنفاذه. لنديا يخالق األير باعنتسبة عأل ل  بمرحلة تشكال املحكمة 

إجراءا  تاارن املحك ،   باعنتسبة علثاناة لنديا يخالق األير بادم االتفاق لى  اسخئناف أ  

 اعقاام بمهمخه بمبرا أ  تنحاخه أ  حصىل يانع.  اإلجراءا  باد  فاة املحك ، افضه

تنصان لى  اخخصاص ائيس املحكمة. تخالق األ ل  برفض املحك   8881   8881فإن املادترن 

 املهمة املتسندة إعاه،   اعثاناة بخمديد أجل اعخحكا .املارن اعقاام ب

يبد   اضحا أن اعنزاع املخالق برفض املحك  املارن اعقاام باملهمة املتسندة إعاه يدضع تااة إل  

اخخصاص ائيس املحكمة اعىاقع في دائرة اخخصاصها يحل إبرام اعاقد أ  يحل تنفاذه )املادة 

8814.) 

 

(.  جب تىحاد االخخصاص باعنتسبة 8881حكمة املدخصة )املادة   تااة أخر  إل  ائيس امل

عرفض املحك  اعقاام باملهمة املتسندة إعاه. لمىيا فإن املحكمة املدخصة هي املحكمة اعتي 

 يجر  في دائرة اخخصاصها اعخحكا .

في يجال اعرد   هي يادة يشتركة برن اعخحكا  اعداخىي    8886ذعك يا تنص للاه املادة 

  اعد لي. إذا ثاا نزاع بتسبب اد املحك ، فإن اعقاض ي هى اعذي يفصل بأير بناء لى  اعخحكا

 طلب ين يامه اعخعجال.

  قد يفه  ين ذعك أن املحكمة املدخصة هي املحكمة اعتي يىجد في دائرة اخخصاصها 

اعخحكا . هناك تتساؤال  يطر حة: إن تقرير أن االخخصاص يرجع إل  ائيس املحكمة اعىاقع في 

دائرة اخخصاصها يحل إبرام اعاقد أ  يحل تنفاذه قد ال ياىن صحاحا، حاث أن اعخحكا  

 يمكنه أن يجر  خااج يحل إبرام اعاقد   تنفاذه.
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  باعخالي ال تطرح يتسأعة سلطة االخخصاص    (Imperium)إن املحك  ال يدضع إل  أي سلطة 

 ة علخحكا  ؟اإلقلامي   االخخصاص اعنىعي. هل هذا اعطرح صحاح باعنتسب

لى  أنه إذا ع  يخفق األطراف لى  املحك  أ  املحكمرن   إذا طرأ  صاىبا   8840تنص املادة 

 في تاارن أ  لزل أ  استبدال املحكمرن يمكن علطرف اعذي يامه اعخعجال أن يلجأ إل  اعقضاء.

ي دائرة إذا كان اعخحكا  يجر  بالجزائر فإن املحكمة املدخصة هي املحكمة اعتي يجر  ف -

 اخخصاصها اعخحكا . إن ائيس املحكمة هى اعذي يفصل في اعنزاع.

إذا كان اعخحكا  يجر  بالخااج،   اخخاا  األطراف تطباق قىالد اإلجراءا  الجزائرية، فإن -

 (.13املحكمة املدخصة هي يحكمة الجزائر، إن ائيس املحكمة هى اعذي يفصل في اعنزاع)

(. إذا الخبرنا أن األير 16، أ)1يكرا  431كانت تنص للاه املادة  لى  يا 8848عقد تدلت املادة 

أصبح  اضحا باعنتسبة علمحكمة املدخصة باعنتسبة علخحكا  اعذي يجري بالجزائر   باعنتسبة 

 8841علخحكا  اعذي يجري بالخااج، فإن املشرع الجزائري لقد األيىا لنديا قرا في املادة 

 لى  أنه:

ائاة املدخصة في اتفاقاة اعخحكا  يؤ ل االخخصاص إل  املحكمة "إذا ع  تحدد الجهة اعقض

 اعتي يقع في دائرة اخخصاصها ياان إبرام اعاقد أ  ياان اعخنفاذ".

يتبرن ين أحاام هذه املادة أن عألطراف حرية تحديد الجهة اعقضائاة املدخصة في اتفاقاة 

  املحكمة اعتي يقع في دائرة اعخحكا ، بينما إذا ع  يخ  هذا اعخحديد يؤ ل االخخصاص إل

 اخخصاصها ياان إبرام اعاقد أ  ياان اعخنفاذ.

إذ كاف يمكن اعخىفاق برن تحديد االخخصاص  8848تبد  هذه املادة يخناقضة يع املادة 

عرئيس املحكمة إذا كان اعخحكا  يجر  في الجزائر،   االخخصاص عرئيس يحكمة الجزائر، إذا 

اج   اخخااا األطراف قىالد اإلجراءا  الجزائرية   في نفس اعىقت كان اعخحكا  يجر  في الخا

أيلىعة االخخصاص إل  املحكمة اعتي يقع في دائرة اخخصاصها ياان إبرام اعاقد أ  ياان 
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تنفاذه. ملن ترجع األ عىية برن املادترن؟ هل يمكننا أن نرجع إل  اعخطباق الجايع أ  اعخطباق 

فهي  8841. أيا املادة 8848 اعقاض ي سيخمتسك بخطباق املادة  املىزع؟ إن ذعك يرر يمكن. إن

 ( .11زائدة   يمكن االسخغناء لناا)

 

 

 ثانيا: االختصاص الدولي للقاض ي الجزائري.

 ناىن بصدد االخخصاص اعد لي علقاض ي الجزائري إذا كان هناك ابط برن اعخحكا    الجزائر.

ن يجر  اعخحكا  في الجزائر أ  أن تاىن عاي ياىن اعقاض ي الجزائري يدخصا د عاا  جب أ

 األطراف قد أخضاخه عقانىن اإلجراءا  اعتسااي املفاىل بالجزائر.

ال يمكن علقاض ي الجزائري أن يمد يد املتسالدة عتشكال هائة اعخحكا  يا ع  يكن علخحكا  

 (.11لالقة باعنظام اعقانىني الجزائري أ  املصالح االقخصادية الجزائرية )

هى اعذي ياىن في اعصدااة، ألن عه لالقة باإلقلا   8848صاص األ ل اعىااد في املادة إن االخخ

الجزائري. ياىن االخخصاص اعد لي في هذه الحاعة يؤستسا لى  اإلقلاماة   هى أير يشر ع 

حتى إذا كان ياان اعخحكا  ال يؤدي إل  إخضاله إل  اعنظام اعقانىني الجزائري. يرر أن إجراء 

 الجزائر ياىن سندا كافاا عاي يتساه  اعقاض ي الجزائري في تشكال هائة اعخحكا . اعخحكا  في

قد يحدث أن تدخاا األطراف قانىن اإلجراءا  الجزائري، في هذه الحاعة فإن تدخل اعقاض ي 

الجزائري ياىن ين أجل إلطاء آثاا   فااعاة إلاادة األطراف، اعدين أااد ا إخضاع اعخحكا  

 لجزائري.علنظام اعقانىني ا

تبدأ صاىبا  اعخحكا  لند تأسيس هائة اعخحكا . تبقى هائة اعخحكا  يهددة أثناء سرر 

إجراءا  اعخحكا . حرصا ينه لى  نجاح لملاة اعخحكا   ضع املشرع ضىابط ال يمكن 
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الخر ج لناا.   لند الحاجة، فإن اعقاض ي يلاب د اا هايا في تشكالة هائة اعخحكا  لند بدء 

ثناء سرر الخصىية،   للاه فاعطرف يرر الجدي اعذي يلجأ إل  املنا اا  علخملص اعخحكا    أ

 ين اعخحكا ، يجد نفتسه يلزيا بالخضىع إل  يا ت  االتفاق للاه.

يمد اعقاض ي اعىطني يد املتسالدة عتسد اعباب في  جه اعطرف اعذي يلجأ إل  اسخامال املنا اا  

 ة لى  حك  اعخحكا .تاربا ين اعخحكا    يخدخل ملمااسة اعرقاب

 تدخل اعقاض ي اعىطني ملمااسة اعرقابة لى  حك  اعخحكا . املبحث الثاني :

ينخهي اعنزاع املطر ح لى  هائة اعخحكا  باعفصل فاه   إصداا حك  اعخحكا . إذا نفذ حك  

اعخحكا  طىلا. فليس هناك إشاال يذكر. ايا إذا افض اعطرف الخاسر االيخثال عخنفاذ حك  

 ، لجأ اعطرف اعذي صدا حك  اعخحكا  عصالحه علقضاء اعخابع علد عة. إلضفاء اعخحكا

 اعصاغة اعخنفاذية للاه.

قد يطلب أحد األطراف االلتراف بحك  اعخحكا  ين د ن أن ياىن هناك نزاع. كما أن حك  

 اعخحكا  اعد لي اعصادا في الجزائر، يمكن أن ياىن يىضىع طان باعبطالن.

داة لن الجها  اعقضائاة يىضىع طان باالسخئناف   اعنقض أيام املحكمة تاىن األ اير اعصا

 اعالاا.

   للاه يمااس اعقاض ي اقابة:

 لند طلب االلتراف   اعخنفاذ الجبري لحك  اعخحكا  )املطلب األ ل(. -

 اعرقابة املمااسة لن طريق اعطاىن   حاال  قبىعها ) املطلب اعثاني(. -

 قابة لند طلب االلتراف   اعخنفاذ الجبري لحك  اعخحكا .املطلب األ ل: يمااسة اعر 
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قد يصدا حك  اعخحكا  عصالح طرف يارن، فاطلب االلتراف به عاي يديج في اعنظام 

اعقانىني عخلك اعد عة   قد يطلب تنفاذه جبرا إذا افض اعطرف الخاسر االيخثال لحك  

 اعخحكا .

 نه:لى  أ 80-81ين قانىن  8فقرة  8838تنص املادة 

 

" يخ  االلتراف بأحاام اعخحكا  اعد عاة في الجزائر إذا أثبت ين تمتسك باا  جىدها،   كان هذا 

 ((29االلتراف يرر يداعف علنظام اعاام اعد لي. "

 تضاف اعفقرة اعثاناة ين نفس املادة أنه:

ي صدا  "   تاخبر قابلة علخنفاذ في الجزائر   بنفس اعشر ط بأير صادا لن ائيس املحكمة اعت

أحاام اعخحكا  في دائرة اخخصاصها أ  يحكمة يحل اعخنفاذ إذا كان يقر يحكمة اعخحكا  

 (58يىجىدا خااج اإلقلا  اعىطني. ")

 لى  أنه: 8831تقض ي املادة  8838تىضاحا علمادة 

" يثبت حك  اعخحكا  بخقدي  األصل يرفقا باتفاقاة اعخحكا  أ  بنسخ لناما تتسخىفي شر ط 

 (58صحتاا. ")

أخضع املشرع الجزائري االلتراف   اعخنفاذ الجبري إل  نفس اعشر ط ) اعفرع األ ل (. تبقى 

يطر حة يتسأعة تحديد يا هي املحكمة املدخصة علنظر في االلتراف   اعخنفاذ الجبري ) اعفرع 

 اعثاني (.

 الفرع األول: شروط االعتراف و التنفيذ الجبري لحكم التحكيم.

 يدضع االلتراف   اعخنفاذ الجبر  عنفس اعشر ط. 8838 فقا علمادة 
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 لى  اعنحى اآلتي : 8838حدد  هذه اعشر ط في املادة 

 يجب أن يثبت ين تمتسك بأحاام اعخحكا   جىدها. -

 يجب أن ال ياىن )االلتراف   اعخنفاذ( يداعفان علنظام اعاام اعد لي. -

أن يثبت  جىده   أن ال ياىن هذا يجب لى  ين يقدم طلبا عاللتراف أ  تنفاذ حك  اعخحكا  

األخرر يداعفا علنظام اعاام اعد لي. لى  هذا األساس ياىن املشرع الجزائري قد  ضع شرطرن 

 عاللتراف بأحاام اعخحكا    تنفاذها   هما اعشر ط:

α- .الشروط الشكلية 

  اعخحكا  تخمثل اعشر ط اعشالاة في أن لى  اعذي يطاعب بااللتراف أ  باعخنفاذ الجبري لحك

 أن يثبت  جىده   أن ياىن يرفقا باتفاقاة اعخحكا .

 إثبا   جىد حك  اعخحكا . -

يخ  إثبا  حك  اعخحكا  بخقدي  األصل. تفاد املادة  80-81ين قانىن  8831طبقا علمادة 

أن حك  اعخحكا  اعد لي اعذي ياىن قابال علخنفاذ هى حك  اعخحكا  اعناائي أ  الجزئي  8853

 رري.أ  اعخحض

إن حك  اعخحكا  هى اعىثاقة اعتي تثبت بأن هناك نزاع قد ت  اعفصل فاه. يرر أن هذا قد ال 

 يكفي

   باعخالي ت  اقتران حك  اعخحكا  باتفاقاة اعخحكا .

 يرفق حك  اعخحكا  باتفاقاة اعخحكا . -

 :80-81ين قانىن  8848 فقا علمادة 

 ة   املتسخقبلاة."" تتسري اتفاقاة اعخحكا  لى  اعنزالا  اعقائم
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ياني ذعك أنه لى  طاعب االلتراف أ  اعخنفاذ أن يقدم اتفاق اعخحكا  ) يشااطة اعخحكا  ( 

إذا تالق األير بخحكا  خاص أ  اعاقد املشخمل لى  شرط اعخحكا  إذا اتفق األطراف لى  

 ذعك قبل نشىب اعنزاع.

  اعخنفاذ بخقدي  حك  اعخحكا  قد يطرح اعتسؤال ملارفة ملاذا أعزم املشرع طاعب االلتراف أ

 يرفقا باتفاقاة اعخحكا  ؟

 سنجد أناا تنص لى  أنه:   80-81ين قانىن  8836إذا اجانا إل  املادة 

 " ال يجىز اسخئناف األير ... أ  اعخنفاذ إال في الحاال  اآلتاة:

 إذا فصلت يحكمة اعخحكا  بد ن اتفاق اعخحكا ..." -8

رع ضر اة أن يخأكد اعقاض ي ين أن حك  اعخحكا  صدا بناء لى  لى  هذا األساس ااتأ  املش

 لى  أنه: 1في اعفقرة  8848اتفاق تحكا  يكخىب. ذعك يا تنص للاه املادة 

" يجب ين حاث اعشال   تحت طائلة اعبطالن، أن تبرم اتفاقاة اعخحكا  كخابة، أ  بأي  سالة 

 اتصال أخر  تجرز اإلثبا  باعكخابة."

يع اعقانىن الجزائري اعذي يجال ين اعكخابة األصل في اإلثبا ، يا ع  يقدم  ذعك يا يخماش ى

 أصل اعىثاقخرن  جب تقدي  نسخ تتسخىفي شر ط صحتاا.

إذا كانت يكخىبة بلغة أجنباة، تترج  إل  اعلغة اعارباة،   ذعك يا نصت للاه اتفاقاة 

 (51. )8031ناىيىاك عتسنة 

 حك  اعخحكا  يداعفا علنظام اعاام اعد لي. زيادة لى  هذا يشترط لى  أن ال ياىن 

ß- .الشرط املتعلق باملوضوع : عدم مخالفة حكم التحكيم للنظام العام الدولي 
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(   هى كذعك 55إن اعنظام اعاام اعد لي هى  جه ين أ جه اسخئناف األير اعقاض ي باعخنفاذ )

يمكن لحك  اعخحكا  ين اعشر ط املخالقة بقابلاة تنفاذ حك  اعخحكا  في الجزائر. ال 

املداعف علنظام اعاام اعد لي في الجزائر أن ياترف به أ  ينفذ. ال يمكن تنفاذ حك  اعخحكا  في 

حاعخرن: إذا كان حك  اعخحكا  يداعفا علنظام اعاام اعد لي،   إذا كان األير اعقاض ي باعخنفاذ 

 هى كذعك يداعفا علنظام اعاام اعد لي.

خىلي فكرة اعنظام اعاام اعد لي لى  اعنحى اآلتي : " خالفا ملا يفه  يحلل األسخاذ أكث  أيرن ال

ين يصطلح اعنظام اعاام اعد لي، فإن قىالد اعنظام اعاام اعد لي عيتست قىالد د عاة ين أي 

 جه بل هي قىالد نظام لام يحىي خاص بد عة قاض ي اعخنفاذ   عكناا قىالد آيرة ين داجة 

عقىالد األخر  في قانىن ذعك اعقاض ي، أ  هي تابرر لن ساياة تالى لى  يتسخى  جمهىا ا

املفهىم اعقىيي الخاص باذه اعد عة علقا  اعالاا في قانىن قاض ي اعخنفاذ بشأن اعخاايل 

اعد لي   يا ياخبر في هذا املفهىم اعقىيي لادال   يقبىال   يا ال ياخبر كذعك.   باعخالي يتركب 

تسخى  لام أدنى ينخظ  جماع اعقىالد اآليرة   يتسخى  اعنظام اعاام علد عة ين يتسخىيرن : ي

 (54افاع تحخله قىالد اعنظام اعاام اعد لي  حدها.")

أخذ املشرع الجزائري لبااة اعنظام اعاام اعد لي ين اعقانىن اعفرنس ي اعذي أداجها أل ل يرة في 

 .   هي الحاعة الخايتسة في اعقانىن اعفرنس ي.8018نص تنظامي سنة 

اعتي انضمت إعهاا الجزائر  8031ب، ين اتفاقاة ناىيىاك عتسنة  1فقرة  3ملادة   قد نصت ا

 لى  أنه:

كذعك: يمكن أن يرفض الخماد قراا تحكامي   تنفاذه إذا الحظت اعتسلطة املدخصة في  -1" 

 اعبلد اعذي طلب فاه االلخماد   اعخنفاذ يا يأتي:

 ....... -أ 

 عف اعنظام اعاام عهذا اعبلد."أن الخماد اعقراا أ  تنفاذه قد يدا -ب
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هل ياني هذا أن املشرع الجزائري قد أخذ باعنظام اعاام علد عة   اعنظام اعاام اعد لي في آن 

  احد ؟

ين اعدسخىا الجزائري  851أم أن األ عىية سخاىن علنظام اعاام اعد لي، اي  أنه  فقا علمادة 

 نىن ؟، املااهدة تتسمى لى  اعقا8010املادل عدسخىا  8006

 هل يخالق األير باعنظام اعاام اإلجرائي   اعنظام اعاام في املىضىع ؟

 

 يبد  أن األير يخالق باعنظايرن.

 لدم يداعفة حك  اعخحكا  اعد لي علنظام اعاام اعد لي املىضىعي. -

إن اعنظام اعاام اعد لي هى اعنظام اعاام اعذي يتناقض يع املقىيا  األساساة علد عة 

 الجزائرية.

يرفض إضفاء اعصاغة اعخنفاذية لى  حك  اعخحكا  اعد لي اعذي يحك  بدفع اعفىائد. إن 

(   اعشرياة اإلسالياة. كما أنه يرفض األير باعخنفاذ 53ذعك يخاااض يع اعقانىن الجزائري )

 (56لحك  اعخحكا  اعذي يحك  باسخحقاق يباعغ اعرشىة عتتسارر األلمال   إبرام اعاقىد.)

 حك  اعخحكا  اعد لي علنظام اعاام اإلجرائي.لدم يداعفة  -

إن املقصىد باحترام اعنظام اعاام اإلجرائي هى ضر اة أن ياىن حك  اعخحكا  يحتريا 

 (51علضمانا  األساساة علمخقاضرن.)

يترتب لى  الحك  أن اعنظام اعاام اإلجرائي يشخمل لى  إجراءا  أساساة   أخر  يرر 

 أساساة.

 ة :* اإلجراءا  األساسا
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 هناك اتفاق لام حىعها حاث يقرها اعقضاء   اعفقه.

 يخالق األير باملتسائل اآلتاة :

 (51يبدأ املتسا اة برن الخصىم.) -

 (.Le contradictoireيبدأ احترام اعدفاع   املىاجهة برن الخصىم )اعىجاهاة  -

 يبدأ حااد املحك  بمدعىعه األخالقي أي لدم تحرزه إل  أي خص  ين الخصىم. -

 (50يبدأ حتسن اعناة في تتسارر اإلجراءا .) -

 (48* اإلجراءا  يرر األساساة.)

هل املقصىد باإلجراءا  يرر األساساة هي اإلجراءا  اعتي ال يمكن علقاض ي أن يثررها ين تلقاء 

 نفتسه   باعخالي فإناا ال تخالق باعنظام اعاام.

 هل يمكن حصرها ؟

يمكن علقاض ي ان يثررها ين تلقاء نفتسه،   لى  ذعك  إن اإلجراءا  يرر األساساة هي اعتي ال 

فهي اعتي ينظر فهاا اعقاض ي بطلب ين األطراف. إناا اإلجراءا  اعتي تا  يصالح الخصىم 

 اعفردية.

بينما اعنظام اعاام املىضىعي يدص يصالح تخجا ز الخصىم ، حاث أن اإلجراءا  األساساة 

 ت خاصة أ  لاية أن تقىم ين د ناا.هي اإلجراءا  اعتي ال يمكن ألي لداعة كان

   لى  هذا األساس فال يا يخالق األير :

 باعخنازل لن حق االطالع لى  يا ساقديه الخص  ين  ثائق خالل إجراءا  اعخحكا . -

 ( ال ياد ين اعنظام اعاام.48باعرقابة لى  شالاا  حك  اعخحكا ) -
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 (41طر حة برن يؤيد   ياااض. )يرر أنه ياضلة تتسبيب أحاام اعخحكا  اعد لي تبقى ي

يمكننا أن نتساند اعرأي اعقائل بأن اعخالال املقبىل قانىنا هى اعخالال الجدي اعذي يتنا ل 

 (45املتسأعة املخنازع فهاا بخامق كاف. )

 (.844قد نص صراحة لى  تالال األحاام اعقضائاة )املادة  8006إن اعدسخىا الجزائري عتسنة 

 اء كان خاصا أ  لايا فإنه يدضع عنفس اعضىابط.يبد  أنه في يجال اعقض

إن اعنظر في تاااض األسباب يؤدي باعقاض ي إل  اعخدخل في يهمة املحك    ذعك يا يجره إل  

إلادة فحص حك  اعخحكا . يرر أنه عخفادي ذعك، فإن املحك  عخجنب الخضىع عهذه اعرقابة، 

  لدم اعتتسرع علفصل في اعنزاع أ  االاتااز فإنه ياىن يلزيا باعبحث لن الحل اعاقالني، املالل 

 لى  تالال يخناقض أ  يرر يقنع باعنتسبة عألطراف.

 إن تىفر شر ط تنفاذ حك  اعخحكا  اعد لي تطرح يتسأعة تحديد املحكمة املدخصة.

 اعفرع اعثاني: املحكمة املدخصة بااللتراف  بتنفاذ

 حك  اعخحكا  اعد لي. 

α - ف   بتنفاذ بحك  اعخحكا  اعد لي.املحكمة املدخصة بااللترا 

(   44املحكمة املدخصة علنظر في اعطلب بااللتراف.) 80-81ين قانىن  8838ع  تحدد املادة 

للاه، فإذا كان طلب االلتراف فرلاا أي أنه يرتبط باعطلب باعخنفاذ فإن االلتراف يخ  ين 

 طرف نفس املحكمة تطباقا علقالدة اعتي تقىل اعفرع يتبع األصل.

أيا إذا كان طلب االلتراف أصلاا، فاخ  االلتراف به ين طرف املحكمة اعتي سينفذ حك  

اعخحكا  في دائرة اخخصاصها.  باعخالي فإن طلب االلتراف األصىي ال يدضع علحل اعىااد 

باعنتسبة عطلب اعخنفاذ، حاث تاىن املحكمة املدخصة هي املحكمة اعتي تصدا حك  اعخحكا  

ا،   إذا كان حك  اعخحكا  صاداا في الخااج فإن االلتراف به يخ  ين طرف في دائرة اخخصاصه
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( أي أنه باعنتسبة علطلب 43يحكمة اعخنفاذ كما ير  ذعك األسخاذ يصطفى ترااي ثاني.)

بااللتراف أألصىي صدا حك  اعخحكا  في الجزائر أ  في الخااج فإن املحكمة املدخصة هي 

االلتراف   للاه ين يرر املنطقي أن يخ  االلتراف عد  يحكمة اعخنفاذ ألن اعخنفاذ يتبع 

 يحكمة   ياىن طلب اعخنفاذ عد  يحكمة أخر .

ß- .املحكمة املدخصة بتنفاذ حك  اعخحكا  اعد لي 

اي  أن حك  اعخحكا  يحىز حجاة اعش يء املقخض ى فاه بمجرد صد اه فاما يدص اعنزاع 

إن حك  اعخحكا  يفخقد إل  قىة تنفاذية، اعتي (   تاىن عه اعقىة اعثبىتاة، ف46املفصىل فاه)

 La)ال يمنحها عه إال اعقاض ي. إن اعقاض ي الخاص أي املحك  يفترض فاه أنه يقىل اعقانىن 

juridictio)  يرر أنه ال يخمخع باعتسلطة اعتي تمكنه ين إخضاع األطراف عاليخثال علحك  اعذي

نحه عه األطراف املخداصمة، اعذين ينحىا اعذي ال يمكن أن يم l’imperiumأصداه. إنه يفخقد 

عه االخخصاص علفصل في اعنزاع.   للاه ففي يااب اعخنفاذ اعطىعي لحك  اعخحكا  ياىن 

اعلجىء إل  اعقضاء اعخابع علد عة حاث ناىن هنا أيام اعخنفاذ الجبري أي اسخامال اعقىة 

د لي. فما هي املحكمة اعامىياة، بمقخض ى إضفاء اعصاغة اعخنفاذية لى  حك  اعخحكا  اع

 املدخصة بذعك ؟

"  تاخبر قابلة علخنفاذ في الجزائر   بنفس اعشر ط بأير لن ائيس املحكمة اعتي صدا  أحاام 

اعخحكا  في دائرة اخخصاصها أ  يحكمة يحل اعخنفاذ إذا كان يقر يحكمة اعخحكا  خااج 

 اإلقلا  أعىطني"

يخ  باعرجىع إل  يقر يحكمة اعخحكا    أن تبرن هذه املادة أن تحديد املحكمة املدخصة 

 اعخنفاذ يقرا بأير صادا لن ائيس املحكمة.

 إن يقر اعخحكا  هى اعذي يحدد املحكمة املدخصة. -

إذا كان يقر اعخحكا  بالجزائر، فإن طلب اعخنفاذ يقدم إل  ائيس املحكمة اعتي يىجد باا  -8

 يقر اعخحكا .
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اب اعىطني الجزائري، فإن اعطلب باعخنفاذ يقدم إل  إذا كان يقر اعخحكا  خااج اعتر  -1

املحكمة يحل اعخنفاذ. إن يحكمة اعخنفاذ هي املحكمة اعتي تىجد باا األيىال اعتي يمكن أن 

 تدضع علخنفاذ الجبري.

  لى  ذعك، فإن االخخصاص يدخلف  فقا ملقر اعخحكا  أي أخذا بارن االلخباا إذا كان حك  

 ئر أ  بالخااج في كلخا الحاعخرن يصدا ائيس املحكمة املدخصة أيرا.اعخحكا  قد صدا بالجزا

 تاىن أحاام اعخحكا  قابلة علخنفاذ بمىجب أير. -

إن األير اعصادا لن ائيس املحكمة يؤدي إل  تنفاذ حك  اعخحكا  حاث يتسل  ائيس أيناء 

ين اعضبط نسخة اسماة يمهىاة باعصاغة اعخنفاذية ين حك  اعخحكا  ملن يطلباا 

 (41األطراف.)

 إن تنفاذ حك  اعخحكا  ال يفخح املجال عنقاش حضىاي برن األطراف في اعنزاع.

اعقضاة هى اعد  يخىجه ال  اعقض ى ين د ن ان يدطر اعطرف الخاسر  إن اعطرف اعد  يربح 

 ( ياىن طلب اعخنفاذ باريضة.   للاه فإن قاض ي االسخعجال ياىن يرر يدخص.41)

 ابة املمارسة عن طريق الطعون و حاالت قبولها.املطلب الثاني: الرق

لى  نفس أ جه اعطاىن  80-81يمااس اعقاض ي اقابة لن طريق اعطاىن. عقد أبقى قانىن 

  هي االسخئناف )اعفرع األ ل (، اعبطالن )اعفرع اعثاني(    80-00اعتي  ضاها املرسىم اعتشريعي 

سخئناف   اعبطالن إل  نفس حاال  اعطان باعنقض )اعفرع اعثاعث(.   أخضع اعطاىن باال 

 اعقبىل )اعفرع اعرابع(.

 الفرع األول: االستئناف.

 لى  أنه: 80-81ين قانىن  8833تقض ي املادة 

 (40" ياىن األير اعقاض ي برفض االلتراف أ  برفض اعخنفاذ قابال عالسخئناف ")
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 أنه: 8836قرا  املادة 

 (38  اعخنفاذ إال في الحاال  اعخاعاة....")" ال يجىز اسخئناف األير اعقاض ي بااللتراف أ

 أ ال: اسخئناف األير اعقاض ي برفض االلتراف أ  اعخنفاذ.

 في هذه الخاعة ياىن االسخئناف يىجها ضد األير اعقاض ي باعرفض   عيس حك  اعخحكا .

 ثاناا: اسخئناف األير اعقاض ي بااللتراف أ  اعخنفاذ.

رفض ياىن األير اعقاض ي بااللتراف أ  اعخنفاذ قابال يثل يا هى باعنتسبة عألير اعقاض ي باع

عالسخئناف. هنا كذعك ال يدص االسخئناف حك  اعخحكا    إنما األير اعقاض ي بااللتراف أ  

 اعخنفاذ.

ياىن األير اعقاض ي باعرفض أ  بااللتراف   اعخنفاذ قابال عالسخئناف أيام املجلس اعقضائي 

اعنزاع، يا دام اعطلب بااللتراف أ  اعخنفاذ يرفع أيام اعذي تتباه املحكمة اعتي فصلت في 

 (80-81ين قانىن  8831ائيس املحكمة )املادة 

 إن األجل املحدد هى شهر ابخداء ين تاايخ اعخبلاغ اعرسمي ألير ائيس املحكمة.

يدص أحاام اعخحكا   8831   8836بمفهىم املداعفة إن االسخئناف اعىااد في املادترن 

خااج، ألن اعطان باعبطالن يشمل األحاام اعصاداة في الجزائر في يجال أحاام اعصاداة بال

 اعخحكا  اعد لي.

 (21الفرع الثاني: الطعن بالبطالن.)

 لى  أنه: 8في اعفقرة  80-81ين قانىن  8831تنص املادة 

" يمكن أن ياىن حك  اعخحكا  اعد لي اعصادا في الجزائر يىضىع طان باعبطالن في الحاال  

 (35ألاله. ") 8836ملنصىص للهاا في املادة ا
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يخضح ين نص هذه املادة أن اعطان باعبطالن يدص أحاام اعخحكا  اعد عاة اعصاداة 

 بالجزائر.

ع  يلزم املشرع األطراف باعلجىء إل  اعطان باعبطالن   للاه فهي إيااناة حاث يمكن االتفاق 

 (34لى  يداعفتاا.)

فقرة أ ل ، هى طان يباشر، يا دام يريي إل  بطالن  8831ادة إن اعطان املنصىص للاه في امل

 لى  أنه: 1006حك  اعخحكا  نفتسه.   للاه تنص اعفقرة اعثاناة ين املادة 

" ال يقبل األير اعذي يقض ي بتنفاذ حك  اعخحكا  اعد لي املشاا إعاه ألاله أي طان، يرر أن 

ان في أير اعخنفاذ أ  تدىي املحكمة لن اعطان ببطالن حك  اعخحكا  يرتب بقىة اعقانىن اعط

 اعفصل في طلب اعخنفاذ، إذا ع  يخ  اعفصل فاه. "

يتبرن ين أحاام هذه اعفقرة، أن اعطان باعبطالن يؤدي إل  اعطان ضد األير اعقاض ي 

باعخنفاذ،   في حاعة يا إذا ع  يصدا األير اعقاض ي باعخنفاذ، تخدى  يحكمة اعخنفاذ لن 

نفاذ. ياني ذعك أنه إذا تقدم أحد األطراف طلبا بتنفاذ حك  اعخحكا  اعفصل في طلب اعخ

اعد لي اعصادا بالجزائر،   في نفس اعىقت افع اعطرف اآلخر طانا باعبطالن : فإنه بقىة 

اعقانىن ياىن اعطان يىجها ضد األير اعقاض ي باعخنفاذ، أيا إذا ع  يكن قاض ي اعخنفاذ قد 

 إنه يخدى  لن اعفصل في طلب اعخنفاذ.أصدا األير اعقاض ي باعخنفاذ، ف

يرفع اعطان باعبطالن في حك  اعخحكا  اعد لي اعصادا بالجزائر، أيام املجلس اعقضائي اعذي 

صدا حك  اعخحكا  في دائرة اخخصاصه. يقبل اعطان ابخداء ين تاايخ اعنطق بحك  

 (33اعخحكا .)

أنه : " ال يقبل هذا اعطان باد تقض ي ب 1هى أناا أضافت فقرة  8830إن الجديد في املادة 

 431( ين تاايخ اعخبلاغ اعرسمي عألير اعقاض ي باعخنفاذ " بينما كانت املادة 8أجل شهر  احد )

في املقطع األخرر، تنص لى  أنه : "   ال يجىز قبىل اعطان إذا ع  يرفع في اعشهر  16يكرا 



 6102ماي   5عدد ال                                             

 

 
 

- 91 - 

اذ " إن اعفرق يكمن في اعخبلاغ اعذي ت  فاه تبلاغ اعقراا اعخحكامي املصرح بقابلاخه علخنف

 اعرسمي اعذي اتدذه املشرع كقالدة

 (25الفرع الثالث : الطعن بالنقض.).

 

 لى  أنه: 8868تنص املادة 

ألاله قابلة علطان  8831   8836   8833" تاىن اعقرااا  اعصاداة تطباقا علمىاد 

 ((57باعنقض."

(   األير اعقاض ي بااللتراف أ  8833)املادة إن األير اعقاض ي برفض االلتراف أ  برفض اعخنفاذ 

 ( ياىنان قابلرن عالسخئناف.8836اعخنفاذ )املادة   

إن اعقرااا  اعصاداة لن االسخئناف هي اعتي تاىن قابلة علطان باعنقض أيا حك  اعخحكا  

 (. يرفع اعطان باعبطالن8831اعد لي اعصادا في الجزائر فااىن يىضىع طان باعبطالن )املادة 

أيام املجلس اعقضائي اعذي صدا حك  اعخحكا  في دائرة اخخصاصه. إن اعقراا اعقضائي 

اعصادا لن املجلس اعقضائي بشأن اعطان باعبطالن )قد يقض ي اعقاض ي باعبطالن،   قد 

 يقض ي بصحة حك  اعخحكا ( هى اعذي ياىن قابال علطان باعنقض.

 ة.ياىن اعطان باعنقض أيام املحكمة اعالاا الجزائري

 ين قانىن اإلجراءا  املدناة   اإلدااية لى  أنه : 531  قد نصت املادة 

 " ال يبنى اعطان باعنقض إال لى   جه  احد أ  أكثر ين األ جه اآلتاة:

 يداعفة قالدة جىهرية في اإلجراءا . -8

 إيفال األشاال الجىهرية عإلجراءا . -1
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 لدم االخخصاص. -5

 تجا ز اعتسلطة. -4

 عقانىن اعداخىي.يداعفة ا -3

 يداعفة االتفاقاا  اعد عاة. -6

 انادام األساس اعقانىني. -1

 انادام اعتتسبيب. -1

 قصىا اعتتسبيب. -0

 تناقض اعتتسبيب يع املنطىق. -88

 تحريف املضمىن اعىاضح   اعدقاق عىثاقة ياخمدة في الحك  أ  اعقراا. -88

 ا. جىد يقخضاا  يخناقضة ضمن ينطىق الحك  أ  اعقرا -81

 الحك  بما ع  يطلب أ  بأكثر يما طلب. -85

 اعتسهى لن اعفصل في أحد اعطلبا  األصلاة. -84

إن اعتسؤال املطر ح يكمن في يارفة لىي ا   جه ين األ جه يؤسس اعطان باعنقض أيام 

 املحكمة

 أ  لى  أساس األ جه اعىاادة 8836اعالاا ؟ هل ياىن ذعك لى  أساس األ جه اعىاادة في املادة 

 ؟ 531في املادة 
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إن ساى  اعنص لى  تحديد األ جه اعتي يؤسس للهاا اعطان باعنقض، يفاده أن األ جه 

هي اعتي سيخ  اعامل باا، يا دام اعطان باعنقض يىجه عقرااا  فضائاة  531اعىاادة في املادة 

 صاداة لن املجاعس اعقضائاة الجزائرية.

 طالن.الفرع الرابع: حاالت قبول االستئناف و الب

 لى  أنه: 80-81ين اعقانىن  8831تنص املادة 

" يمكن أن ياىن حك  اعخحكا  اعد لي اعصادا في الجزائر يىضىع طان باعبطالن في الحاال  

 (31ألاله. ") 8836املنصىص للهاا في املادة 

 ين نفس اعقانىن لى  يا يأتي : 8836  تنص املادة 

 راف أ  اعخنفاذ إال في الحاال  اآلتاة:" ال يجىز اسخئناف األير اعقاض ي بااللت

إذا فصلت يحكمة اعخحكا  بد ن اتفاقاة تحكا  أ  بناء لى  اتفاقاة باطلة أ  انقضاء  -8

 يدة االتفاقاة.

 إذا كان تشكال يحكمة اعخحكا  أ  تاارن املحك  اعىحاد يداعفا علقانىن. -1

 عهاا.إذا فصلت يحكمة اعخحكا  بما يداعف املهمة املتسندة إ -5

 إذا ع  يراع يبدأ اعىجاهاة. -4

 إذا ع  تتسبب يحكمة اعخحكا  حكمها، أ  إذا  جد تناقض في األسباب. -3

 (30إذا كان حك  اعخحكا  يداعفا علنظام اعاام اعد لي." ) -6

 إل  ست حاال . 8836تشخمل لى  ثماناة حاال  فاخخصرتاا املادة  13يكرا  431كانت املادة 

 طالن حصرا إل  نفس الحاال  اعتي يدضع عها االسخئناف.يدضع اعطان باعب
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ير  األسخاذ لبد الحماد األحدب، أن الحاال  اعتست  اادة حصرا باعنتسبة عالسخئناف، أيا 

باعنتسبة لحك  اعخحكا  اعد لي اعصادا في الجزائر يمكن االستناد إل  األسباب اعتسخة عإلبطال 

 (68كما يمكن االستناد إل  يررها...')

، أن " يمكن " عها لالقة بإيااناة اعلجىء إل  80-81ين قانىن  8831بد  ين صااية املادة ي 

اعطان باعبطالن   عيس بإيااناة إضافة حاال  أخر  علحاال  اعتست اعىاادة في نص املادة 

 .80-81ين قانىن  8836

ف أ  اي  حذف حاعخرن ين الحاال  اعتي يمكن لن إثرها اعلجىء إل  اعطان باالسخئنا

اعبطالن، فإن املشرع الجزائري بإبقائه لى  ست حاال  ياىن قد أخذ ين اعقانىن 

 (61(   اعقانىن اعتسىيتسري.)68اعفرنس ي)

كما أنه اي  تقلاص الحاال  ين ثماناة إل  ست حاال  هناك تكراا علباض يناا   كان ين 

 املمكن ضمها.

ي ثالث نقاط  فقا علمراحل اعتي يمر باا ف 8836يمكن أن ناالج املتسائل اعتي تثررها املادة  -

اعخحكا .إن املتسأعة األ ل  اعتي يثررها اعذي صدا حك  اعخحكا  ضده هي إال دلاء بىجىد لاب 

في اتفاقاة اعخحكا )أ ال(. إذا ثبت أن اتفاقاة اعخحكا  صحاحة، فامكن إثااة لاب في 

خرن اعتسابقخرن ياىن اعرجىع لى  اعخحكا )ثاناا(. إذا يا ع  يظهر أي لاب في املتسأع  يحكمة

 حك  اعخحكا )ثاعثا(.

 (63أوال: يشوب العيب اتفاقية التحكيم.)

هناك ااتباط برن يتسأعة اخخصاص يحكمة اعخحكا     جىد اتفاقاة اعخحكا  بطالناا   

 431انقضاؤها. لى  هذا األساس تدى  املشرع الجزائري لى  الحاعة األ ل  اعىاادة في املادة 

  الخاصة "بخمتسك يحكمة اعخحكا  خطأ  80-05ين املرسىم اعتشريعي  15يكرا 

 باخخصاصها أ  لدم اخخصاصها"
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إن املحك  يفصل في اخخصاصه   للاه يمكن أن يدطئ فااىن خطأه جتساما ألن اعقىل 

باالخخصاص يرر املبرا يمس باعنظام اعاام. أيا اعقىل بادم االخخصاص يرر املؤسس يؤدي به 

 لبي ينجر لنه إنااا اعاداعة.إل  تنازع س

تمكن هذه اعطريقة اعقاض ي ين اقابة اعىجىد يرر املشاىك فاه التفاقاة اعخحكا )  جىدها، 

 صحتاا، لدم سقىطها(   أن اعنزاع يخالق فاال باملاة اقخصادية د عاة.

  للاه فإذا تمتسكت يحكمة اعخحكا  باخخصاصها يع أن اتفاق اعخحكا  باطل، فهذا ياني أناا

  قاعت باخخصاصها خطأ. 

في كل الحاال ، فاعقاض ي يطاعب باعرجىع إل  اعقانىن املطبق لى  اتفاقاة اعخحكا  ين حاث 

 اعشال، صحتاا   أهلاة األطراف.

ياىن حك  اعخحكا  باطال إذا فصل املحك  بد ن اتفاقاة تحكا ، بناء لى  اتفاقاة باطلة أ  

 بناء لى  اتفاقاة تحكا  انقضت يدتاا.

 (64)الفصل بدون اتفاقية تحكيم. -&

قد يبد  ين املتسخحال أن يفصل املحك  في نزاع ين د ن  جىد اتفاقاة تحكا )شرط تحكا  

( يرر أنه قد يثىا نزاع بشأن تاىين أ  يد  اتفاقاة تحكا . يا دام 63أ  اتفاقاة تحكا (.)

 اعقانىن املقاان.عيتست هناك أيثلة في االجتااد اعقضائي الجزائري  جب اعرجىع إل  

 

 عقد لالج اعقضاء اعفرنس ي باض الحاال  يناا:

قد تثىا باض اعصاىبا  لند قطع املفا ضا  اعخااقدية، باديا تاىن األطراف قد تبادعت 

يشاايع تخضمن شرط تحكا . إن اعتسؤال املطر ح يكمن في يارفة إدا كان هناك اتفاق قد 

(   قد حكمت يحكمة اسخئناف 66اة اعخحكا .)ت  برن األطراف لى  األقل باعنتسبة التفاق
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( 61باايس باإليجاب في قضاة كانت باض أحاايها تخضمن في اعهايش لى  لبااة "يشر ع")

 أي أناا قاعت بىجىد اتفاقاة اعخحكا .

 (61  حكمت سلبا في حاعة كان اعاقد فهاا يشخمل لى  شرط تحكا  ع  يخ  اعخىقاع للاه.) 

ß- (60)اقية تحكيم باطلة.الفصل بناء على اتف 

ياىن حك  اعخحكا  باطال إذا ت  اعفصل في اعنزاع لى  أساس اتفاقاة تحكا  باطلة. يتى 

 تاىن اتفاقاة اعخحكا  باطلة؟

  يتسائل أخر  تدضع  80-81هناك يتسائل تخالق باتفاقاة اعخحكا  ت  تحديدها في اعقانىن 

 علقىالد اعااية.

 .80-81املتسائل اعتي  اد  في اعقانىن 

 (.80-81ين قانىن  8886اعبطالن املبنى لى  أساس املادة. )املادة  -

 اعبطالن املبنى لى  أساس األهلاة. -

يمكن أن تاىن املادة قابلة علخحكا    عكن اعشخص ياىن يرر يؤهل إلبرام اتفاقاة اعخحكا . 

شخاص املانىية ( لنديا تقض ي بأنه " ال يجىز عأل18) 8886يثال ذعك يا  اد في املادترن 

( اعتي تقرا أنه" ال يجىز عألشخاص 18) 013اعااية أن تطلب اعخحكا  يا لدا في...."   املادة 

... أن تجري تحكاما إال في..." في كلخا الحاعخرن فإن أهلاة إبرام اتفاقاة 188املذكىاة في املادة 

املادة فإن اعشخص اعخحكا  يرهىن باملادة اعتي يمكن أن تاىن يىضىع تحكا ، خااج هذه 

 ياىن يرر يؤهل،   ياىن تصرفه باطال،   هى يا يتسمى باعخحكا  اعذاتي.

يمكن أن يشىب اعااب اتفاقاة اعخحكا  إذا كان اعشخص اعطباعي يرر يؤهل إلبرام اتفاقاة 

اعخحكا ، فادضع اعخصرف علقىالد اعااية علاقىد.   للاه إذا كان اعشخص ال يخمخع 

   اعخجااية، فإن اتفاقاة اعخحكا  اعتي يبريها سخقع باطلة.باألهلاة املدناة أ
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 املتسائل الخاضاة علقىالد اعااية. -

 اعبطالن املبني لى  أساس لاىب اعرضا. -

 (.80-81ين قانىن  8848، 8881، 8881اعبطالن املبني لى  أساس اعكخابة) املىاد  -

 اعبطالن املبني لى  أساس يضمىن اتفاقاة اعخحكا . -

 أنه: 8881   8881في اعفقرة اعثاناة ين املادترن   اد

" يجب أن يخضمن شرط اعخحكا  تحت طائلة اعبطالن، تاارن املحك  أ  املحكمرن أ  تحديد 

 (.8881كافاة تااانا " )املادة 

" يجب أن يخضمن اتفاق اعخحكا ، تحت طائلة اعبطالن يىضىع اعنزاع أ  أسماء املحكمرن أ  

 (.8881املادة كافاة تااانا " )

 يا ع  تخىفر هذه اعشر ط في شرط اعخحكا    اتفاق اعخحكا ، فإناما ياىنان باطلرن.

 في اعفقرة األخررة، حاث نصت لى  أنه: 8880  قد  ضحت ذعك املادة 

"إذا كان شرط اعخحكا  باطال...." يااين ائيس املحكمة ذعك   يصرح باأل جه علخاارن" أي أن 

 اارن يحكمة اعخحكا .اعقاض ي يصرح بادم ت

 (.11انقضاء اتفاقاة اعخحكا  ) -

إذا ثبت  جىد اتفاقاة اعخحكا    صحتاا، يمكن أن تطرح يتسأعة انقضائاا. فإذا فصل املحك  

خااج األجل املحدد أي باد انقضاء يدة اتفاقاة اعخحكا  ياىن حك  اعخحكا  باطال. )املادة 

 (80-81ين قانىن  8881

ن حك  اعخحكا  اعصادا خااج األجل املحدد هى احترام إاادة األطراف.   إن الحكمة في بطال 

 للاه عيتست هناك آثاا لحك  اعصادا خااج اآلجال املحددة.
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 ثانيا: يشوب العيب محكمة التحكيم.

يبدئاا إذا كانت اتفاقاة اعخحكا  صحاحة، ياىن حك  اعخحكا  صحاحا. يرر أنه قد يطان 

 بطال حك  اعخحكا ، لى  أساس املبنى لى  اعباطل ياىن باطال.في يحكمة اعخحكا  نفتسها إل 

 حاث جاء فهاا: 1فقرة  8836ذعك يا نصت للاه املادة 

( أي أن 15"إذا كان تشكال يحكمة اعخحكا  أ  تاارن املحك  اعىحاد يداعفا علقانىن" )

ه اعصاغة تشكال يحكمة اعخحكا  لنديا ياىن يداعفا علقانىن، يقع باطال أ  ال تضفى للا

 اعخنفاذية.

بحاجة إل  تىضاح. ث  باد ذعك  جب تباان أن ياىن تشكال  8836ين املادة  1إن اعفقرة 

يحكمة اعخحكا  سببا ين أسباب اعبطالن أ  لدم إضفاء اعصاغة اعخنفاذية لى  حك  

 اعخحكا .

 .8125توضيح الفقرة الثانية من املادة * 

ين قانىن اعخحكا   8381ين املادة  1اا لن اعفقرة نقلت حرف 8836ين املادة  1إن اعفقرة 

 اعتي تنص لى  أنه: 8018اعفرنس ي عتسنة 

« Le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l’arbitre unique 

irrégulièrement désigné ». 

 1فقرة تتساءعت األسخاذة بن يدخن عاى  لن اعقانىن اعىاجب اعخطباق  فقا ملا جاء في اع

 ( إن هذا اعتسؤال  جهاا.14"يداعفا علقانىن" )

 Irrégulièrement" أ   Irrégulièrement composé « يرر أن اعترجمة يرر صحاحة. إن ترجمت

désigné »  بـ" يداعفا علقانىن" يرر صحاح، إن املتسأعة ال تخالق بمداعفة اعقانىن   عكن "
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ك عها املشرع كل الحرية في تشكال يحكمة اعخحكا . بمداعفة إاادة األطراف املخنازلة، اعتي تر 

   للاه، فإن اعترجمة يرر يىفقة. كان يجب أن تاىن لى  اعنحى اآلتي:

" إذا كان تشكال يحكمة اعخحكا  أ  تاارن املحك  اعفرد يداعفة علقىالد اعتي اتفقت للهاا 

 األطراف".

لى   8318ين املادة  1ء  اعفقرة لى  هذه اعصااية، فجا 1888تدى  املرسىم اعفرنس ي عتسنة 

 اعنحى اآلتي:

« Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué » 

   اعتي يمكن ترجمتاا إل :

 " إذا كان تشكال يحكمة اعخحكا  يداعفا علقىالد املخفق للهاا برن األطراف املخنازلة".

املحك  اعفرد عيس يداعفة علقانىن     للاه، فإن يداعفة تشكال يحكمة اعخحكا  أ  تاارن 

 أنما يداعفة إلدااة األطراف.

 هي اعتي تىضح هذه املتسأعة حاث تنص لى  أنه: 80-81ين قانىن  8848إن املادة 

" يمكن عألطراف يباشرة أ  باعرجىع إل  نظام تحكا  تاارن املحك  أ  املحكمرن أ  تحديد 

املحك  أ  املحكمرن يداعفة إلدااة األطراف   عيس  شر ط تااانا .....".   لى  ذعك ياىن تاارن

 يداعفة علقانىن.

* يتى ياىن تشكال يحكمة اعخحكا  سببا ين أسباب بطالن أ  لدم إضفاء اعصاغة 

 (13اعخنفاذية لى  حك  اعخحكا ؟)

 (16هي اعتي تحدد تشكال يحكمة اعخحاي في يجال اعخحكا  اعخجااي اعد لي.) 8848إن املادة 

 عك فاعااب اعذي يمكن ان يشىب تشكال يحكمة اعخحكا  يمكن أن يطرح لند:  لى  ذ
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 اعخاارن املباشر عهائة اعخحكا  أ  املحك  اعفرد. -

 اعخاارن باعرجىع إل  نظام اعخحكا . -

 اعخاارن بخحديد اعشر ط. -

 ثالثا: يشوب العيب حكم التحكيم.

خحكا   فقا إلدااة األطراف املخنازلة، إذا كانت اتفاقاة اعخحكا  سلامة   ت  تشكال هائة اع

يمكن علطرف الخاسر أن يرجع لى  حك  اعخحكا ، أي أنه يركز لى  اعااىب اعتي تشىب حك  

 اعخحكا .ياىن حك  اعخحكا  قابال علبطالن في

 الحاال  اآلتاة:

 " إذا فصلت يحكمة اعخحكا  بما يداعف املهمة املتسندة إعهاا.

 يبدأ اعىجاهة.إذا ع  يراع حك  اعخحكا  

 إذا ع  تتسبب يحكمة اعخحكا  حكمها أ  إذا  جد تناقض في األسباب.

 إذا كان حك  اعخحكا  يداعفا علنظام اعاام اعد لي".

تثرر هذه الحاال  يتسأعخرن، تخالق املتسأعة األ ل  باإلجراءا    تدص املتسأعة اعثاناة اعنظام 

 اعاام اعد لي.

 ءا  اعخحكا . يدخل تحت هذه املتسأعة:*تخالق املتسأعة األ ل  بتسرر إجرا

 (11يبطل حك  اعخحكا  إذا فصلت يحكمة اعخحكا  بما يداعف املهمة املتسندة إعهاا.) -
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إذا كان اعقاض ي يأيىا بخطباق اعقانىن د ن تدخل األطراف إال فاما يخالق باعىقائع، فإن 

هي اعتي تحدد املهمة اعتي املحك  يأيىا بالخضىع إلاادة األطراف املخداصمة، أي أن األطراف 

 يقىم باا املحك . فإذا خاعفها يبطل حك  اعخحكا .

تتتس  الحاعة اعثاعثة باعامىياة.   للاه فإناا تفسح املجال علقاض ي في أن ينظر في يهمة 

 املحك  كلاة، حاث أن األير ال يخالق فقط باإلجراءا  بل يمس كذعك يىضىع اعنزاع.

قانىن اعفرنس ي باعرجىع إل  اعقضاء   اعفقه، أيا اعقاض ي يخ  تحديد هذه الحاعة في اع

 الجزائري فليس عه يا يرجع إعاه عخحديدها. عذا ياىن يد  تدخله  اساا.

( الحاعة الخاصة بخمتسك 11لى  هذا األساس فدر ج املحك  لن املهمة املتسندة إعاه، يض  )

خالقة بفصل يحكمة يحكمة اعخحكا  خطأ باخخصاصها أ  لدم اخخصاصها   الحاعة امل

 (10اعخحكا  زيادة لن املطلىب أ  ع  تفصل في  جه ين  جىه اعطلب.)

تفاد هذه املادة إذا، أن املحك  يلزيا باعفصل في اعنزاع حتسب يا يطلبه ينه األطراف. ناىن 

بصدد هذه اعىضااة إذا تجا ز املحك  حد د طلبا  األطراف أ  اعتسلطا  اعتي ينحتاا إياه 

 (18.)هذه األخررة

 * إن تجا ز حد د طلبا  األطراف ياىن حاعة ين حاال  بطالن حك  اعخحكا .

 يخجا ز املحك  حد د طلبا  األطراف إذا فصل بأقل أ  بأكثر يما طلبه األطراف.

 Infra petita( "18)* اعفصل بأقل يما طلبه األطراف. "

اصها. كأن تقىل قد تطرح هذه املتسأعة لنديا تدطئ يحكمة اعخحكا  في تحديد اخخص

 باخخصاصها   هي يرر يدخصة أ  أن تقىل بادم اخخصاصها   هي يدخصة.

تطرح هذه املتسأعة كذعك، إذا ع  تفصل يحكمة اعخحكا  في إحد  طلبا  األطراف، تالق 

 بإيفال أ  افض صريح.  االم
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 " Ultra petita* اعفصل بأكثر يما طلبه األطراف. "

كمة اعخحكا  بأكثر يما طلبه األطراف. تخجا ز يحكمة تطرح هذه املتسأعة إذا فصلت يح

 اعخحكا  املهمة املتسندة إعهاا إذا ينحت إلحد  األطراف أكثر ين طلباتاا.

* إن تجا ز يحكمة اعخحكا  لحد د اعتسلطا  املمنىحة عها ين قبل األطراف حاعة ين حاال  

 بطالن حك  اعخحكا .

   املىضىلاة لى  حد سىاء. إن تجا ز اعتسلطا  يدص املتسائل اإلجرائاة

يكمن اإلخالل بمتسائل اإلجراءا  لنديا ياىن هناك خرق لحقىق اعدفاع أ  اعنظام اعاام 

اعد لي، ياني ذعك أن إيفال اإلجراءا  اعتي اخخااتاا األطراف، يمكن أن يفتسر لى  أنه تجا ز 

 لحك  اعخحكا  علمهمة املتسندة إعها .

املىضىع، إذا تجا ز  يحكمة اعخحكا  اعتزايها بخطباق يكمن اإلخالل باملتسائل الخاصة ب

 قىالد اعقانىن اعذي اخخااتاا األطراف.

 (11* يبطل حك  اعخحكا  إذا ع  يراع يبدأ اعىجاهاة.)

 لى  اعنحى اآلتي: 15يكرا  431 اد  صااية هذه الحاعة في املادة 

 إذا ع  يراع يبدأ حضىا األطراف" لىض " يبدأ اعىجاهاة". -"  

 ينما اعصااية في اعنص اعفرنس ي هي نفتسها:ب

«Le principe de la contradiction n’a pas été respecté ». 

إن يبدأ اعىجاهاة أ سع ين يبدأ حضىا األطراف، حاث يشخمل كذعك لى  يبدأ املتسا اة برن 

 األطراف، حقىق اعدفاع   صحة تشكال هائة اعخحكا .

 اءا .يطبق يبدأ اعىجاهاة لى  سرر اإلجر 
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( اعىقائع   ين حاث 15يفترض أن تمنح عال طرف اعفرصة عخقدي  ادلاءاته ين حاث ) 

 اعقانىن   االطالع لى  ادلاءا  خصمه   يناقشتاا.

 

كما يفترض أيضا، أنه ال يمكن ألي كخابة أ   ثاقة تاىن في حىزة يحكمة اعخحكا  د ن أن 

 يطلع للهاا اعطرف اآلخر.

 يمكن ملحكمة اعخحكا  أن تثرر تلقائاا  جها ين أ جه اعىاقع أ  كما يفترض أخررا، أنه ال 

 اعقانىن د ن أن يطلب ين األطراف يناقشتاا.

* يبطل حك  اعخحكا  إذا ع  تتسبب يحكمة اعخحكا  حكمها، أ  إذا  جد تناقض في األسباب 

(14.) 

 . ذعك ألن إن لدم اعتتسبيب أ  اعخناقض في األسباب هى  جه ين أ جه بطالن حك  اعخحكا

اعتتسبيب هى اعذي يؤدي إل  إقناع اعطرف الخاسر بقبىل الحل اعذي  صل إعاه حك  

اعخحكا .   للاه فإن لدم اعتتسبيب أ   جىد تناقض في األسباب، قد يؤدي باعطرف اعذي ع  

 يصدا حك  اعخحكا  في صالحه إل  افضه   الخباا املحك  يخحرز   يرر جاد.

( أبقى املشرع الجزائري لى  13كان يداعفا علنظام اعاام اعد لي )* يبطل حك  اعخحكا  إذا 

 ( اعذي نقله لى  قانىن اعخحكا  اعفرنس ي.16اعنظام اعاام اعد لي )

 (11يخالق اعنظام اعاام اعد لي باملتسائل اإلجرائاة   املىضىلاة. )

ذعك يبدأ إن أ ل يخطلبا  اعنظام اعاام هى احترام حقىق اعدفاع أ  يبدأ اعىجاهاة   ك

 يتسا اة األطراف.

 إن تقدي  األدعة باعنتسبة علىقائع اعتي يرتكز للهاا املدع  هي كذعك ين اعنظام اعاام.
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ين جانب املىضىع،   عاي يبطل أ  يرفض تنفاذه، يجب أن يخاااض حك  اعخحكا  في اعىقت 

ق في اعاالقا  باعذي ترفع اعدلى  أيام اعقاض ي، يع املبادئ األساساة علقانىن الجزائري املط

 .اعد عاة

 

 

 

   

 الخاتمة.

ينح املشرع الجزائري علقاض ي اعخدخل ين باب تقدي  املتسالدة، يخىقاا أن يتسخامل اعطرف 

اعذي يتراجع لن اعخحكا ، ينا اا  تؤدي إل  فشل اعفصل في اعنزاع   اعرجىع إل  اعقاض ي 

 اعىطني.

زم اعقاض ي بما يأيره به اعقانىن   يطلبه إن املتسالدة املقدية ال تمس بىجىد اعخحكا  إذا اعت

 ينه األطراف أ  املحك .

يرر أن املشرع الجزائري ينح اعقاض ي سلطة يمااسة اعرقابة، حتى   إن كان ذعك ين قبل 

 األطراف املنازلة، يمااس هذه اعرقابة لى  يتسخىيرن:

 لند طلب االلتراف   اعخنفاذ الجبري لحك  اعخحكا .

شالاة ال تطرح إشااال كبررا، فإن اعشرط املخالق باعنظام اعاام اعد لي إذا كانت اعشر ط اع

 قد يؤدي باعقاض ي إل  اعنظر في املىضىع   ذعك أير يرر يحبد.
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أيا اعرقابة لند طلب اعطان باعبطالن   االسخئناف باعنتسبة عألير اعقاض ي برفض أ  قبىل 

 ا .األير باعخنفاذ، فإنه ثقال   ال يخماش ى يع فكرة اعخحك

 إن حاال  قبىل اعطان باعبطالن   االسخئناف هي كذعك تتسمح علقاض ي بأن ينظر في املىضىع.

إن كثافة اعرقابة لى  حك  اعخحكا ، أفريت فلتسفة اعخحكا  ين يحخىاها. إذا يا تمت 

يخاباة كل هذه اإلجراءا  ين قبل اعطرف اعذي صدا اعخحكا  ضده، عاان اجىع إل  

 دام هناك تنصاص لى  اعطان باعنقضام اعقاض ي اعاادي، يا اإلجراءا  املخباة أي

 

 

 الـــهـــــوامش.

 

 يخضمن قانىن اإلجراءا  املدناة  1881فبراير سنة  13يؤاخ في  80-81( أنظر، قانىن اق  8)

 .1881أفريل  15املىافق  18  اإلدااية، الجريدة اعرسماة اعادد 

 5فقرة  . كانت املادة 8066اي اعد لي ينذ سنة ( عقد ت  حضر اعلجىء إل  اعخحكا  اعخجا1)

   تنص لى  أنه: ""  ال يجىز علد عة   ال عألشخاص االلخباايرن اعامىيارن أن يطلبىا اعخحكا ."

 اعتي تنص لى  أنه: " تاىن يدا ال  املحكمرن سرية " 80-81ين قانىن  8813( أنظر املادة 5)

 اعخحكا . أنظر  ( هناك تدخل اعقضاء ين أجل أن ال يجر  4)

JOSE Carlos Fernandez Rosas : «  Anti-suit injunctions et arbitrage commercial 

international : mesures adressées aux parties et au tribunal » publicado en soberania 

Del Estado y derecho international. 
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Homenaje al profesor Juan Antonio Larillo Salcedo, T.1 sevilla, servicio de 

publicationes de la Universidad de sevilla, 2005, pp. 575-586. 

أفريل سنة  املىافق  8485يؤاخ في ذي اعقادة لام  80-05( أنظر، يرسىم تشريعي اق  3)

  املدناة   املخضمن قانىن اإلجراءا 8066يىناى  1املؤاخ في  834-66يادل   يخم  األير  8005

 .31، ص 8005أبريل  11املىافق  11الجريدة اعرسماة اعادد 

نىفمبر سنة  3املىافق  8480اباع األ ل لام  13يؤاخ في  155-11( أنظر، يرسىم اق  6)

يخضمن االنضمام بخحفظ إل  االتفاقاة اعتي صادق للهاا يؤتمر األي  املخحدة في  8011

الخاصة بالخماد اعقرااا  اعخحكاماة األجنباة       8031يىناى سنة  88ناىيىاك بخاايخ 

 .15، ص. 8011نىفمبر  15، املىافق 41تنفاذها، الجريدة اعرسماة، اعادد 

(7) cf. Alliouch-Kerboua (Kamel) : « La rédaction de la convention d’arbitrage » en 

Revue Tunisienne de l’arbitrage, 2007, N°4, p.35-41. 

(8) cf. FOUCHARD (Ph) ,GAILLARD (E ) ,GOLMAN (B ):”Traité de l’arbitrage 

commercial international « ,Litec-Delta,1996,pp.516-517 . 

(9) cf. David (René) : “L’arbitrage dans le commerce international «, Economica, 1982, 

pp.361-367.FOUCHARD(Ph) et autres, op.cit , pp . 518-521. TERKI(N.E) : 

« L’arbitrage commercial international en Algérie « OPU , 1999 , pp .86-96  . TRARI-

TANI ( M) : « Le droit algérien de l’arbitrage commercial international « , Edition Berti 

,Alger , 1987 , pp . 97-98. ALLIOUCH KERBOUA –MEZIANI ( N ) : « L’arbitrage 

commercial international en Algérie . La loi N° 08-09 portant code de procédure 

civile et administrative » OPU, 2010, pp.37-43 ; 

. يا ت  تغارره هي اعفقرة اعثاعثة 80-05ين املرسىم اعتشريعي  3يكرا  431( أنظر، املادة 88)

لنديا تتسمح اعظر ف باالاتااب املشر ع في  -" يمكن اد املحكمرن : ج اعتي كانت تقض ي بأنه
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اسخقالعاخه، ال ساما بتسبب  جىد لالقا  اقخصادية أ  لالقا  يصالح يباشرة أ  بىاسطة 

شخص آخر يع طرف ين االطراف" يا يالحظ هى أن اعنص الجديد جاء أكثر دقة ين اعنص 

 اعتسابق بينما املانى اعاام فهى نفتسه.

 ( تحدد باض اعتشرياا  يؤهال  املحك ، تقصر إسباناا اعخحكا  لى  املحايارن كىعىيباا88)

   اإلكىاد ا الجنتساة، اعصرن، حاث يخ  اخخااا املحكمرن ين برن ألضاء أجهزة اعخحكا . 

  cf. David (René) ; op.cit, p.345-346. 

اتفقت األطراف في شرط  ( يثال ذعك في لقد برن شركة سىنا طراك   شركة أيريكاة81)

 اعخحكا  لى  ان ياىن ائيس هائة اعخحكا  اجل قانىن.

cf. Mahiou (Ahmed) : « L’arbitrage en Algérie » Revue Algérienne, volume 27, n°4, 

décembre 1989, p. 169-170. 

ين  848دة   املا 8001ين نظام تحكا  اعغرفة اعخجااية اعد عاة، عتسنة  88( أنظر، املادة 85)

 ،8063اتفاقاة  اشنطن 

(14) cf. David (René) ; op. Cit, p.347-358 Fouchard (Ph) et autres ; op. Cit, p. 580-604. 

 لى  اعاالقا  اعاائلاة. 80-05ين املرسىم اعتشريعي  3يكرا  431( ع  تنص املادة 83)

(16) cf. Fouchard (Ph) et autres, p. 583. 

(17) cf.  Paris 2 Juin 1989, rev. Arb 1991. 87, Paris 28 Juin 1991, rev arb 1992. 568, 

note P. Bellet. Paris 9 avril 1992, Annahold BVC/ D. Frydman et autre, D. 1992. IR 

193 ; RCDIP  1993, 1993, som 760. 

(18) cf. TGI Paris, réf, 15 janvier 1988, 316, note J.Robert. 
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(19) cf. Paris, 9 avril 1992. 

(20) cf. cass.com 16 juillet 1964, rev. Arb. 1964, p. 125. G.P, 1964, II, p. 371. 

(21) cf. Paris, 2 juillet 1992, Société Raoul Duval c. Société Merkuria Sucden, inédit, 

cité par Fouchard (Ph) et autres, p. 583. 

(22) cf. Tri.Féd 26 octobre 1966, cité par  Eisemann (P), congrés Venise, p. 267. 

(23) cf. Fouchard (Ph) et autres, p. 584. 

(24) cf. Hocine (Farida) : «  L’influence de l’accueil de la sentence arbitrale par le juge 

algérien sur l’efficacité de l’arbitrage commercial international.» Thèse, Doctorat en 

droit, Université Mouloud Mammeri, Faculté de Droit, 20 juin 2012. 

ين قانىن اإلجراءا  املدناة اعفرنس ي اعتي تنص لى  اخخصاص  8405( أنظر، املادة 13) 

 .8383لى  نفس الحل في املادة  1888(،   نص قانىن 8018يحكمة باايس في كل الحاال  )

 اعتي تحدد الجهة اعقضائاة املدخصة 5يكرا  431أ لى  املادة  1يكرا  431( تحال املادة 16)

املحددة في اتفاقاة اعخحكا    في يااب ذعك املحكمة اعتي حدد  هذه    هي املحكمة 

االتفاقاة يقر يحكمة اعخحكا  ضمن دائرة اخخصاصها أ  املحكمة يقر إقاية املدع  للاه أ  

 املدع  للها  في اعنزاع أ  يحكمة إقاية املدع  إذا كان املدع  ال يقا  بالجزائر.

(27) cf. ISSAD (M) : « La nouvelle loi algérienne relative à l’arbitrage commercial 

international » Revue de l’arbitrage 2008 N° 3 p. 423. TRARI TANI (M) : «  L’arbitrage 

international dans le nouveau code algérien de procédure civile et administrative » 

Kluwer Law international, ASA, Bulletin, 1/2009, p. 78. ALLIOUCH-KERBOUA-

MEZIANI (Naima) ; op.cit, p. 36-37. 
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(28)  cf. Fouchard (Ph) et autres, op.cit, p. 502-505 

 .80-0فقرة أ ل  ين املرسىم اعتشريعي  81يكرا  431( تقابلها املادة 10)

 .80-05ين نفس املرسىم اعتشريعي  1فقرة  81يكرا  431( تقابلها املادة 58)

 .81يكرا  431( تقابلها املادة 58)

ا ع  لى  أنه : " إذ 8031( تنص املادة اعراباة في اعفقرة اعثاناة ين اتفاقاة ناىيىاك عتسنة 51)

يكن اعقراا أ  االتفاقاة املذكىاان يحراين بلغة اعبلد اعرسماة املتستشهد باعقراا فهاا، فإنه 

يخارن لى  اعطرف اعذي يطلب الخماد )االلتراف( اعقراا أ  تنفاذه أن يقدم ترجمة عخلك 

اعىثاقخرن بلغخه   يجب أن يصدق اعترجمة يترج  اسمي أ  يترج  يحلف أ  لىن دبلىياس ي 

 نصىي".أ  ق

 .80-81ين قانىن  8فقرة  8836( أنظر، املادة 55)

( أنظر، أكث  أيرن الخىلي : " تنفاذ أحاام اعخحكا  اعد عاة طبقا علقانىن الجديد " يقدم 54)

في إطاا اعاىم اعدااس ي ..اعقضاء   املحاكمة اعخحكاماة لى  ضىء قانىن اإلجراءا  املدناة   

 .15، ص 1880يااس  86ائر املحكمة اعالاا اإلدااية الجزائري الجديد، الجز 

 ين اعقانىن املدني الجزائري. 434( أنظر، املادة 53)

(36)  cf. Fouchard (Ph) et autres, pp. 974-976. 

 اعقانىن املقاان "يجمع   ( أنظر، اعى افىي )أحمد (: " اعخحكا  اعد لي في اعقانىن اعخىنس ي51)

 .131دخص ، ص االطرش علنشر اعخىزيع اعكخاب امل

arrêt,  er(38) cf. Paris, 5 mai 1989, Rev.arb. 1989. 723, note P.Bellet, J.D.I. 1992. 707, 1

note CH.Jarrosson, cass.civ, affaire Ducto, 7 janvier 1992. 
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( أنظر، اعى افىي )أحمد( : " اعرقابة اعقضائاة لى  إجراءا  اعخحكا  في اعقانىن الجزائري 50)

جديد " يقدم في إطاا اعاىم اعدااس ي لن اعقضاء  املحاكمة اعخحكاماة لى  ضى قانىن ال

 .18-84، ص ص 1880يااس  86االجراءا  املدناة   االدااية الجديد املحكمة اعالاا، 

cf. Fouchard (Ph) et autres, pp. 974-976. 

 (48.)10-84( أنظر، اعى افىي )أحمد( نفس املرجع، ص ص 48)

أنظر، اعى افىي )أحمد( : " اعرقابة اعقضائاة لى  إجراءا  اعخحكا ..." يرجع سابق، ص  ( 48)

18-10. 

(42) cf. Fouchard (Ph) et autres, p. 974. 

( أنظر، اعى افىي )أحمد( : " اعرقابة اعقضائاة لى  إجراءا  اعخحكا ..." يرجع سابق، ص 45)

10. 

 .80-05رسىم ين امل 81يكرا  431( تقابلها املادة 44)

(45) cf. TRARI TANI (Mostefa) : «  Droit algérien de l’arbitrage…» op.cit, p. 162. 

 .80-81ين قانىن  8858( أنظر، املادة 46)

 .80-81ين قانىن  8856( أنظر، املادة 41)

(48) cf. BEDJAOUI (M) et MEBROUKINE (A) : «  Le droit de l’arbitrage international en 

Algérie » In J.D.I, n° 4, 1993, p. 902. 

  اعتي كانت صاايتاا  80-05فقرة أ ل  ين املرسىم اعتشريعي  11يكرا  431( تقابلها املادة 40)

لى  اعنحى اآلتي : " ياىن اعقراا اعذي يرفض االلتراف أ  اعخنفاذ قابال عالسخئناف "   هي 

. أصبحت في املرسىم عتسنة 8018فرنس ي ين املرسىم اع 8388صىاة طبق األصل علمادة 
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  اعتي أصبحت صاايتاا لى  اعنحى اآلتي: " ياىن اعقراا اعذي يفصل في  8313، املادة 1888

طلب االلتراف أ  تنفاذ حك  تحكا  صاداا بالخااج قابال عالسخئناف ". اسخدلف املشرع 

ير بينما املشرع اعفرنس ي أبقى الجزائري لبااة اعقراا باألير اعقاض ي ألن اعقراا يصدا في شال أ

 لى  اسخامال لبااة قراا.

ين املرسىم  8381فقرة أ ل .   هي صىاة طبق األصل علمادة  15يكرا  431( تقابلها املادة 38)

 .8018اعفرنس ي عتسنة 

اعتي  8313في يادة  احدة   هي املادة  8381   8388فقد أديج املادترن  1888أيا يرسىم 

ى  أن "يحكمة االسخئناف ال يمكناا أن ترفض االلتراف أ  اعخنفاذ لحك  ل 4تنص في اعفقرة 

 8313".  لى  هذا األساس تخضمن املادة  8318اعخحكا  إال في الحاال  املشاا إعهاا في املادة 

 (.4حاعة قبىل طلب االلتراف )اعفقرة األ ل (   حاعة افض االلتراف   اعخنفاذ )اعفقرة 

   .   اعتي كانت تنص أن80-05ين املرسىم اعتشريعي  14يكرا  431( تقابلها املادة 38)

 8831االسخئناف، " يمكن تأسيتسه خالل شهر ابخداء ين تبلاغ قراا اعقاض ي" في نص املادة 

أصبح "اعخبلاغ اسماا". هنا ياىن املشرع الجزائري قد خاعف املشرع اعفرنس ي حاث أن املادترن 

 ( تنصان لى :1888م )يرسى  8313(   8018)يرسىم  8385

« La signification de la décision »  للاه فاعنتسبة علمشرع الجزائري، يبلغ أير ائيس  

 املحكمة لن طريق املحضر اعقضائي.

 e» 5 l’arbitrage, droit interne et droit, international privé : « (52) cf. ROBERT (Jean)

édit, Dalloz, 1983, p. 341 Fouchard (Ph) et autres ; op. Cit, pp 918-930. TERKI (N.E) : 

« l’arbitrage commercial… » op. cit, pp 167-170. 

املرسىم  8384فقرة أ ل    هي صىاة طبق األصل علمادة  13يكرا  431( تقابلها املادة 35)

خحكا  حاث تنص أنه: " ال يمكن لحك  اع 1888ين يرسىم  8381  املادة  8018اعفرنس ي 

تقض ي بأنه: " يمكن  8384اعصادا بفرنتسا أن ياىن إال يىضىع طان باعبطالن" بينما املادة 
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ألحاام اعخحكا  اعصاداة في فرنتسا أن تاىن يىضىع طان باعبطالن" يما قد يدلي بأن حك  

 اعخحكا  اعصادا في فرنتسا يمكنه أن ياىن يىضىع طاىن أخر .

(54) cf. avis contraire, TRARI-TANI (M) : « le droit algérien de l’arbitrage… » op. cit, p 

167. 

 فقد نصت صراحة لى  اعخنازل لى  اعطان باعبطالن. 1888ين يرسىم  8313أيا املادة 

 .80-05ين املرسىم اعتشريعي  8فقرة  16يكرا  431تقابلها املادة  8830( املادة 33)

(56) cf. Alliouch-Kerboua-Meziani (N) : « l’arbitrage commercial… » Op. cit,  pp. 77-

79. 

اعتي تنص لى  أنه: "تاىن احاام الجها  اعقضائاة اعصاداة  11يكرا  431( تقابلها املادة 31)

 431،   11يكرا  431بناء لى  طان باعبطالن عقراا تحكامي أ  باالسخئناف طبقا علمادترن 

 ، قابلة علطان باعنقض".11يكرا 

 .80-05ين املرسىم اعتشريعي  13يكرا  431بلها املادة ( تقا31)

 .80-05ين املرسىم اعتشريعي  15يكرا  431( تقابلها املادة 30)

( أنظر األحدب )لبد الحماد(: " قانىن اعخحكا  الجزائري الجديد" يجلة اعخحكا  عبنان 68)

 .844. اعادد اعثاني، ص، 1880

تنص لى  خمس حاال    هى كذعك باعنتسبة  8018ين املرسىم  8381( كانت املادة 68)

 .1888ين يرسىم  8318علمادة 

إذا  -1إذا تمتسكت يحكمة اعخحكا  خطأ باخخصاصها أ  بادم اخخصاصها.  -8الحاال  هي: "

إذا فصلت يحكمة اعخحكا  بما يداعف  -5كان تشكال يحكمة اعخحكا  يداعفا علقانىن. 
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إذا كان االلتراف أ  اعخنفاذ يداعفا  -3ع يبدأ اعىجاهاة. إذا ع  يرا -4املهمة املتسندة إعهاا. 

 (.831علنظام اعاام اعد لي". )املادة 

" 8018اسخغنى لى  الحاعة األ ل  في يرسىم  1888يا يالحظ هى أن املرسىم اعفرنس ي عتسنة 

إذا فصلت يحكمة اعخحكا  بد ن اتفاقاة ا  بناء لى  اعخفاقاة باطلة أ  انقضت يدتاا"   

دلفها بحاعة جادة   هي: " إذا تمتسكت يحكمة اعخحكا  خطأ باخخصاصها أ  بادم اسخ

  اعتي  80-5ين املرسىم اعتشريعي  15يكرا  431اخخصاصها"   هي الحاعة األ ل  في املادة 

 .80-81تدى  لناا املشرع الجزائري في قانىن 

 -8حاال .   هي:  ين اعقانىن اعد لي الخاص اعتسىيتسري خمس 808(  اد  في املادة 61)

تمتسك يحكمة اعخحكا   -1تشكال يحكمة اعخحكا    تاارن املحك  اعىحاد يداعفة علقانىن. 

لدم يرالاة يبدأ  -4إذا فصلت يحكمة اعطلب.  -5خطأ باخخصاصها أ  بادم اخخصاصها. 

 يداعفة اعنظام اعاام اعىطني. -3حضىا األطراف. 

  الحاعة األ ل  في املرسىم اعفرنس ي  80-05اعتشريعي  ( كانت هي الحاعة اعثاناة في املرسىم65)

 ،   ع  ترد في اعقانىن اعتسىيتسري.1888، تدى  لناا املرسىم اعفرنس ي عتسنة 8018عتسنة 

(64) cf. FOUCHARD (Ph), GAILLARD (E) et GOLDMAN (B) ; op. Cit, p 947-94      

 فقا علقانىن الجزائري" اساعة بىصنىبرة )خلال(: " اعقراا عخحكامي   طرق اعطان فاه 

 .818ص  1881-1881دكخىااه، جاياة يخنىاي قتسنطانة، كلاة الحقىق، 

 .853األحدب )لبد الحماد(: " قانىن اعخحكا  الجزائري الجديد" يرجع سابق، ص 

         ALLIOUCH-KERBOUA-MEZIANI (Naima) : « l’arbitrage commercial 

international… » Op. Cit, p, et « les voies de recours dans l’arbitrage commercial 

international en Algérie » in revue de la jurisprudence et de la législation centre 

d’études juridique et judiciaires, Tunis, N°1, Année 52, Janvier 2010, pp. 79-80. 
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ي أحاام اعخحكا  اعخجااي اعد لي   حد د اخخصاص بن يدخن )عاى (: " يبراا  اعطان ف

اعقاض ي اعىطني علنظر في اعطاىن برن فرض اعرقابة   احترام إاادة األطراف" يلخقى  طني يىيي 

 ، اعاالقا  اعد عاة الخاصة في الجزائر  اقع يخطىا.1888أفريل  18-11

الحقىق. يطباة جاياة قاصدي يرباح  اقلة، كلاة الحقىق   اعالىم اعتسااساة، قتس  

 جاياة قاصدي يرباح  اقلة.

(65) cf. FOUCHARD (Ph) et autres, op. Cit, p.947. 

HUET (A) : « les procédures de reconnaissances et d’exécution des jugements 

étrangers et des sentences arbitrales, en droit international privé français » in J.D.I. 

N°1  1988, p. 19. 

(66) cf. FOUCHARD (Ph) et autres, op. Cit, p. 947 

(67) cf. Paris, 27 septembre 1985 OPTATI c. Lorsen inédit, cité par M. de boisséson : 

édition, 1990, e » G.L.N Joly, 2 le droit français de l’arbitrage interne et international  «

p. 827. Cité, par FOUCHARD (Ph) et autres, idem p. 947. 

(68) cf. FOUCHARD (Ph) et autres, ibidem. Paris, 26 février 1988, maintenu par cass. 

1ere civ. 10 juillet 1990. Rev. Ab. 1990. 851 obs. Moitry et Vergne. 

(69) cf. Idem, p. 948. 

 .816-813بىصنىبرة )خلال(: " اعقراا اعخحكامي   طرق اعطان فاه..." يرجع سابق ص ص 

 .80-81( ين قانىن 18)

 ( نفس اعقانىن.18)
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(72) cf. FOUCHARD (Ph) et autres, Op, cit, p. 949. 

يكرا  431لى  اعنحى اآلتي: املادة  80-05( كانت صااية هذه املادة في املرسىم اعتشريعي 15)

" إذا كان تشكال يحكمة اعخحكا  أ  تاارن املحك  اعىحاد يداعفرن علقانىن".  اد  ج:  15

، حاث اسخدلفت لبااة يداعفرن علقانىن بابااة يداعفا علقانىن   8836اخخالف في آخر املادة 

األصح هى يداعفة علقانىن. تىجد هذه الحاعة في اعقانىن اعفرنس ي الحاعة اعثاناة في قانىن 

 ،   اعقانىن اعتسىيتسري الحاعة األ ل .1888   8018

 .448-450( أنظر، بن املدخن )عاى (، يرجع سابق، ص ص 14)

(75) cf. FOUCHARD (Ph) et autres, op, cit, pp.950-952. 

 اادة في اعفصل اعثاني بانىان: تنظا  اعخحكا  اعد لي   اعفرع األ ل  8848( ان املادة 16)

 ن.بانىان في تاارن املحكمر

 لى  اعنحى اآلتي : 80-05( كانت صااية هذه الحاعة في املرسىم اعتشريعي 11)

 إذا فصلت يحكمة اعخحكا  د ن االيخثال علمهمة املتسندة إعهاا ". -" د

 اسخدلفت لبااة " د ن االيخثال " بابااة " بما يداعف " ترجمت ملا جاء باعلغة اعفرنتساة 

« sans se conformer »  مكن ترجمتاا " خر جا لن. كانت هذه الحاعة في املرتبة اعتي ين امل

.نقلت حرفاا لن 80-81في اعقانىن  5  أصبحت في املرتبة  80-05اعراباة في املرسىم اعتشريعي 

 .1888  قانىن اعخحكا  عتسنة  8018الحاعة اعثاعثة اعىاادة في قانىن اعخحكا  اعفرنس ي عتسنة 

  تدى  لناا املشرع الجزائري في قانىن  80-05اعتشريعي  ( كانت الحاعة األ ل  في املرسىم11)

81-80. 

  تدى  لناا املشرع الجزائري في  80-05( كانت الحاعة الخايتسة في املرسىم اعتشريعي 10)

 .80-81قانىن 
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(80) cf. FOUCHARD (Ph) et autres, op, cit, pp. 952-960. 

ي الخاص اعتسىيتسري اعتي تنص لى  أنه: " ين اعقانىن اعد ل 1فقرة  808( أنظر، املادة 18)

 يمكن إبطال حك  اعخحكا  إذا أيفل اعفصل في إحد  اعطلبا ".

 (  اد  هذه الحاعة في اعقانىنرن اعفرنس ي   اعتسىيتسري، الحاعة اعراباة.11)

Cf. FOUCHARD (Ph) et autres, op, cit, pp.961-965. 

;  1992, Rev. Arb 1992. 656, obs. D. BUREAU civ, 7 janvier er(83) IDEM, p. 963. Cass. 1

Paris, 16 novembre 1993, Rev. Arb 1995, 477 avec le commentaire de C. KESEDJIAN. 

P. 381. 

 ( سبق   أن تطرقنا عهذه املتسأعة.14)

. أيا 1888، 8318  املادة  8018، 8381(  اد  هذه الحاعة في اعقانىن اعفرنس ي، املادة 13)

نىن اعتسىيتسري فنص لى  اعنظام اعىطني فقط. عقد ت  اعخطرق إل  يتسأعة اعنظام اعاام اعقا

 اعد لي سابقا.

 ، اعفقرة اعثاينة.15يكرا  431( أنظر املادة 16)

(87) cf. FOUCHARD (Ph) et autres, op, cit, pp. 967-975 
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 .وتمييزها عن  التنظيمات المشابهة "الجمعية"

 

  البكوري محمدالدكتور.  

 .المدني والمجتمع الحكامةفي  باحث   

 

، املخالق بخأسيس الجمااا  باملغرب، الجمااة  8031نىنبر  83لرف اعفصل األ ل ين ظهرر 

 باىناا:  

" اتفاق عخحقاق تاا ن يتسخمر برن شخصرن أ  لدة أشخاص السخددام يالىياتا  أ  

 نا " نشاطاتا ، عغاية يرر تىزيع األاباح فاما با

 ين املالىم أن هذا اعخاريف، قد أيخح لناصره د ن تغارر يذكر ين اعقانىن اعفرنس ي عىاحد 

كماثاق أساس ي علجمااا  في هذا اعبلد، باد أنه يدخلف لنه فاما يخالق  8088يىعاىز 

باستبااد اعخجماا  املتشالة بقصد إيناء املرراث املشترك.  هذه اعخجماا ، هي اعتي يشرر 

 عقانىن اعفرنس ي بابااة " يجخماا  ".إعهاا ا

انطالقا يما سلف،   ين ينظىا تاريف اعقانىن املغربي علجمااة بإلخبااها: لقد، اتفاق، 

تنظا ، ينظمة ...  نجد أناا بذعك، قد تتشابه أ  تخمايز يع أشاال تنظاماة أخر  ين قبال: 

 اعشركة، الجمالة االجخمالاة، اعنقابة ، الحزب...

 معية والشركـة:أوال: الج
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يطرح تاريف يفهىم "اعشركة" صاىبا  جمة  يلخبتسة، إال أنه  بغاة تمارزها لن الجمااة، 

 يمكن إلطاء باض اعخحديدا   يناا:   

  اعشركة شال ين أشاال تنظا  األلمال اعخجااية،  هي لدة أنىاع: شركة يحد دة

ؤ عاة بضمـان، شركة يحد دة بضمان يع حصة اأس املال، شركة ذا  يتس

  (1)يحد دة...

   اعشركة هي لقد بىاسطخه يخمكن شخصان أ  أكثر ين  ضع ش يء يشترك بانا

 .(2)عغاية تىزيع األاباح اعتي يمكن أن تنخج لن ذعك

  . اعشركة لالقة برن أشخاص يضاىن نصب ألانا  شيئا يشتركا بانا 

  يتسخقلة، اعشركة كمفهىم في اعنظرية االقخصادية ،هي كاان أ   حدة اقخصادية

تجمع يدخلف لىايل اإلنخاج، حاث اعىظافة هي إنخاج الخررا   الخديا   تىزيع 

 . (3)املداخال كمقابل إلسخامال هذه اعاىايل

  لقد اعشركة هى لقد بىاسطخه يخمكن شخصان أ  لدة أشخاص ين  ضع ش يء

 .(4)يشترك   علحصىل لى  حتسابا  يربحة

 ، باعشال اعخالي: (5)ملشرع املغربي لن يفهىم اعشركة بنفس هذا املانى األخرر تقريبا، لبر ا

" اعشركة لقد بمقخضاه يضع شخصان أ  أكثر أيىاعه  أ  لمله  أ هما ياا، عخاىن يشتركة 

ين  8151. هذا اعخحديد، يتسخىح  ين اعفصل (6)بانا  بقصد اعربح اعذي قد ينشأ لناا"

كة هي "لقد بىاسطخه يخفق شخصان ، اعذي ينص لى  أن اعشر (7)املد نة املدناة اعفرنتساة

 . (8)أ  أكثر لى   ضع ش يء يشترك، ين أجل اقتتسام اعربح اعذي يمكن أن ينخج لنه"

لى  ضىء  يدخلف هذه اعخحديدا ، يمكن إبراز باض املمرزا  أ  الخصائص اعتي تجال 

 اعشركة تدخلـف لن الجمااة،  يناا أساسا خاصاة اعربح.
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ركة بامل بنائي يكتسبي،  هي باذا اعامل تتسالد لى  تدا ل فبىاسطة اعربح ،تقىم اعش  

األيـىال  ا اج املنخىجا   اعاقااا   تشغال اعاد اعاايلة، فخاىن اعفائدة يزد جة باعنتسبة 

علد عة  علشركة،  ااتباط كل يناما باألخر : اعد عة بحاجة علامل اعبنائي  اعشركة بحاجة 

 راا.علكتسب في ظل  ضع يتسىده األين  االسخق

إن يتسأعة اعربح هذه، هي اعتي تمرز اعشركة لن الجمااة. فهذه األخررة، تقىم لى  االتحاد برن 

األشخاص اعذين يكرسىن جهده   لمله  النجاز لمل يا، د ن أن ياىن علاائد في اأس املال 

رة د ا أساس ي في هذا اعنشاط،  باعخالي ال ياىن اعربح يحىا نشاطه .  ال ياني هذا انادام فت

اأس املال،  إنما يتسخقدم املال عخحقاق يرض الجمااة، سىاء كان اجخمالاا، أ  للماا أ  

ثقافاا أ  تنمىيا، د ن أن ياىن اعقصد ين هذا االسخقدام تحقاق اعربح، أيا اعشركة فهي 

تقىم لى  اتحاد إاادا  األشخاص،  عكن عيس اتحاده  في اعامل فحتسب،  إنما اتحاده  في 

 .(9)س املال بقصد اعربح  تقتسامه برن اعشركا اعامل  اعرأ

لى  هذا األساس،  بحك  أن هناك اعاديد ين األنشطة  األهداف اعتي يمكن أن تمااس ين 

خالل جمااة أ  ين خالل شركة تجااية، يبقى اعهدف ين هذه األنشطة هى اعذي يحدد أي 

بأنشطة يرر ابحاة، تاخمد كاان يجب تأسيتسه علنشاط. فإذا كان هـدف املؤستسرن هى اعقاام 

في يىاادها لى  اعخبرلا   املنح   املتسالدا   ال تادف عخحقاق دخل ملؤستسهاا، تاىن 

الجمااا  هي اعهاال اعصحاح لخدية هذا اعهدف،  ال تاخبر األنشطة اعخـي تحقق ناتج يتساه  

تحـت يظلة في بقاء الجمااة يشر لا  تادف إل  تحقاق اعربح املادي،  إنما يدخل اعنشاط 

 ،  عيس تحت يظلة اعشركا  اعخجااية. أيا إذا كان اعنشاط املراد تأسيتسه، هى الجمااا

نشاط تجااي في األصل، يادف يؤستساه أن ياىن نشاطا يربحا أ  يصداا علدخل) أن ياىن 

اعهدف تىزيع أاباح لى  اعشركاء/املتساهمرن( ،باعري  ين كىنه كذعك نشاط يقىم بددية 

أي املتسؤ عاة  –املشاايع االجخمالاة  – Social Ventureاملجخمع  هى يا يطلق للاه إس  

.  ففي هذه الحاعة، يخ  تأسيس املشر ع كشركة Social Responsabilityاالجخمالاة 

 .(10)تجااية
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 ين ثمة، تدخلف اعشركة في يفهىيها اعخجااي لن الجمااة. حاث اعشركة، لادة هي يشر ع 

عاملاا  اعخجااية اعتي ين املمكن أن تدا للها  يادف ينه اعشركاء تحقاق اعربح ين جراء ا

 هذه األاباح. 

أيا الجمااة، فإناا تقصد تحقاق أيراض ياانة، سىاء كانت اجخمالاة أ  فناة أ  إنتساناة،   

 ال تتسع  باعبا   املطلق، إل  تحقاق ابح يادي. كما ال يشترط أن تحقق اعشركة فاال ألاباح 

ين تاىين اعشركة هى اعتسعي إل  تحقاق أاباح يادية، هذا  يادية، إذ يكفي أن ياىن اعقصد

ين جهة،  ين جهة أخر ،  اي  أن الجمااا  ال تاـدف إل  اعربح، فإنه يجىز عها يع ذعك أن 

تقىم بألمال يادية، د ن إستاداف اعربح . فالجمااا  عيتسـت يقصاة ين كل لمل يدا 

تتسام األاباح برن ألضائاا اعذي يبقى ين . إن اعش يء املحظىا باعنتسبة عها هى اق(11)علدخل

 لمىيا يمكن اعقىل، بأن املاااا الحاس  في اعخمارز برن الجمااة      (12)سما  اعشركة

 اعشركة، إنما يكمن أساسا في انخفاء فكرة تقتسا  اعربح اعناتج ين نشاط الجمااة لى  

 الجىهرية. (13)اناااأللضاء، في حرن أن تقتسا  اعربح في اعشركة ياخبر اكنا ين أاك

 ير  اعباض، أن املتسأعة املرتبطة باىن الجمااة ال تتستادف تحقاق اعربح، قد تتساه  في 

.  هى يا يفتسر املىقف الحذا علتسلطا  (14)تجماد األيىال برن يدياا  إخراجها ين اعخدا ل 

عة،  هى اعامىياة، ين كل تجمع ال يتستادف اعربح. فخجمع ين ذعك اعنىع قد يادد سالية اعد  

اعخدىف نفتسه اعذي دفع املشرع عفرض شر ط ياقدة لى  تاىين الجمااا ،  لى  اعاكس 

 .(15)ين ذعك، تمخاع اعشركا  بأنظمة قانىناة جد يرنة

 باإلضافة إل  لنصر اعربح تدخلف اعشركة لن الجمااة أيضا في كىن ألضائاا ال يىجد ن في 

ة قانىناة أ  اقخصادية يقادة باملشااكة املاعاة  ضااة يتتسا ية. فنظام اعشركة قائ  لى  هريا

 .  (16)اعتي يابر لناا ب"اعرأسمال االجخماعي"

 بغض اعنظر لن هذين اعانصرين) اعربح  املتسا اة( تاخبر كل ين اعشركة  الجمااة لقدا 

. فاعخنظامان يخفقان (17)يخطلب اعخقاء إاادترن لى  األقل، لقدا ين يىاصفاته االسخمرااية

. كما يخقاسمان (18)تىجاه اإلاادة إل  شخص يانىي يدخلف لن األشخاص املاىنرن عهفي 

يمرزا  أخر ، تخمثل بالخصىص في الخمادهما لى  يىااد بشرية تحكمها قىالد يضبىطة 
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 يرتكز فهاا نشاط كل  احدة يناما لى  اعامل الجماعي،  فق ينظىا الخضىع ألسس اعخنظا  

  ياخمد لى  اؤسـاء  يرؤ سرن،  كل شخص في هذا اعخنظا  املحك . فاعشركة جهاز ينظ

يؤدي يهمة يحددة  د اا ينىطا به يخفق للاه يتسبقا )إدااة،  إنخاج، تتسىيق...( كما أن 

اعشركة جهاز ينفخح لى  لدة شركاء ) يمىنىن، زبناء، يمىعىن...(.  هى نفس اعش يء، اعذي 

ل تنظاماة ) الجمع اعاام، املكخب املتسرر، يخحك  في د اعاب الجمااة لبر تىفرها لى  هااك

املتسخدديىن...( ذا   ظائف يحددة، يع انفخاحها كذعك لى  فاللرن آخرين،  فق يقاابة 

 تشااكاة  ينديجة )اعد عة، الجمالا   اعتراباة، اعقطاع الخاص...( 

ا عة إن هذه اعرؤية: "اخخالف / ائخالف"، تخجتسد أكثر إذا نظرنا إل  تنظا  اعشركة كمق

Entreprise اعتي تاخبر تنظاما اقخصاديا  اجخمالاا إلنخاج اعبضائع  تىفرر الخديا  عخلباة  ،

 حاجاا  اعتسىق املتزايدة. 

فهي في اعىقت اعذي تدخلف فاه لن الجمااة في نقط كثررة، نجدها تخقاس   إياها لدة 

 . (19)خصائص يخجى  أبرزها في خضىلها عقىالد اعخنظا 

اعكالساكاىن ير ن أن املقا عة هي يجمىلة ين اعاىايل اعطباااة عإلنخاج اعتي  فاالقخصاديىن 

(.  نجد هنا األاض  اأس املال Outputs(  تدرج يناا )يدرجا Inputsتدخل إعهاا)يدخال 

 . (20) اعامل،  ال يفترض أن يىجد اعىاحد بمازل لن اآلخر

اا  املشاايع  يع حايىي اعرسايال، بغاة فاملقا عة هي  حدة قانىناة يشترك فهاا حايلىا األفا 

هدف يشترك، هى جني اعفائدة  اعزيادة في اعقامة  األجىا  اعشهرة في الحاضر  في املتسخقبل 

. هكذا نجد، أنه ين برن اعىقائع اعااملاة اعكبر  خالل اعاقىد (21)بفضل تحىيل يادة املنخىج

اي علمقا عة في تنماة االقخصاديا  األخررة ين اعقرن اعاشرين،  االلتراف باعد ا املحى 

 . (22) تحقاق اآلفاق اعىالدة علمجخماا 

لى  هذا األساس، تخجى  املقا عة ككاان اقخصادي أكثر ينه قانىني، في حرن أن الجمااة تجد 

نفتسها خاضاة عنظـام  جىدها اعقانىني املحدد ألهلاتاا،  املتستند لى  يقااس أساس ي هى 

ي ألاق ملـدة طىيلة إيااناة االلتراف قانىنا باعنشاط االقخصادي اعهدف يرر املادي  اعذ
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. فباعاكس يما يحصل داخل املقا عة، عيس دافع إشااعاة املصداقاة  (23)الجماىي 

اعقانىناة هى  جىد اعذا  املنخجة،  إنما تشترط تاىين الجمااة  قداتاا لى  االسخمراا، حاث 

 قاابة اعفهماة علفال الجمعي. يبرز ذعك   كماااا ال يحاد لنه في امل

فالجمااة تمنح األفراد حرية االندراط فهاا أ  يغاداتاا بمحض اإلاادة،  هذا اعشرط ال يخىفر 

بقدا كبرر ين اعبتساطة في املقا عة اعتي يربطها  فاللىها لقىد شغل يحددة في  املدة. ين ث ، 

ناا تفرض للاه إكراها  لدة اليمكن علفرد أن ينتسلخ لن املقا عة أ  "يخمرد" للهاا، أل

 . (24)بالخبااها يصداا ينال ينه عقمة ليشه،  عيتسخمر في الحااة

 يمكن أن ياىن علجمااة يا علمقا عة ين باد، فهي ال تامل كاملقا ال ، فاالخخالف اعخنظامي 

. اعذي ينبغي أن نشرر إعاه أيضا برن الجمااة  املقا عة يخالق حقا بإنخاج املنافع  الخديا 

ففي حاعة الجمااة تخىعد املنفاة أ  الخدية لن اعرابط االجخماعي، لى  اعاكس ين املقا عة 

. نفس اعشأن باعنتسبة لخلق اعرابط (25)اعتي تدلق فهاا املنفاة أ  الخدية اعرابط االجخماعي

االقخصادي.  بذعك، تبرز حااية املقا عة في يجمىلة ين اعقطالا ، لبر تىفرر  زن يقاان في 

 . (26)عخثمرن اعناائيا

إن اعطابع " الجماىي " علمقا عة، يمكن أن يكشف لن نفتسه ين خالل لدة أنماط ين باناـا" 

الجمااة املقا عة "، ينظما   "اعفال الجماعي"، "املقا عة االجخمالاة"... فخىساع اآلعاة 

اعنمط ين  الجماىية عتشمل الجمااة املقا عة، يجال ين اعضر اي اعتتساؤل لن طبااة هذا

هل األير يخالق بشركة أم أن املتسأعة ترتبط بنىع خاص ين الجمااا  ذا   : الجمااا 

 (27)اعخىجها  االقخصادية ال اعتسااساة  اعتي قد تقترب ين الحزب ؟ 

إن لمل الجمااة لى  اعنال املتسخمر ين األساعاب اعخدبررية اعتسائدة في االقخصاد  أخذها  

اآلعاة اعخنظاماة، يضمن عها اعنجالة االقخصادية  اعفااعاة ألد ا  املقا عة،  يناا 

االجخمالاة، خاصة في ظل نىع ين  الجمااا  )الجمااا  اعخنمىية( ،  اعذي يجال خصائص 

املقا عة  كمركز يىجه علحتساب االقخصادي،  كجهاز يىجه يائي،  كمنظمة، تخماه  يع 

ية(   ظافاا )يائاة تحقاق اعخنماـة الجمااة تنظاماا)يجلس اإلدااة  اعهااكل اعتتسارر 

 االقخصادية  االجخمالاة (،  اعش يء اعذي يجالنا أيام نمط "الجمااة املقا عة".
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 أيام تبني اعاديد ين الجمااا  يبادئ اشخغال اعقطاع الخاص،  ين باناا ينظما  

نظما  الخديا  اعتي تىحد فاما برن اعصدقة  ينظما  اعخطىع الخاصة، برز  إل  اعىجىد ي

كنمط علمنظما  يرر الحاىياة، اليخمرز   Organisations d’action collectiveاعفاـل الجماعي 

لن املقا عة الخاصة إل  ين جانب كىنه يرر نفعي  يفقد بشال أ  بآخر اعخنا ب 

 .(28)في اعاالقة يع األفراد  L’alternative organisationnelleاعخنظامي

ما  يرر الحاىياة هنا، هي أناا تفش ي اعتسبب األ ل عىجىدها،  اعذي إن املرزة الجىهرية علمنظ

 -هى لى  اعامىم أناا "يرر ذا  نظام اقخصادي".  فما يمرز اعخنظاما  يرر اعنفااة  اعامىياة

هى أن إكراه لدم تىزيع األد اا ينخج لنه إخخااا طىعي  - اعتي هي  قف لى  للماء االقخصاد

م.  هذا اعخمارز اعطباعي هى للة اعىجىد اعذي تضطلع به اعاديد  يالن لنه لى   جـه اعامى 

ين املنظما  يرر الحاىياة،  اعذي ياعبا  يايخ   ضاه، في قلب اعخااايف املمرزة عهذه 

 . (29)املنظما 

هكذا،  تبرز لالقة األفراد باعخنظاما  باملر ا ين قطاع إل  آخر. ففي اعقطاع اعاام، ياد 

نخجرن  يتسخدديرن  يالفرن،  في اعقطاع الخاص ه  يتستالكرن  زبناء األفراد يىاطنرن  ي

 . (30) يتسخدديرن  يتسخفادين، أيا في قطاع اعفال الجماعي فه  ألضاء فقط

 يظل نمط "املقا عة االجخمالاة"، اعنمط األكثر تىفاقا برن اعنظام اعقانىني عهاالها اعخنظامي 

  La fonction sociale، خاصة اعىظافة االجخمالاة  باــن يايا  املقا عة  أد ااها اعىظافاة

،اعتي تترسخ كشال قانىني  تخمأسس ين خالل تتسماة "اعشركة ذا  اعغاية 

 (ASBL )، اعتي تتسمح خصىصا علجمااا  اعالابحاة   Société à finalité socialeاالجخمالاة"

ممىعرن  خاصة اعتسلطا  باعخىفر لى  صراية أكبر في تتساررها  تىفرر ضمانا  أكثر عل (31)

 Les entreprisesاعامىياة  إبراز تاايل أهدافها.  هنا، نقصد املقـا ال  ذا  اعطابع الجماىي 

de type associatif  ،اعتي يا فخئت تضع اعخضاين كهاجس أ عىي  ذي أسبقاة لى  اعربح  ،

ا  اعغاية اي  تمىقاها في يجال اعنشاط االقخصادي اعخجااي.  يع ذعك، فاملقا عة ذ

االجخمالاة، التشال قطااة ناائاة يع األشاال اعخنظاماة علشركا  األخر .  باعفال، فال 
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يقا عة تجااية يىجىدة، يمكن أن تقرا االعخحاق باعنظام عهذا اعنمط ين املقا ال  ذا  

 . (32)الخصىصاة االجخمالاة

 الجمعية والجماعة االجتماعية:  :ثانيا

ألساساة ا ي كل يترابط  يخفالل ين الجمالا  االجخمالاة  اعنظ ياخبر اعبناء االجخماع

 األد اا اعتي يزا عها األفراد  الجمالا ،  يا يقىم بانا  ين لالقا  اجخمالاة يخبادعة، ين 

 .(33)حاث اعتسلىك اإلنتساني املخغرر، حتسب املجخماا   حتسب األزينة  اعظر ف

 باة لناصر: لى  ضىء ذعك، يخضح أن كل يجخمع يخاىن ين أا 

  ...يجمىع الجمالا  االجخمالاة، يثل جمالة املداسة  األسرة  اعنادي  املصنع 

  يجمىع اعنظ  االجخمالاة، اعتي يضاها عخحقاق أهدافه كاعنظام االقخصادي

  اعتسااس ي  اعخالامي  اإللاليي. 

    يجمىع اعاالقا  االجخمالاة،اعتي تربط برن األفراد  باضه   بانا   برن

 الا . الجم

  يجمىع األد اا  اعىظائف، اعتي يمااس داخل املجخمع كد ا املداس  األب  اعاايل

  الجندي.

كل هذه اعاناصر "يجخماة " تشال اعلبنة األساساة عبناء يجخمع " يشترك "  "جمالة 

يشتركـة".   تتسع  تااايف هذه األخررة، إل  تجا ز اعطابع املنفرد  إضفاء اعطابع املشترك 

 ة.  هى يا سنبرزه في اعخحديدا  اعخاعاة:علجمال

  الجمالة  اعخنظا  املشترك علتسلىك الجماعي: هنا ينظر إل  الجمالة كىحدة

اجخمالاة، تخاىن ين يجمىلة األفراد ياىن عال ينا  د ا يارن فهاا،  يركز 

خاص به،  تقىم هذه اعىحدة بىضع اعقا   املاايرر، اعتي تنظ  سلىك ألضائاا 

 ىد أهداف يشتركة. ين خالل  ج
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  ،الجمالة  اعغائاة املشتركة: هنا تارف الجمالة ين خالل  جىد أهداف يشتركة

كىحدة تخاىن ين فردين أ  أكثر، يخفالل لىي باضه  يع باض تفالال بناء ذا 

 يانى، ألنه ياىن ين أجل تحقاق هدف يارن أ  يرض يارن. 

 الل د افع أفرادها، كجمع الجمالة  اعدافع املشترك: أي تاريف الجمالة ين خ

ين األفــراد ياىن في تجماه  فائدة تاىد للها ، أي أن اعاايل األساس ي عقاام 

 الجمالة هى إشباع حاجة ألضائاا. 

  الجمالة  بناء اعخصىا املشترك: يخ  تاريف الجمالة ين خالل هذا املنظىا

ي قداتا  كىحدة ين يجمىلة أفراد يشالىن تصىاا يشتركا لن  حدتا   ياىن ف

 اعخصرف كال  احـد إزاء يحاطه . 

  الجمالة  االلخماد املخبادل املشترك:  فق هذا اعتسااق فالجمالة يجمىلة ين

األفــراد يشتركىن في لالقا  يخبادعة تجاله  ياخمد ن باضه  لى  باض.  قد 

ياىن هذا االلخماد ايجاباا، لنديا يؤدي تحرك اعفرد عخحقاق أهدافه  أهداف 

ن ) اعخاا ن(  قد ياىن االلخماد سلباا، لنديا يـؤدي تحقاق اعفرد إل  إلاقة اآلخري

  صىل اآلخرين إل  اعهدف نفتسه)أي اعخنافس(.       

  الجمالة  اعخفالل املشترك:  فق هذا اعخصىا، فالجمالة يجمىلة ين األفراد

ة يخفالل باضه  يع باض.  بناء لى  هذا اعخفالل تخمرز الجمالة لن أي جمال

 أخر .

  ين يجمل هذه اعخحديدا ، يمكن تاريف الجمالة تاريفا شمىعاا، كما يىي: 

"الجمالة فردان أ  أكثر يخفاللىن باضه  يع باض تفالال بناء، بحاث يؤثر كل ينا  في اآلخر 

عاحققىا أهدافا خاصة  لاية، يع  جىد ا ابط يخاددة بانا ". إن الخاصاة املمرزة علجمالة 

، بغض اعنظر لن اعهدف اعذي يتسع  إعاه ألضائاا،  هى تجا ا (34)ملاانيهي اعخجا ا ا

تنظامي باعداجة األ ل ، حا ل اعاديد ين للماء االجخماع في تحديده  علجمالا  املنظمة 

 الجمالا  يرر املنظمة إياطة اعلثام لنه،  ذعك عيس لبر دااسة تنظا  املجخمع  إنما دااسة 
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  الجمالا  داخل املجخمع. هذه خاصاة هاية علمجخماا  تنظا  اعخنظا ، بمانى تنظا

الحديثة املاقدة. ففي باض املجخماا  نجد لددا كبررا ين اعاالقا  االجخمالاة  اعخفالال  

 فق اعخجا ا اعخنظامي،  اعـذي لبره تخحدد  (35)االجخمالاة إنما تحدث في الجمالا  املنظمة

ىجي ينظ   يجتسد في فضاء فرزيائي  عيس تجريـد الجمالة االجخمالاة كجتس  اجخماعي  باىع

ساماائي  يرر يهاال. إن اعخنتساق اعخنظامي يبرز أن املانى االجخماعي هى يشرلن  أن 

اعخمثالاـة الجمالاة كاان علخضاين  اعتشااك دائ  اعخحىل  كثررا يا يااد إنخاجه.  هنا يبرز 

 ىافقا  الجزئاة.  اعخحلال اعكانـزي لبر سااه إل  تاما  سلتسلة ين اعخ

. (36)إنه داخل كل جمالة اجخمالاة أ  يهناة، هناك عابة املحافظة لى  االيخاازا  املكتتسبة

  فق قىالد هذه اعلابة، نجد أنه في يقابل اعخنظا  االجخماعي املنبثق لن تجمع األفراد في 

ل تحقاق هدف حااة يخقاابة، تىجد اعخنظاما  اعتي تقام بطريقة يقصىدة أ  يخامدة ين أج

يارن.  هنا، نجد أنه بىاسطة الجمااة تنكشف جهىد األلضاء  تتسخغل أنشطتا ،  هذا ياني 

أن األهداف اعتي تتسع  الجمااة إل  تحقاقهـا  اعقىالد اعتي يمخثلىن عها  اعاالقا  املبناة 

تحديدها فاما بانا ، كل هذه اعاناصر  يررها ع  تظهر في سااق اعخفالل االجخماعي،  إنما ت  

 تحديدا يقصىدا، أ  بابااة أخر ، فقد تحدد  يمرزا  الجمااة بشال اسمي.

، كىن هذه Groupلن الجمالة  كخنظا   Association ين هنا، يمكن تمارز الجمااة    

األخررة  حدة اجخمالاة يتسىد اعخفالل فاما برن أفرادها كمخجا اين في املاان، يما يجاله  

اعصىا  األشاال يحدث خالعها تنظاما اجخمالاا لى  داجة ياانة يتسلاىن يتساعك يخاددة 

ين اعدقة  اعثبا . فال تشترط بىجىد تفالل يتسبق، فقد تاىن اعريبة الجمالاة املنبثقة لن 

.  يع ذعك، فالجمالة االجخمالاة ال (37)األفراد علقاام بنشاط يارن هي اعتسبب في تىحده 

تشكاال   Groupe d’appartenanceثل كجمالة انخماء تخماه  يع كل األفراد، كما أناا تم

اجخمالاا يىجد داخلها األفراد في تفالل يايشىن في لالقا  اجخمالاة يمرزة، يخقاسمىن 

إحتساس تشكال كاان يمرز،  تتبلىا هنا الجمالة كىحدة اجخمالاة تتسمـح باعخمرز يىضىلاا 

 هنا يمكن  .  اعقامة اعخفاللاة بانا ، اي(38)برن األلضاء يع تحديد الحد د اعفاصلة بانا 

الخباا األسرة  اعقبالة  الجمااة جمالا  اجخمالاة تابر لن تجمع ين األفراد ياىنىن فـي 
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اتصال فاما بانا ،  يخدذ أسلىب حااة كل لضى فهاا ين أسلىب الحااة اعتسائدة في الجمالة 

اعخفالل نحى أهداف  يصالح كال قالـدة ااتااز عه، كما تخفق الجمالة ين حاث اعخفكرر   

يتشاباة.  ين ث ، تبرز كمجمىع علحااة خااج إطاا اعامل  كماان يمرز الندياج قا   ياايرر 

 .(39)الجمالة االجخمالاة كال

 قد يتشابه باض األفراد ين حاث املهنة أ  اعهىاية عكنا  ال ياىنىن جمالة بماناها 

فئة اجخمالاة أ  إحصائاة ذا  أبااد  اعتسىساىعىجي، إذ أن تجماه  هذا ال يمثل سى  

.  هنا، فخحلال بناة  اعشبكة يارف بالحد د اعفاصلة برن األفراد إن ع  تكن (40)يحددة

، عكن قد يشال هؤالء (41)يدلمة بخحلال علقا  اعثقافاة الخاصة بال جمالة اجخمالاة

أسلىب خاص في  األفراد جمااة  يدخلىن باعخالي في لالقا  ياانة،  يشالىن تنظاما ذا

الحااة،  ذعك لنديا يشار ن بىضع اجخماعي يخمرز لن أ ضاع يرره  ين اعفئا  االجخمالاة 

 األخر . 

 علجمااة حد دا ثابخة نتسباا، أي أن هناك قىالد يار فة تفصل فاما برن ألضاء الجمااة 

 أهدافها  األلضاء الخااجرن لن لضىيتاا.  قبىل لضىية الجمااة ياناه االعتزام بقامها 

 تكـثاف الجهىد ين أجل تحقاقها،  هذا باكس الجمالة اعخلقائاة اعتي ال تفرض لى  أفرادها 

.  إذن، ينخمي اعفرد علجمالة االجخمالاة لند ياالده إللخبااا  (42)هذا اعقدا ين اإلعتزام

، (43)يتسبقة د ن أن ياىن عه في هذا االنخماء املبكر املاطى أي هايش ين حرية االخخااا

 ذعك عخبني الجمالة االجخمالاة املتساطرة إستراتاجاة علخمفصل،  بشال يرر يخقطع، تامل 

لى  اعخجديد عخفادي املحاكاة  اعخأكاد لى  نمىذجها اعثقافي  املحافظة لى  املتسافة اعفاصلة 

 . (44)يع الجمالة املتساطر للهاا

عقا  اعتي تحدد يا ينبغـي أن أيا بدصىص الجمااة، فهي تاخمد لى  يجمىلة ين املاايرر  ا

ياىن للاه سلىك األلضاء. إذ أن أنماط اعتسلىك تاىن يىجهة  فق لحظة لقلاة يحددة 

بىضىح عخحد ين اعخصرفا   األفاال اعتي قد ال تتتسق يع األسس املقراة  املقبىعة ين كافة 

األلضاء خصائص ياانة جديدة  يدخلفة لن خصائص األفراد املاىنرن علجمالة 

جخمالاة، إذ تأخذ أفااا  أحاسيس ألضاء الجمااة شكال خاصا  اتجاها  احدا،  يدخفي اال 
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شاىا كل  احد ينا  بشخصيخه،  يتشال عديا  لقل جمعي يحمل يىاصفا  اإلجراءا  

 املخدذة داخل الجمااة. 

 

 

 ثالثا: الجمعية والنقابـة:

أ  يترابطة أ  يهن يدخلفة  هي تجمع أشخاص يمااسىن نفس املهنة أ  يهن يتشاباة اعنقابة

داخـل نفس اعشابة ين اعنشاط،  اعتي ياىن هدفها تحديدا أن تداس  تدافع لى  املصالح 

، كما أناا تجمع يتشال أليراض املفا ضة الجمالاة (45)االقخصادية  املهناة ملجمىع ألضائاا

عهائا  بشأن شر ط اسخددام  الاية هذه املصالح لن طريق اعضغط لى  الحاىيا   ا

اعتشريااة يع اعخىسل باعامل اعتسااس ي في باض الحاال  املاانة. لى  هذا األساس، ياخبر 

 . (46)اعنضال اعنقابي اعطريق األنتسب علىصىل إل  اعغايا  املنشىدة علطبقة اعاايلة

لى  ضىء ذعك،  نشأ  اعنقابة كشال يخطىا  يخجدد علخنظا  اعدائ   اعهاالة املتسخمرة  

،  اي  أناا يتسررة قانىناا بنصىص خاصة، فإننا نجد صاىبة في تمارزها لن عهذه اعطبقة

الجمااة، إذا يانحن أخذنا باذا اعخاريف: الجمااة كمجمىلة ين األفراد املنظمرن إااديا، 

بحاث يتساىن إل  اعقاام بامل جماعي  يتسخمر،  ذعك إللخبـاا اعنقابة أيضا ينظمة طىلاة 

ينضمىن إعهاا عخحقاق يصالحه  بشال جماعي  دائ   كخجتساد ديمقراطاة ياىناا اعامال   

علرؤية اإلستراتاجاة علجمااة. فاعامل اعنقابي هى أيضا يمااسة يىياة تحصل في إطاا 

اعتشكال اعنقابي ين أجل اعخارف لى  املشاكل  املطاعب اعاماعاة  اعامل  فق برنايج يحدد 

ة املطاعب املدخلفة: اقخصاديا ) تحتسرن األ ضاع في إطـاا اعنقابة إليجاد حلىل علمشاكل  تلبا

املادية علاايلرن( اجخمالاا )تىفرر الحماية االجخمالاة  االسخجابة علمخطلبا  االجخمالاة 

 . (47) علاايلرن  أسره ( ثقافاا )اعرفع ين املتسخى  اعثقافي علامال  تنماة ياىناتا  اعثقافاة(

خالل يفهىم اإلسخقالعاة. فاعنقابة  حتى تامل لى  كما أن اعخداخل برن اعخنظامي يبرز ين 

اعقاام بأيراضها  تحقاق أهدافها للهاا أن تاىن يتسخقلة لن أصحاب األلمال  الحاىيا  
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 األحزاب  الحركا  اعتسااساة كلها،  أن ال تدضع إال إلاادة ألضائاا ين خالل جماااتاا 

ئح اعنقابا   سااستاا  طريقة لملها اعامىياة، اعتي عها  حدها تحديد أهداف  قىانرن  عىا

 اخخااا قاادتاا  يحاسبتا .   نفس اعش يء باعنتسبة علجمااة اعتي ياخبر يبدأ اإلسخقالعاة ين 

املبادئ اعكبر  عخحديد ياهاتاا  ضمان نجالتاا  ترساخ لفىيتاا اعخأسيتساة  اعخنظاماة 

ية املمرزة علمنظما  اعنقاباة  اعىظافاة . هذه األخررة، تبرز أيضا كتسمة ين اعتسما  اعبناى 

بالخبااها تاكس باعداجة األ ل  اعنشاط " اعافىي " علامال، بغاة تحتسرن أ ضاله   ظر ف 

لمله   اعرفع ين أنماط ليشه .  هي "اعافىية " اعتي يا فخئت تخارض ملحا عة االعخفاف للهاا 

ما أناا أداة علدفاع لن  تحىير أهدافها اعنبالة، فقد أصبح يالحظ أن اعنقابة اعاماعاة ب

يتسخى  ليش الئق، هناك ايبة في إدياجها بإسناد د ا جديد عها يضاها في خدية تراك  

، هذا ين جهة،  ين جهة أخر ، فإن تااطي اعنقابة (48)اسايال األقلاة املاعكة  يرر اعاايلة

قة ياه علنشاط اعتسااس ي يجالها تلخقي بحزب يارن فخنخهي إيا لخضىع عه أ  تنظا  اعاال

،  ين ث  ضرب يصداقاة اإلسخقالعاة اعتسابق ذكرها. كما أنه (49)بىاسطة اتفاق سااس ي

أصبح في ضىء يحا عة االحخىاء أ  اإلدياج هاته ين اعصاب للـى اعنقابا  تنماة املناهج 

،  يما يؤثر أيضا لى  " (50) تاما  املىااد اعضر اية عتشغال اعفئا  الجديدة ين اعامال

اعنقابة  -" باعخالي " فاللاتاا".  يمكن اعىقىف في األخرر لى  اعخمايز برن اعخنظامرن لفىيتاا 

ين خالل تادد أساعاب لملها. فاعخنظا  اعنقابي يتسخددم  سائل لديدة عخحقاق  - الجمااة

أهدافه  يناا الحىاا  اعخفا ض، اإلضراب، اعخنتساق، اسخاراضا  فاتح ياي... أيا اعخنظا  

عاا  أكثر ير نة  أقل حس احخجاجي،  يناا أساسا اعشراكة يع جل آغل بالجماىي فيشخ

في األنشطة اإلشاالاـة...  اي  تادد أد ا  اعامل  أساعاب االشخغال فقد أضح   اعفاللرن

كل ين الجمااة  اعنقابة إطااين عخحقاق  ظائف  يصالح ايجاباة، بصرف اعنظر لن اعفئة 

ىي ين ضمان فاللاخه  نجالخه في تحقاق د اة اعخنماة املتستادفة، حاث تمكن اعامل الجما

في شمىعاتاا، كما أنه في اعىقت الحالي اكتتسبت الحركة اعنقاباــة نظايا  قىة، سمحا عها بلاب 

 .(51)اعد ا اعريادي، اجخمالاا  اقخصاديا، خاصة في املجخماا  اعصنالاة

 رابعا: الجمعية والحزب السياس ي: 
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ااس ي إشااال نظريا عغااب تدصص فكري يرصد علظاهرة الحزباة، يارف تاريف الحزب اعتس

ذعك أن اعكخابا  اعتي اهخمت بدااسة الحزب اعتسااس ي كان يحركها جدال ايديىعىجي يؤطره 

 . (52)املشر ع اعشمىلي ين جهة أ  املشر ع اعلابرالي ين جهة أخر  

 لى  ضىء ذعك، يمكن اعىقىف لى  تااايف يخاددة علحزب اعتسااس ي: 

 هى تنظا  سااس ي يتسع  إل  بلىغ اعتسلطة اعتسااساة داخل الحاىية،  الحزب السياس ي

 لادة ين خالل املشااكة في الحمال  االنخداباة  األحزاب اعتسااساة تمااس 

اعديمقراطاة في داخلها ين خالل انخدـاب ألضائاا في أيانا  الحزب املدخلفة،  صىال إل  

ينخمىن علحزب لخىض االنخدابا . إن األحزاب انخداب ائيس الحزب  ترشاح ألضاء 

اعتسااساة كثررا يا تتبنى أيديىعىجاة ياانة  اؤ ،  عكن يمكن أيضا أن تمثل اعخحاعف 

 .(53)برن املصالح املخباينة

: الحزب اعتسااس ي هى كل جمالة ينظمة اسماا، تامل لى  تأدية التعريف الكالسيكي* 

ام، فضال لن اآلثاا املباشرة أكثر ين اهخمايا   ظائف  ينه تثقاف الجمهىا عقبىل اعنظ

اعتسااسة اعااية،  تشجع األفراد عخىلي املناصب اعااية،  اعتي تشمل  ظافة اعربط برن 

 الجمهىا  يخدذي اعقرااا  الحاىياة. 

 الحزب اعتسااس ي يجمىلة ين األفراد تصىغ اعقضايا اعشايلة، تعريف السويل وكابالن :

. هذا اعخاريف يمرز الحزب لن اعقطالا  يرر املنظمة (54)ا  تقدم يرشحرن عالنخداب

 . (55) يتستباد الجمالا ، بما فهاا اعضايطة  أساعاب اعخأثرر اعتي تاخمدها

 الحزب اعتسااس ي تنظا  يتسخمر يتسرر لى  املتسخى  اعىطني تعريف أندري هوريو :

عخحقاق سااسة  املحىي علحصىل لى  اعدل  اعشابي بادف االستاالء  يمااسة اعتسلطة 

يحددة. يمكن اسخدراج ين هذا اعخاريف لنصرين هايرن: اعخنظا   املشر ع اعتسااس ي، 

فاعخنظا  يمكن الحزب ين االنغراس فـي الجتس  االنخدابي  اعامل بفااعاة علحصىل 

لى  اعتسلطة  االاتباط بتنفاذ برنايجه اعتسااس ي. لى  هذا األساس يارف الحزب 
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اعشريحة االجخمالاة اعتي يخاىن يناا  يتسخقطباا  اعتسااس ي بتنظامه، بنىلاة

 . (56)ببرنايجه

 الحزب هى نتساج علاالقا  الخاصة اعخاباة علمىااد اعتي تعريف ميشيل هاستينكز :

يمكن أللضائاا )خاصة املتسررين( تابئتاا ملىاجهة املىاقف اعداخلاة  الخااجاة، كما أنه 

اته إال بتنظا  بناة املانى، بحك  أن ياان علخطاب اعذي ال يمكنه اعىصىل إل  ياي

الحزب ينخج املااني. إنه صانع أيديىعىجي  ينخج ثقافي، يتتساكن تاايداا إلبراز نمىذج 

املجخمع املشرلن  اس  املبادئ اعرئيتساة اعتي انطالقا يناا تأخذ األنشطة الخاصة 

خىجه تحت حجتاا اعقىية. إن الحزب هى أيضا تنظا  يمركز   طني، حاث املشاايع ت

 . (57)إكراه يتسخىيا  يدخلفة نحى املنطق اعخجريبي  كذا إيااناة اتداذ اعقراا

 حاث يخ  تحديد لناصر يفهىم الحزب في أاباة: + اسخمرااية تعريف البالومباراووينر :

اعخنظا + ايخداد اعخنظا  إل  املتسخى  املحىي يع  جىد اتصاال  ينخظمة داخلاة  برن 

ملحلاة+ ايبة عد  اعقادة يحلاا  قىياا في صنع اعقراا  عيس فقط اعىحدا  اعقىياة  ا

اعخأثرر لى  يمااسة اعتسلطة+ تجماع األنصاا في االنخدابا  أ  اعتسعي علحصىل لى  

 . (58)اعخأياد اعشابي

انطالقا ين هذه اعخاريفا  يبرز يد  تكاف األحزاب يع يجخمع الحااية لى  لدة يتسخىيا ، 

تطىا نظام األحزاب إل  نظام يجايل  يتساير علبدائل الجديدة، اعتي تبد   يد  تأثرر ذعك لى  

أقل أ  أكثر ياااضة... إناا اعبدائل اعتي تخجتسد في الحركا  االجخمالاة الجديدة،  يناا 

اعخنظاما  الجماىية.  ين خالل تحلال لناصر  يحخىيا  هذه اعخحديدا  يمكن اعقاام بنىع 

 جمااة  ذعك بإبراز أ جه االئخالف  االخخالف باناما.ين املقاابة برن الحزب  ال

 أوجه االئتالف بين الحزب والجمعية:  -أ

  ين حاث اعنشأة يطرح اعتسؤال كاف يمكن تمارز الجمااة لن الحزب، خاصة  أن

كلمة "حزب" كانت تطلق لى  اعفئا  اعتي كانت تخىزع الجمهىايا  اعقديمة  لى  

أحد قادة املرتزقة في إيطاعاا إبان لصر اعناضة،  اعتي كانت تخجمع حىل  Clanاعزيرة 
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كماكانت تطلق أيضا لى  اعنىادي...  لى  اعلجان اعتي كانت تاد عالنخدابا   لى  

 . (59)اعخنظاما  اعشاباة

  كل ين الجمااة  الحزب يتبلىا كبناة ذا  ياية يحددة. فاأل ل  تااال ين أجل

ساة،  اعثاني يفرض كبناة حقاقاة، ينظمة، تحقاق أهدافها املتسطرة في قىاناناا األسا

دائمة، قابلة علخحقق  قاداة لى  تابئة  شحذ اعطاقا ،  تخكاف بشال كايل يع 

 . (60)أهدافها

  اعخغطاة اعتراباة تلاب أيضا د اا حاىيا في تشابه اعخنظامرن. فالجمااا ،  إن كان

د تجتسد اإلشااع اعباد املحىي يؤطر، بشال كبرر، يجال تدخالتاا، فهي أيضا ق

اعىطني لبر نمطرن: الجمااة األم  فر ع هذه الجمااة،  نفس اعش يء باعنتسبة علحزب، 

حاث هناك تنظا  كايل لى  املتسخى  املحىي  لى  املتسخى  اعىطني  اعاالقا  تظل 

تغطي يجمىع  (61)يتسخمرة برن هذين املتسخىيرن. فالحزب اعتسااس ي إذن، هى بناة

 . (62)ن املثال اعباىقراطياعتراب  تنظ  انطالقا ي

   إن قاام الحزب لى  اعتزام إجرائي  حر، بادف اعتسماح عقاادياه بتسلطة لى  يتسخى

املجمىلة،  ألنصااه بإتاحة اعفرص املانىية  املادية عه ،  بختبع األهداف املىضىلاة 

علحصىل لى  يمـرزا  شخصاة  تحقاقها كلها، يبرز كل ذعك اعطابع الجماىي 

 . (63)عهذا الحزب  اعاالئقي

  لى  ضىء ذعك، فالحزب هى لقد، تنظا ، جمااة أشخاص يخحدة، ين أجل 

. إنه تنظا  يتسع  ألضاؤه علامل املشترك عخحقاق (64)يصالح  أهـداف يشتركة

أهداف سااساة. اعش يء اعذي يمكن أن ينطبق لى  الجمااا ، خاصة اعتسااساة 

ساة، فإناا تؤثر لى  تىجها  اعرأي اعاام يناا. إنه حتى باعنتسبة علجمااا  يرر اعتساا

 ين خالل تبنهاا لخطة سااساة ياانة.

يخفق الحزب يع الجمااة أيضا في لنصر اإلسخمرااية  املدا ية لى  تحقاق األهداف 

 املرسىية. 
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 أوجه االختالف بين الحزب والجمعية:  -ب 

 ظا .يمكن حصرها أساسا في األهداف، اعاضىية  اعخمثال اعشابي  اعخن

 فاألحزاب اعتسااساة عها اهخمايا  جد  اساة  تا  يجمىع الجتسد االجخماعي، األهداف :

االقخصادي  اعتسااس ي علمجخمع، بل  تخجا ز الحد د عتاخ  بقضايا خااجاة.  يخمثل 

اعهدف األساس ي عخحركها في ايخالك اعتسلطة  املشااكة فهاا. في  حرن تقخصر  ظافة 

ا  االقخصادية  االجخمالاة ملندرطهاا، بحاث تبقى أهدافها الجمااا  لى  تلباة الحاجا

يقادة باملجال اعذي حددته عنفتسها ) جمااا  ذا  تىجها  سااساة، فئىية، 

 (65) اقخصادية...(

 :إن طبااة الحزب تخطلب اعتشدد في قبىل األلضاء يرالاة اللخبااا   العضوية

ا تض  جماع اعخاااا  اي  اخخالف أيديىعىجاة، أيا الجمااا  فهي أكثر اتتساقا، ألنا

.  هناك عخجتساد اعاضىية تتباين حتى اعتتسماا  برن (66)تىجهاتاا االيديىعىجاة

الحزب، حاث ياعبا يا يطلق لى  ألضائه صفة "يناضلرن"  برن الجمااة اعتي ال تخجا ز 

 تتسماة ينتتسبهاا "يندرطرن" أ لى  أكثر تقدير" ألضـاء فاللرن".

 حتسب اعخابرر اعلفظي علحزب فإنه يفاد الجزء. عكن هذا األخرر ينبغي : التمثيل الشعبي

.الجمااة لى  اعنقاض، ال ينطبق باعضر اة ذعك، (67)أن ينصرف أيضا عالاتباط باعال 

فهي تاىن يىجهة ملندرطهاا  عفئة يحد دة، تقاادا باعهدف اعذي اسمخه في قانىناا 

فا  تخ  تبيئة األهداف املرسىية علجمااة . فاعفئة املتستادفة هنا تحدد سل(68)األساس ي

 يع طمىحا   تطلاا  هذه اعفئة.

 يارف الحزب ايخدادا يع  جىد اتصاال  ينخظمة داخلاة  أخر  برن اعىحدا  التنظيم :

اعقىياـة  املحلاة. انه يترج  اعخىجها  اعتسااساة علمىاطنرن املنظمرن داخل الحزب، 

.  للما أن إدياج (69)عشابي بىاسطة االنخدابا اعذي يارف هاالة تقىم لى  اعخمثال ا

، (70)اعفرق اعبرملاناة  اعلجان االنخداباة ساه  فـي  الدة األحزاب اعتسااساة الحديثة

 أن إنشاء هذه األخررة هى ذ  لالقة يباشرة يع تبني قانىن االنخداب في الحااة 
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ل بفااعاة ين أجل . هذه اعهاالة االنخداباة تمكن اعخنظا  ين اعام(71)اعتسااساة

تحقاق برنايج علحزب. أيا باعنتسبة علجمااة فخنظامها يدخلف، فهي التادف علىصىل 

 . (72)علتسلطة،  باعخالي ال يمكن  صفها باآلعة اعتي تامل بادف االستاالء لى  اعتسلطة

إن يتسأعة اعخنظا  هذه تجالنا نتتساءل هل بإياان خلاط األحزاب  ياه خلاط املبادئ، ين 

اعتسقف اعذي يدنق املفاها  اعتسااساة اعبتساطة؟  باعخالي اعىصىل إل  نطاق ياقىل ين  إنااء

، اعذي يضمن سبل ديمقراطاة حقة تجتسد األحزاب اعتسااساة اكنا (73)اعنظام االنخقالي

 أساساا ين أاكاناا. 

، يخماه  اعخنظا  الجماىي،  كما قد يتباين في اعاديد ين اعاناصر نافلة القول  

ص، يع تنظاما  أخر )اعشركة، الجمالة االجخمالاة، اعنقابة، الحزب...( اعش يء  الخصائ

اعذي يجاله "اعنمىذج املثال" اعقادا لى  عف،  في "كل"  احد  يخناي  ، سائر املحددا  اعتي 

ترس  األبااد  الجىهرية   علنتسق املارفي املاىن ملثل هذه اعخنظاما ،  باعخالي  جالها تمخلك 
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 الواقع و االفاق السياسة الجنائية المغربية

 

 

     ذ :  محمد المساوي

   باحث في الشؤون القانونية  و العلوم  الجنائية 

 

 

شهد  اعتسنىا  اعقلالة املاضاة الترافا يخناياا بمشالة اعفتساد  اعخصدي عها، بتسبب يا        

كما ،   تدلفه ين اناااسا  سلباة  خطررة لى  املتسخى  االقخصادي  اعتسااس ي  االجخماعي

حظات باهخمام اعباحثرن  الخبراء  املدخصرن  أصحاب اعقراا اعتسااس ي  املنظما  اعد عاة، 

صدا  االتفاقاة األيماة ملاافحة اعفتساد اعتي  قع للهاا املغرب في نفس  1885ففي سنة 

،  هي االتفاقاة اعتي تقض ي بإحداث جهاز أ  لدة أجهزة 1881اعتسنة  صادق للهاا سنة 

ة ين اعفتساد  ياافحخه، فما هي أه  املباداا  اعتي اتدذها املشرع الجنائي يالفة باعىقاي

 ؟املغربي عخازيز  تطىير سااسة ياافحة اعفتساد   يالئمتاا يع االتفاقاة اعد عاة

  ال  أي حد اسخطالت اعتسااسة الجنائاة تفاال   تطىير اآلعاا  اعىقائاة  اعزجرية  اعرقاباة  

 اد؟املاخمدة في يىاجهة اعفتس

 

 :  تشخيص وضعية الفساد باملغرب ومحدودية آليات مكافحته  املحور األول 

ان يحا عة اإلحاطة اعشمىعاة  اإلحصاء اعكمي  اعنىعي اعدقاق عىضااة اعفتساد أير     

يحفىف بادة صاىبا  ناتجة باألساس لن طابع اعتسرية اعذي يحاط باعظاهرة     ساادة  

 ثقافة اعخطباع يع تجلااتاا.

إال انه ين خالل اسخقراء يضايرن اعخقااير  اعدااسا  اعتي أنجز  ين طرف "اعهائة       
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،  اعتي  خىعها املرسىم 1881يااس 85املركزية علىقاية ين اعرشىة "املحدثة بمقخض ى يرسىم  

املحدث عها ثالث يهام أساساة تجال يناا في آن  احد يرصدا عتشخاص اعفتساد،  آعاة عختبع 

نجزا ،  قىة اقتراحاة تصدا اعخىصاا ،  حاث قايت  بتشخاص شمىلي عىاقع  تقاا  امل

اعفتساد   اسخصداا دااسخرن يادانيخرن حىل يظاهر  اعفتساد  ياافحخه بقطاعي اعصحة 

 اعنقل، خلصت  اسخنخاجاتاا ال   ان اعفتساد باعقطاع اعصحي   اعطرقي تدخلف حدته 

خدخلرن. كما تدخلف أشاال اعفتساد  املباعغ املرصىدة  تجلااته باخخالف املاادين  املتساطر  امل

باخخالف اعفئة اعامرية عألشخاص  يتسخىاه  االجخماعي  االقخصادي،  بدصىص اعفالل 

اعرئيس ي في ااتااب جريمة اعرشىة  فقد  تىزلت املتسؤ عاة  ين جهة لى  املشااكة اعفالاة 

ملتسخدديرن باعقطالرن  ااء علمىاطن في يمااسا  اعرشىة،  ين جهة اخر  لى   قىف ا

اعظاهرة لبر املطاعبة اعصريحة باعرشىة أ  االبتزاز املقنع، باإلضافة ال   جىد فئة ين اعىسطاء 

 أضحت تشال لايال أساساا السخفحال اعظاهرة باعقطالرن.

  بإعقاء نظرة لاية لى  يؤشرا  ياليتسة اعرشىة  اعباا يتر اعااعمي  تحقاقا  اعنزاهة        

ي أصبحت تحظى بالتراف د لي كأد ا  ينهجاة ملاليتسة  ظاهرة اعفتساد يتبرن حج  اعت

 االنطباع  اعخصىا املرصىد حىل اعفتساد  باملغرب، 

فمؤشر إدااك اعرشىة اعااعمي اعذي لى  أساسه صنفت "جمااة اعشفافاة اعد عاة" املغرب 

راجع  اعركىد، أيا يؤشر يخأاجحا برن اعت 8000 ينذ اإلحصائاا  األ ل  اعتي تاىد عتسنة 

"اعباا يتر اعااعمي علفتساد" فمن جهخه يجال املغرب في يراتب يخأخرة، بينما املؤشر "اإلجمالي 

 علنزاهة" يضع املغرب في خانة اعد ل ذا  " اعنزاهة اعتسيئة". 

  الخمادا  لى  املقاابة اعقضائاة  ين خالل  اسخقراء اإلحصائاا  الجنائاة يتستشف  ان      

رائ  اعفتساد يرتفاة في يجمىع الجرائ  املرتكبة باعنظر ال  لدد اعقضايا  املخابارن،  تىجد ج

 في ااتفاع يتسخمر خالل اعاشر سنىا  األخررة.

 لمىيا  فانه اي   أهماة املؤشرا  املباشرة  يرر املباشرة  ضر اة االسخئناس باا إال أناا       

  ان املغرب الزال يصنفا في خانة اعد ل اعتي الزاعت تبقى تقريباة،   تشرر في نفس اعىقت ال

يجهىداتاا في يحاابة اعفتساد يرر كافاة   يرر فااعة،  تارف اكراها   لىائق  تحىل د ن 

 فااعاة اعتسااسة الجنائاة  في يىاجهة اعفتساد.
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ة لى  يقااب 8061حاث الخمد  اعتسااسة الجنائاة املغرباة  ملحاابة اعفتساد  ينذ سنة       

جنائاة صرفة تمت ترجمتاا إل  يقخضاا  زجرية نصت للهاا يجمىلة اعقانىن الجنائي في 

،  يتساطر اسخثنائاة علمخاباة  املحاكمة تضمنتاا اعنصىص 136إل    148اعفصىل ين 

اعقانىناة املحدثة ملحكمة اعادل الخاصة،  كما قام املشرع املغربي ينذ بداية اعتتساانا  

في يتسلتسل إصالح اعقضاء، اعذي  تجى  لى  الخصىص في تاديل باالندراط باعخداج 

املجمىلة الجنائاة  إحداث املحاك  اإلدااية  اعخجااية   إعغاء يحكمة اعادل الخاصة  إسناد 

كل اخخصاصاتاا ملحاك  االسخئناف ث  اعخىجه نحى إحداث أقتسام علجرائ  املاعاة بمجمىلة 

د املقاابة اعخدلاقاة علحااة اعااية،   االندراط في ين يحاك  االسخئناف، يع يحا عة الخما

،كما شهد  اعتسااسة الجنائاة ينذ سنة  1885اعديناياة اعد عاة ملحاابة اعفتساد ينذ سنة 

يراجاة جزئاة عنظام اعاقىبا  باملىازاة يع انخقاعه ين اعقضاء االسخثنائي ال  اعقضاء  1884

اة املخالقة بماافحة يتسل األيىال،  اعقانىن اعاادي، حاث ت  الخماد املقخضاا  اعقانىن

املخالق بحماية اعشهىد  املبلغرن  اعضحايا،  اعقانىن املحدث ألقتسام الجرائ  املاعاة 

 بمجمىلة ين يحاك  االسخئناف.

 يع ذعك، فقد ظل اعخغارر اعذي لرفه قطاع اعاداعة لمىيا يحصىاا في اطاا تقني ع        

ىلاة املطلىبة، كما ان استبدال اعقضاء االسخثنائي بقضاء لادي يتسمح بإحداث اعنقال  اعن

في يجال ياافحة اعفتساد ع  يرق  ال  يتسخى  نظام قضائي يخدصص يتساه  في تحقاق اعردع 

اعاافي لن ااتااب الجرائ  املرتبطة باملال اعاام   يخىفر لى  املىاصفا  املطلىبة علخجا ب 

 املىضىعي يع تفالال  اعفتساد.

 لى  اعامىم يمكن اعقىل بان اعتشريع املغربي احترم بشال لام اعقىالد اعشالاة        

املخضمنة باالتفاقاة األيماة بدصىص املخاباة،  يع ذعك فقد ت  اصد يجمىلة ين  اعثغرا  

لى  يتسخى  اعقانىن  املمااسة تؤدي ال  االفال  ين املخاباة حتسب يا أكدته اعهائة املركزية 

عرشىة،   تخجى  هذه اعثغرا  اعتي تحد ين تحريك يتسطرة املخاباة لى  علىقاية ين ا

 الخصىص في:

لدم اعخنصاص لى  يدد خاصة عخقادم اعدلى  اعامىياة  اعاقىبا  املقراة لجرائ    -  8

اعفتساد بما يجالها يددا قصررة خالفا عالتفاقاة األيماة اعتي اقخضت فترة تقادم أطىل عهذه 
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لى  هذا اعخقادم أحاام اعقىالد اعااية املنصىص للهاا في قانىن  الجرائ ، حاث تتسري 

املتسطرة الجنائاة  اعتي حددتاا باعنتسبة عخقادم اعدلى  اعامىياة  اعاقىبا  في الجنايا  ب

 سنىا   املداعفا  بتسنة  احدة. 4سنة  الجنح ب 83

 

ألفاال اعفتساد اعتي إلمال يتساطر اعقضاء اعاادي في اعخحري  اعبحث  اعخحقاق علخصدي   - 1

تخمرز أساسا بطابع اعتسرية املؤدي إل  صاىبة اإلثبا ، بما ين شأنه أن يحد ين تاماق 

 اعخحقاق اإللدادي اعذي يكخفي ياعبا بالخماد يحاضر اعشرطة اعقضائاة.

يااب يتسطرة خاصة باألدعة املخالقة بجرائ  اعفتساد اعتي تبقى خاضاة علقالدة اعااية في  -5

طرة الجنائاة نظرا عادم  جىد قانىن خاص باذه الجرائ ، حاث يصاب تفاال إطاا املتس

ين قانىن املتسطرة الجنائاة اعتي تتسمح بإثبا   الجريمة باعلجىء ال  أدعة تتسري  111املادة 

 للهاا أحاام اعقانىن املدني  أحاام خاصة.

يباشرة عد   كالء تحجا  د ا املجلس األلى  علحتسابا  في تحريك املخاباا  اعقضائاة  -4

امللك،حاث تلزيه باض يىاد يد نة املحاك  املاعاة برفع األفاال اعتي تشال جرائ  جنائاة ال  

  زير اعادل قصد اتداذ يا يراه يالئما.

اسخامال قىالد االخخصاص االسخثنائاة اعتي تتسمح عباض املىظفرن املنتسىب إعها  ااتااب  -3

  خاصة في اعبحث  اعخحقاق  املحاكمة كمطاة عإلفال  جرائ  ياانة باالسخفادة ين إجراءا

 ين املخاباة.

نتاجة عهذه اعثغرا ، جاء  الحصالة اعاملاة علمخاباا  اعقضائاة باعفتساد هزيلة لى      

املتسخىيرن اعكمي  اعنىعي يقاانة يع املداعفا  املرصىدة لى  يتسخى  اعخقااير املدخصة، 

 .ا املرصىد حىل تفالل اعظاهرة باملغرب باعنظر ال  حج  االنطباع  اعخصى 

أيا فاما يدص  نظام املراقبة اإلدااية  املاعاة فانه باعري  ين  جىد ينظىية             

قانىناة،  عهائا  اعخفخيش  املراقبة )املفتشاا  اعااية علىزااا (  يحاك  ياعاة، إال أن 

تناسق جهىد يدخلف األجهزة  اكراها  تاترض يدخلف ياىناتاا تخجى  باألساس في يااب

اعرقاباة، نظرا عضاف لالقاتاا املؤستساة  قصىا تاا ناا  تبادعها علخبرا   املالىيا ، اعش يء 

 اعذي يحد ين فاللاة جهىدها جمااا في كبح جماح اعفتساد  اعتساطرة للاه.
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ة لرفت  لى  اعري   ين  جىد ترسانة تشريااة يخالقة بماافحة اعفتساد إال أن اعظاهر        

اسخفحاال حتسب يؤشرا  املاليتسة،  يمكن إاجاع  قصىا  يحد دية  اعتسااسة الجنائاة إل  

ضاف األثر اعنتسبي عآلعاا  اعزجرية  يحد دية فااعاة اآلعاا  اعىقائاة  ضاف نجالة هائا  

 اعخفخيش  املراقبة  املتسائلة  قصىا آعاا  املخاباة  املحاكمة.

 

 د للسياسة الجنائية املغربية ورهانات محاربة الفساداملحور الثاني: الوجه الجدي

في سااق اسخجابة املشرع املغربي ملقخضاا  اتفاقاة األي  املخحدة ملاافحة اعفتساد        

 بادف يالئمة اعتسااسة الجنائاة يع يخطلبا  ياافحة اعفتساد، ت  إحداث اعهائة املركزية 

، إال أناا  ينذ تأسيتسها  اجهت يجمىلة 1881يااس 85علىقاية ين اعرشىة بمقخض ى يرسىم

ين االكراها  تخمثل في انادام يقىيا  اعشخصاة املانىية  االسخقالل املالي،  يحد دية 

يجال تدخل اعهائة، لال ة لى  ذعك أبانت املمااسة ان يهام االستشااة  االقتراح  اعخقاا  

ىيا  اعالزية  بمحد دية  اعخنتساق  اعخاا ن تصطدم إجماال بصاىبة الحصىل لى  املال

االندراط اإلاادي عإلدااا   اعهائا  املاناة  باشاشة يىقع اعهائة في يتساا تنفاذ املقترحا  

  اعخىصاا .

لى :" إحداث هائة  طناة علنزاهة  اعىقاية  56نص في  اعفصل  1888 باد صد ا دسخىا     

ين اعرشىة،  ذعك في إطاا يحدد ين اعرشىة  يحاابتاا" عخحل يحل اعهائة املركزية علىقاية 

باض تفاصالها فاما يىي : "تخىل  اعهائة اعىطناة علنزاهة  861عامل اعهائة، يحدد اعفصل 

 اعىقاية ين اعرشىة  يحاابتاا لى  الخصىص، يهام املباداة  اعخنتساق  اإلشراف  ضمان تتبع 

ل،  املتساهمة في تدلاق تنفاذ سااسا  يحاابة اعفتساد،  تلقي  نشر املالىيا  في هذا املجا

الحااة اعااية،  ترساخ يبادئ الحااية الجادة،  ثقافة املرفق اعاام،  قا  املىاطنة 

 ."املتسؤ عة

 في هذا اعصدد طرح يشر ع قانىن يخالق باعهائة اعىطناة علنزاهة  اعىقاية ين اعرشىة     

  اعاماقة في  جها  اعنظر  يحاابتاا علنقاش ،  قد أثاا أثناء يناقشخه يجمىلة ين االخخالفا
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حىل لدد ين اعقضايا املثااة، يناا يا يرتبط بمجال االخخصاص أ  ابط املتسؤ عاة باملحاسبة، 

ث  يد  اسخقالعاة اعهائة ياعاا  إداايا  تمكرن اعهائة ين اعىسائل اعتي تتاح عها اعقاام 

تى اعىسائل  لدم تقااد باملباداة  اعخصدي اعخلقائي ألفاال اعفتساد اعتي تصل إل  للمها بش

هذا اعخدخل بشرط تلقي اعشاايا  في شأن اعىقائع املاناة ،  تمكاناا ين اعىسائل اعتي تتاح 

عها اعقاام باعد ا املنشىد كما اخخلفت  جها  اعنظر أيضا حىل تمكرن اعهائة اعدسخىاية 

  .الجديدة ين اعصفة اعضبطاة اعقضائاة

املتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من  883-81 وبعد املصادقة على القانون رقم   

، فقد  1182يوليوز 1بتاريخ  5372الرشوة ومكافحتها وصدوره  بالجريدة الرسمية عدد 

أصبحت اعهائة  تخمخع باعشخصاة االلخبااية  االسخقالل املالي،   حدد هذا اعقانىن يهايها في 

املىكىعة عتسلطا  أ  هائا  أخر  بمقخض ى   االخخصاصا  اعخاعاة، يع يرالا  االخخصاصا 

 اعنصىص اعتشريااة الجااي باا اعامل:

اعشاايا   املالىيا  املخالقة بحاال  اعفتساد  دااستاا،  اعخأكد ين  تلقي اعخبلاغا      -      

حقاقة األفاال  اعىقائع اعتي تخضمناا  فق املتسطرة املنصىص للهاا في هذا اعقانىن  إحاعتاا 

اعشاايا   القخضاء، إل  الجها  املدخصة، إال انه ال يجىز عها اعنظر في اعخبلاغا   لند ا

 املخالقة باعقضايا املار ضة لى  اعقضاء .

اعقاام باملاا  اعبحث   اعخحري لن حاال  اعفتساد اعتي تصل ال  لل  اعهائة  فق   -      

 اإلجراءا  املنصىص للهاا في هذا اعقانىن.

رايج علىقاية ين جرائ  اعفتساد  اإلسهام في تدلاق الحااة اعااية،  اعتسهر لى  إلداد ب  -    

 تنفاذها باعخنتساق يع جماع اعتسلطا    اعهائا  املاناة.

اعامل لى  نشر قىالد الحااية الجادة  اعخاريف باا، طبقا ملاثاق املرافق اعامىياة   -    

 ين اعدسخىا. 831املنصىص للاه في اعفصل 

 ج علخىاصل  اعخىلاة  اعخحتسيس  نشر قا  اعنزاهة  اعتسهر لى  تنفاذها. ضع براي -

إبداء اعرأي بطلب ين الحاىية، بدصىص كل برنايج ا  تدبرر ا  يشر ع ا  يباداة  -
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 تريي إل  اعىقاية ين اعفتساد  ياافحخه.

إبداء اعرأي بطلب ين الحاىية أ  أحد يجلس ي اعبرملان في يشاايع  يقترحا  اعقىانرن  -

 اايع اعنصىص اعخنظاماة ذا  اعصلة بمجال اعىقاية ين اعفتساد  ياافحخه. يش

تادف إل  نشر  تازيز  تقدي  كل اقتراح أ  تىصاة إل  الحاىية أ  إل  يجلس ي اعبرملان، -

 اعشفافاة  ترساخ يبادئ الحااية الجادة  ثقافة املرفق اعاام  قا  قا  اعنزاهة 

 املىاطنة املتسؤ عة.

  تىصاة إل  الحاىية بشأن تبتساط املتساطر  اإلجراءا  اإلدااية تقدي  كل يقترح أ -

 اعراياة إل  اعىقاية ين اعفتساد  ياافحخه.

دااسة اعخقااير اعصاداة لن املنظما  اعد عاة  اإلقلاماة  اعىطناة املخالقة بىضع  -

 املغرب في يجال اعفتساد ،   اقتراح اإلجراءا  املناسبة  تتباها.

ر يىضىلاتاة حىل يظاهر اعفتساد  سبل اعىقاية ينه  ياافحخه انجاز دااسا   تقااي -

  نشرها.

إلداد تقرير سنىي حىل حصالة أنشطة اعهائة يقدم إل  اعبرملان طبقا ألحاام اعفصل  -

 ين اعدسخىا. 868

إقاية لالقا  اعخاا ن يع اعهائا  اعامىياة  املنظما  يرر الحاىياة  الجاياا   -

عاة ذا  األهداف املماثلة في يجال اعىقاية ين اعفتساد  يراكز اعبحىث اعىطناة  اعد  

  ياافحخه  تبادل الخبرا  في هذا املجال.

سخصبح اعهائة يؤهلة علقاام بإجراء لملاا  اعرصد أ  اعبحث أ  اعخحري اعالزية عد     

األشخاص اعذاتارن أ  املانىيرن أ  املؤستسا  املاناة ين أجل اعخأكد ين حقاقة اعىقائع 

 ال اعتي تصل إل  للمها. األفا
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كما يادف هذا اعقانىن إل  تازيز د اها في يجال اعخصدي لجماع أفاال اعفتساد سىاء املجرية 

باعقىانرن اعزجرية أ  اعقابلة علاقاب في إطاا يتسطرة اعخأديب، فضال لن ينحها سلطة اإلحاعة 

بحق اعختبع  يارفة املباشرة لى  اعناابا  اعااية أ  لى  سلطا  اعخأديب، يع االحخفاظ 

 املآال   يرالاة االخخصاصا  املدىعة علمؤستسا  اعامىياة اعاايلة في املجال  اعخنتساق ياها.

وسيدخل هذا القانون حيز التنفيذ، ابتداء من تاريخ تعيين رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها 

 . 883-81من القانون رقم    23العام، كما نصت عليه املادة 

يالئمة اعتسااسة الجنائاة املغرباة يع االتفاقاة اعد عاة يخطلب تمكرن اعهائة  لمىيا فان     

املرتقبة ين ضمانا  االندراط  اعخاا ن اعكفالة بزاع اعفاللاة املطلىبة في صالحااتاا  في إطاا 

يبدأ تاايل  تناسق جهىد يدخلف األجهزة املاناة بماافحة اعفتساد حتى ترتقي ين هاال 

اعخىصاا   اعخبلاغا  ال  ايخالك اعقداة لى  تحىيلها إل  يشاايع   أ ااش  يؤستساتي ملراكمة

في  ،قابلة علخفاال أ  قضايا فتساد قاداة لى  أن تأخذ طريقها نحى ساحا  اإلدانة  اعاقاب

ظل املقاابا  الحديثة اعتي تاخبر اعىقاية  املاافحة آعاخرن يخاايلخرن تؤطران أي سااسة 

د، كما ان االندراط الحقاقي في ياافحة اعفتساد  اعىقاية ينه يخطلب جنائاة ملحاابة اعفتسا

إدخال إصالحا  جىهرية تخالق بخحارن  يالئمة اعتسااسة الجنائاة يع يخطلبا  ياافحة 

اعفتساد،  ذعك لى  يتسخى  تىساع دائرة اعخجري ،  تازيز األثر اعردعي علاقىبا  املطبقة لى  

ضائي ين اعفتساد  تازيز د اه في املاافحة،  ياافحة أفاال اعفتساد،  تحصرن الجهاز اعق

اإلفال  ين املخاباة  اعاقاب، في أفق  الخماد يشر ع اعخدلاق اعشايل  تشياد ينظىية 

 . طناة علنزاهة

 :املراجع املاخمدة

 .1888ـ   1888ـ تقرير اعهائة املركزية علىقاية ين اعرشىة 

املركزية علىقاية ين اعرشىة بانىان :  ين اعهائة  ـ اعخقرير اعتركابي املنجز ين طرف اعهائة 

-1881املركزية علىقاية ين اعرشىة ال  اعهائة اعىطناة علنزاهة  اعىقاية ين اعرشىة  يحاابتاا 

1885. 
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ـ يذكرة   تقديماة  صاداة لن اعهائة املركزية علىقاية ين اعرشىة حىل يشر ع قانىن بشأن 

 ين اعرشىة  يحاابتاا.   اعهائة اعىطناة علنزاهة  اعىقاية

ـ 81ـ يىقع األيانة اعااية  علحاىية لى  االنترنت : اعخااعاق اعتي أثرر  حىل يشر ع قانىن 

885. 

 .1883يىعاىز 1اعصاداة بخاايخ   6514ـ الجريدة اعرسماة لدد  
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 مقترحات لتجويد العملية االنتخابية

 

     عبد الحكيم زروق

حقوقدكتور في ال  

 

 

 

عيس بداف لى  أحد ين أن االسخحقاقا  االنخداباة يحطة يهمة في املتساا 

اعديمقراطي املغربي، إذ ين خالعها يخأتى اسخكمال املشهد اعخمثاىي املحىي،  اإلقلامي، 

 الجهىي،  اعىطني،  املنهي،  الحرفي. فاالنخدابا  هي اآلعاة اعتي تمكن املىاطنرن ين اعخابرر 

الحرة بإسناد ثقتا  عال يرشح ير نه أهال عخلك اعثقة  قاداا لى  تحمل يتسؤ عاة  لن إاادتا 

اعخجا ب يع انشغاالتا   حل يشاكله   حمل يطاعبا   همىيه   تجتساد ايباتا   تتسارر 

 شؤ نا  بشال ياىن في يتسخى  تطلااتا .

ة  الحااد في إن املاايرر اعديمقراطاة تقخض ي تازيز يبادئ اعشفافاة  املتسا اة  اعنزاه

ين دسخىا  88اعاملاا  االنخداباة.  هذه املبادئ ت  تكريتسها دسخىايا، حاث ينص اعفصل 

لى  أن االنخدابا  الحرة  اعنزياة  اعشفافة هي أساس يشر لاة اعخمثال  1888سنة 

 اعديمقراطي،  اعتسلطا  اعامىياة يلزية بالحااد اعخام إزاء املترشحرن،  بادم اعخمارز بانا . 

هذا،  يحدد اعقانىن اعقىالد اعتي تضمن االسخفادة لى  نحى ينصف ين  سائل 

اإللالم اعامىياة  املمااسا  اعاايلة علحريا   الحقىق األساساة املرتبطة بالحمال  

االنخداباة  باملاا  اعخصىيت،  تتسهر اعتسلطا  املدخصة بتنظا  االنخدابا  لى  تطباقها. 

سائل اعكفالة باعناىض بمشااكة املىاطنا   املىاطنرن في  تخدذ اعتسلطا  اعامىياة اعى 

 االنخدابا .
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 تأتي هذه املقاعة املخضمنة عباض االقتراحا  اعتي ألخقد بصىاباا علمتساهمة ين 

جانبي في اعخابئة اعتشريااة اعتي اندرط فهاا املغرب عخحارن ينظىيخه اعقانىناة بادف تحقاق 

 رق عهذه االقتراحا  ين خالل ثالثة يحا ا لى  اعشال اعخالي:األين اعقانىني االنخدابي.  سأتط

 

 

 املحور األول: تعيين موطن انتخابي لكل ناخبة أو ناخب

عال ين برن األيىا اعتي تحد ين يشااكة اعناخبرن  اعناخبا  هى لدم يارفة اعرق  

ها خصىصا اعتتسلتسىي علناخب في اعالئحة االنخداباة  أاقام يااتب اعخصىيت  أياكن تىاجد

باعنتسبة علناخبرن الجدد، حاث ين اعناحاة اعاملاة فإن اعغاعباة ين املىاطنرن  املىاطنا  

بمجرد إيداله  عطلبا  قاده  باألياكن اعتي تدصصها اعتسلطة اإلدااية املحلاة عهذه اعغاية 

 ينتسىن يىضىع االنخدابا  إل  حرن حلىل يىلد يىم االقتراع، فال يطلاىن ال لى  الجد ل 

اعخاديىي املؤقت  ال الجد ل اعخاديىي اعناائي ملارفة هل ه  يسجلرن أم ال  هل باانا  قاده  

لحقتاا أخطاء يادية أم ال؟  لادة يا يخمكنىن ين يارفة أياكن تصىيتا  باسخددام اعىسائل 

أ  لن  1111إعكتر ناة كاملىقع االعكتر ني املدصص عهذا اعغرض أ  اعرساعة اعقصررة علرق  

 اعهىاتف اعذكاة  اعلىحا  االعكتر ناة. mon bv يق تطباق بطر 

إن هذه اعىسائل تتساه  بشال كبرر جدا في تبصرر اعناخبرن بأياكن اعخصىيت  إن 

كان اسخددايها يارف باض اعصاىبا ، فمثال اعرساعة اعقصررة تارف تأخرا عدقائق نتاجة 

هاتف ذكي يخصل بشبكة يحخاج ع mon bvاعضغط خصىصا في يىم االقتراع،  تطباق 

االنترنت،  لملاة االطالع في يااتب اعتسلطة اإلدااية املحلاة تاىن يحد دة في اعزيان  املاان 

  تخطلب يارفة يتسبقة باذا اإلجراء  بآجاعه.

ألجل ذعك أقترح أن يخ  إصداا نص قانىني بمقخضاه يقىم اعتساد اعاايل بخاارن 

قل قبل بداية أجال  ضع اعلىائح االنخداباة اعااية يىيا لى  األ 83أياكن يااتب اعخصىيت ب 

قبل بداية أجال املراجاة اعتسنىية  أ  la refonteفي حاعة تأسيس اعلىائح االنخداباة ين جديد 

 أ  املراجاة االسخثنائاة علىائح االنخداباة اعااية. 
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بة ين  هكذا فإن الخماد هذا املقترح يتسخلزم أن تاىن أياكن يااتب اعخصىيت اعقري

اعهائة اعناخبة يحددة قبل اعشر ع في تلقي طلبا  اعقاد  نقل اعقاد في اعلىائح االنخداباة 

 اعااية عاخ  تاااناا بصفة اسماة ين طرف لايل اعاماعة أ  اإلقلا .

 يادام أن املغرب أصبح  هلل الحمد يض  حتى في اعااع  اعقر ي أينما حللت  

باة ملؤستسا  لمىياة  شبه لمىياة في يقديتاا الحجرا   ااتحلت إدااا  لمىياة  بنايا  تا

 املدااس اعخاباة عىزااة اعترباة اعىطناة  املراكز اعصحاة اعخاباة عىزااة اعصحة، بشال أصبح 

 .% 00ين املمكن ياه أن يخ  تاااناا كأياكن علخصىيت بخغطاة تصل 

يثال ين بداية يدة  يىيا 83 بناء للاه فإنه ال ضرر في تاارن أياكن اعخصىيت قبل 

كمركز  اعتسجال في اعلىائح االنخداباة بحاث يشرر اعقراا اعاايىي لى  أنه تارن يداسة ......

أ  ساكنة د اا .....،  ين ت  فإن اعتسلطة اإلدااية املحلاة  علخصىيت باعنتسبة عتساكنة حي ......

ت املدصص في اعقراا لند تلقهاا طلبا  اعقاد ين حي يارن ستسجل ناخباه في يركز اعخصىي

اعاايىي عهذا اعحي  تتسلمه  بداية  صىال  يؤقخة،  باد قبىل اعقاد في اعلىائح االنخداباة ين 

طرف اعلجنة اإلدااية يخىصل اعناخبىن بىصىال  ناائاة يثل يا هى يامىل به في لملاة تلقي 

 اعترشاحا .

عىصل اعناائي علقاد في  تجدا اإلشااة في هذا اعصدد إل  أنه ين اعضر اي أن يخضمن ا

 -قلت أن يخضمن -اعالئحة االنخداباة اعذي ساحل يحل نظام اإلشاااا   بطائق اعناخبرن 

اق   ياان يكخب اعخصىيت  اعرق  اعتتسلتسىي علناخب،  أن تبقى هذه املاطاا  يسجلة 

أ   باس  اعناخب  ال يمكن تغاررها إال بطلب ين اعناخب كما هى الحال لند تغارر اإلقاية،

بطلب ين لايل اعاماعة أ  اإلقلا  ألسباب تقناة يع إخباا اعناخب في الحاعة األخررة بماطاا  

  ضااخه الجديدة )اق   ياان يكخب تصىيخه الجديد(.

 في حاعة تغارر ياان يكخب اعخصىيت أ  اقمه عظر ف يا ، فإنني أقترح إصداا نص 

ا  أن يقىم بإخباا اعناخبرن املانارن باذا قانىني بمىجبه يخارن لى  لايل اعاماعة أ  اإلقل

اعخغارر بال  سالة ين  سائل اعخبلاغ اعقانىناة باعانىان املضمن في طلب اعقاد أ  طلب نقل 

 اعقاد اعذي سبق  أن تقدم به املىاطن بطريقة إعكتر ناة أ  باعطريقة اعاادية.
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خب يرر ياان إقايخه  يني لن اعباان في هذا املضماا أن اعقانىن يلزم حاعاا كل نا

داخل اعنفىذ اعترابي عنفس الجمالة أ  املقاطاة أن يدبر اعلجنة اإلدااية املاناة بانىان إقايخه 

 الجديد تحت طائلة اعشطب اعخلقائي ين الئحة اعناخبرن.

 بناء للاه فإن اعغاية اعتي أصبى إعهاا ين  ااء هذه االقتراح هى اعىصىل إل  تحديد 

،  ال يمكن تغارر هذا املوطن االنتخابي للناخبخب يا يمكن أن أسماه بشال دقاق عال نا

املىطن إال بإاادة اعناخب  طبقا علقانىن كما في حاعة تغارر ياان إقايخه داخل الجمالة أ  

املقاطاة أ  خااج الجمالة، أ  بإاادة اعتساد اعاايل بناء لى  ظر ف يرتبطة باعنظام اعاام أ  

عك اعخغارر.  في هذه الحاعة فإن اعناخب يخىصل بإخباا بدصىص أسباب تقناة تتسخدعي ذ

ذعك،  باعخالي نضع حدا علخغاررا  اعتي تلحق اق  اعناخب  اق  يكخب تصىيخه يع كل 

 اسخحقاق انخدابي.

 املحور الثاني: تغيير مسطرة القيد ونقل القيد في اللوائح االنتخابية العامة

د املامىل باا حاعاا في أنه باد إيداع طلبا  يمكن اخخصاا يتسطرة اعقاد  نقل اعقا

اعقاد أ  طلبا  نقل اعقاد باملااتب اعتي تااناا اعتسلطة اإلدااية املحلاة عهذا اعغرض، تجخمع 

اعلجنة اإلدااية علخدا ل في هذه اعطلبا ، فخقبل اعطلبا  املخىفرة فهاا اعشر ط اعقانىناة 

 شر ط. املطلىبة  ترفض اعتي ال تخىفر فهاا هذه اع

 يخ  تبلاغ األشخاص املانارن برفض طلبا  قاده  أ  نقل قاده ، يرر أن 

األشخاص اعذين ت  قبىل طلباتا  ال يخ  إخبااه  بذعك، فه  يفهمىن ذعك ضمناا يادام 

أنا  ع  يخىصلىا بقرااا  افض طلباتا ، يما قد يدفاه  في املراجاة اعالحقة إل  تقدي  

ين جديد ألنا  يرر يخأكدين ين قاده  أ  نقل قاده ،  حتى  طلبا  قاده  أ  نقل قاده 

عى افترضنا أنا  تأكد ا إيا ضمناا أ  باالطالع لى  الجد ل اعخاديىي اعناائي بمااتب اعتسلطة 

اإلدااية املحلاة، فإنا  عن يارفىا أياان يااتب تصىيتا  ألن لملاة اعخبىيب ال تاىن إال لند 

اائاة، يما ساجاله  في حررة ين أيره  يع قرب يىلد االقتراع حصر اعالئحة االنخداباة اعن

بدصىص ياان تصىيتا .  ين أجل تالفي اعباض ين سلباا  هذه املتسطرة املاخمدة حاعاا 
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في اعقاد  نقل اعقاد باعلىائح االنخداباة فأنني أقترح أن تصبح يتسطرة اعقاد  نقل اعقاد لى  

 اعشال اعخالي: 

 يد في اللوائح االنتخابية العامةمسطرة القيد ونقل الق -أ

نمرز برن يتسطرترن، املتسطرة األ ل  تخالق بإيداع طلبا  اعقاد في اعلىائح       

 االنخداباة،  املتسطرة اعثاناة تدص طلبا  نقل اعقاد في اعلىائح االنخداباة.

 عند طلب القيد في اللوائح االنتخابية العامة  -8

اعلىائح االنخحاباة، نفرق برن اعطريقة اعاادية اعتي  لنديا يخالق األير بطلبا  اعقاد في

تاخمد لى  تابئة يطبىع  اقي يىضع اهن إشااة املىاطنرن بمااتب اعتسلطة املحلاة،  برن 

 اعطريقة االعكتر ناة اعتي تخ  لبر املىقع االعكتر ني املدصص عهذا اعغرض.

 القيد بالطريقة العادية باملطبوع الورقي 

ألير طلبا  اعقاد بمااتب تدصصها اعتسلطة اإلدااية املحلاة عهذه يىدع املاناىن با

 اعغاية.

يجب أن يقدم املاني باألير طلب قاده بصفة شخصاة،  ذعك بملء يطبىع يدصص 

 عهذا اعغرض،  يجب أن يحمل هذا اعطلب تىقاع املاني باألير أ  بصمخه.

ر ط اعقانىناة يجب أن يدلي صاحب اعطلب باعىثائق اعتي تثبت تىفره لى  اعش

 املطلىبة علقاد في اعلىائح االنخداباة.

 .وصل مؤقتا تسجل طلبا  اعقاد تباا عخلقهاا  يتسل  لناا 

تقىم اعلجنة اإلدااية خالل اجخمالاتاا ببحث طلبا  اعقاد في اعلىائح االنخداباة،  في 

 حاعة قبىل اعطلب، تحاله في الحرن لى  يصالح اعاماعة أ  اإلقلا .

صالح اعاماعة أ  اإلقلا  أ  لماعة املقاطاا  اعخاباة عنفىذها الجمالة أ   تخىل  ي

املقاطاة بإدخال اعباانا  الخاصة باعطلب املقبىل في اعنظام املالىياتي  تبىيبه في يكخب 

اعخصىيت املخىاجد بمراكز اعخصىيت املاانة سلفا ين طرف اعتسادة اعىالة  اعامال األقرب إل  



 6102ماي   5عدد ال                                             

 

 
 

- 155 - 

 تحال لى  اعفىا املالىيا  الخاصة باعرق  املدصص علماني باألير في سكنى صاحب اعطلب، 

 اعالئحة االنخداباة  لنىان يكخب اعخصىيت  اقمه لى  اعلجنة اإلدااية. 

علقاد في اعلىائح  الوصل النهائييجب لى  ائيس اعلجنة اإلدااية أن يبلغ كخابة 

انىان املضمن في اعطلب إل  املانارن االنخداباة بال  سالة ين  سائل اعخبلاغ اعقانىناة باع

ين تاايخ اتداذ اعقراا. يجب أن  أيام 7داخل باألير اعذين ت  قبىل طلبا  قاده ،  ذعك 

يخضمن اعىصل اعناائي فضال لن اس  اعناخب اعشخص ي  اعاائىي  اق  اعبطاقة اعىطناة 

اعدائرة االنخداباة  علخاريف، اس  الجمالة  اعرق  املدصص عه في اعالئحة االنخداباة  اق 

 املقاد فهاا  ياان يكخب اعخصىيت  اقمه اعذي يجب أن يصى  فاه اعناخب.

يجب لى  ائيس اعلجنة اإلدااية أن يبلغ كخابة بال  سالة ين  سائل اعخبلاغ اعقانىناة 

باعانىان املضمن باعطلب إل  كل شخص ت  افض طلب قاده اعقراا اعقاض ي بذعك، اعذي 

 ال  يبلغ هذا اعقراا داخل أجل سباة أيام اعخاعاة عصد اه.يجب أن ياىن يال

 الوصوالت النهائيةيجب لى  ائيس اعلجنة اإلدااية أن يبلغ إل  اعتسفرر أ  اعقنصل 

عطلبا  اعقاد املقبىعة،  قرااا  اعرفض  في شأن طلبا  اعقاد املقدية ين طرف املغاابة 

  اعتي أحاعت إعهاا اعطلبا  املذكىاة.  يقىم املقامرن خااج تراب اململكة لن طريق نفس الجها

ين تىصلهباا بال  يوم 82داخل أجل اعتسفرر أ  اعقنصل بتبلاغ يآل طلبا  اعقاد إل  أصحاباا 

  سالة ين  سائل اعخبلاغ اعقانىناة باعانىان املضمن باعطلب.

   القيد عن طريق املوقع االلكتروني 

ىطن أ  خااجه،   يتسخىف علشر ط يمكن عال يىاطنة أ  يىاطن، سىاء داخل اع

املطلىبة قانىنا علقاد في اعلىائح االنخداباة اعااية أن يخقدم بطلب قاده لن طريق املىقع 

 www.listeselectorales.maاالعكتر ني اعخالي  

يقدم طلب اعقاد لن طريق املىقع االعكتر ني ين خالل يلء نسخة اعطلب 

ن يدلي باملالىيا  املطلىبة،  اعخثبت ين املالىيا  االعكتر ناة،  يجب لى  صاحب اعطلب أ

اعتي أدل  باا  تأكادها، ث  اإلشهاد بصحتاا تحت طائلة افض طلبه. كما يجب للاه أن يدلي 

لن طلبه. يرر أن هذا  وصل مؤقتيقىم بخحمال  طبع  بانىان صحاح عبريده االعكتر ني،  أن
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ئحة االنخداباة اعااية إال باد يىافقة اعلجنة اعىصل ال ياخبر إشهادا باعقاد اعناائي في اعال 

اإلدااية املاناة لى  اعطلب املذكىا.  في حاعة تقدي  طلب يحمل اق  بطاقة  طناة علخاريف 

سبق تضمانه في طلب آخر يخىصل صاحب اعطلب لبر بريده االعكتر ني بإشااا يدبره بادم 

 .االحخفاظ بطلبه يع باان اعتسبب في ذعك

اعاماعة أ  اإلقلا  أ  لماعة املقاطاا  اعخاباة عنفىذها الجمالة أ  تخىل  يصالح 

املقاطاة، املىجه إعهاا طلب اعقاد اعذي ت  بشال اعكتر ني طبع اعطلب املذكىا  تحاله لى  

 .اعتسلطة اإلدااية املحلاة املدخصة

شأن  تجري اعتسلطة اإلدااية املحلاة بحثا أ عاا علخأكد ين صحة املالىيا  املضمنة في

كل طلب قاد  ااد لن طريق املىقع االعكتر ني، ث  تحال اعطلب لى  أنظاا اعلجنة اإلدااية 

 يشفىلا بمالحظاتاا، قصد اعخدا ل في شأنه خالل اجخمالاتاا .

تقىم اعلجنة اإلدااية خالل اجخمالاتاا ببحث طلبا  اعقاد في اعلىائح االنخداباة،  في 

 ن لى  يصالح اعاماعة أ  اإلقلا .حاعة قبىل اعطلب، تحاله في الحر

تخىل  يصالح اعاماعة أ  اإلقلا  أ  لماعة املقاطاا  اعخاباة عنفىذها الجمالة أ   

املقاطاة بإدخال اعباانا  الخاصة باعطلب املقبىل في اعنظام املالىياتي  تبىيبه في يكخب 

ة  اعامال األقرب إل  اعخصىيت املخىاجد بمركز اعخصىيت املارن سلفا ين طرف اعتسادة اعىال 

سكنى صاحب اعطلب،  تحال لى  اعفىا املالىيا  الخاصة باعرق  املدصص علماني باألير في 

 اعالئحة االنخداباة  لنىان يكخب اعخصىيت  اقمه. 

بانىانه االعكتر ني في حاعة قبىل طلب قاده،  الوصل النهائييخلقى صاحب اعطلب 

برفض طلبه، يشاا في قراا اعرفض إل  األسباب اعتي   في حاعة اعرفض يخلقى اعقراا اعقاض ي

 ااتكز  للهاا اعلجنة اإلدااية التداذه.

 عند طلب نقل القيد في اللوائح االنتخابية  -1

لنديا يخالق األير بطلبا  نقل اعقاد في اعلىائح االنخحاباة، نفرق أيضا برن        

ضع اهن إشااة املىاطنرن بمااتب اعطريقة اعاادية اعتي تاخمد لى  تابئة يطبىع  اقي يى 
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اعتسلطة املحلاة،  برن اعطريقة االعكتر ناة اعتي تخ  لبر املىقع االعكتر ني املدصص عهذا 

 اعغرض.

 نقل القيد بالطريقة العادية باملطبوع الورقي 

إذا تالق األير بطلبا  نقل اعقاد ين الئحة انخداباة لجمالة إل  الئحة إنخداباة 

ن يقاطاة إل  يقاطاة أخر  أ  ين دائرة انخداباة إل  دائرة انخداباة أخر  لجمالة أخر  أ  ي

بنفس الجمالة ،  جب أن يشفع املاني باألير طلب قاده بطلب شطب اسمه ين اعالئحة 

 بذعك. وصال مؤقتااالنخداباة املقاد فهاا،  يتسل  عه 

باألير في نقل قاده إل  يجب لى  اعلجنة اإلدااية علجمالة أ  املقاطاة اعتي يريب املاني 

الئحتاا أن تحال لى  اعفىا طلب اعشطب املذكىا لى  اعلجنة اإلدااية بالجمالة أ  املقاطاة 

 املقاد فهاا عشطب اسمه ين الئحتاا يع إشااا باعخىصل.

لند تىصل اعلجنة اإلدااية بإشااا باعخىصل ين طرف نظررتاا، تحال في الحرن طلب 

صالح اعاماعة أ  اإلقلا  أ  لماعة املقاطاا  اعخاباة عنفىذها نقل اعقاد املقبىل لى  ي

الجمالة أ  املقاطاة اعتي تخىل  إدخال اعباانا  الخاصة باعطلب املقبىل في اعنظام املالىياتي 

 تبىيبه في يكخب اعخصىيت املخىاجد بمركز اعخصىيت املارن سلفا ين طرف اعتسادة اعىالة 

اعطلب،  تحال لى  اعفىا املالىيا  الخاصة باعرق    اعامال األقرب إل  سكنى صاحب

 املدصص علماني باألير في اعالئحة االنخداباة  لنىان يكخب اعخصىيت  اقمه. 

عطلبا  نقل اعقاد في  الوصل النهائييجب لى  ائيس اعلجنة اإلدااية أن يبلغ كخابة 

نىان املضمن في اعطلب، إل  اعلىائح االنخداباة بال  سالة ين  سائل اعخبلاغ اعقانىناة باعا

ين تاايخ اتداذ اعقراا.  أيام 7داخل املانارن باألير اعذين ت  قبىل طلبا   نقل قاده ،  ذعك 

فضال لن إس  اعناخب اعشخص ي  اعاائىي  اق  اعبطاقة  الوصل النهائييجب أن يخضمن 

 اق  اعدائرة  اعىطناة علخاريف، إس  الجمالة  اعرق  املدصص عه في اعالئحة االنخداباة

 االنخداباة املقاد فهاا  ياان يكخب اعخصىيت  اقمه اعذي يجب أن يصى  فاه اعناخب.

 الوصوالت النهائيةيجب لى  ائيس اعلجنة اإلدااية أن يبلغ إل  اعتسفرر أ  اعقنصل 

عطلبا  نقل اعقاد املقبىعة املقدية ين طرف املغاابة املقامرن خااج تراب اململكة لن طريق 
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الجها  اعتي أحاعت إعهاا اعطلبا  املذكىاة،  يقىم اعتسفرر أ  اعقنصل بتبلاغ يآل طلبا  نفس 

ين تىصلها باا إل  أصحاباا بال  سالة ين  سائل اعخبلاغ اعقانىناة  يوم 82داخل نقل اعقاد 

 باعانىان املضمن باعطلب.

   نقل القيد عن طريق املوقع االلكتروني 

ىاء داخل اعىطن أ  خااجه،   يتسخىف علشر ط يمكن عال يىاطنة أ  يىاطن، س

املطلىبة قانىنا علقاد في اعلىائح االنخداباة اعااية أن يخقدم بطلب نقل قاده لن طريق املىقع 

  www.listeselectorales.maاالعكتر ني اعخالي  

يقدم طلب نقل اعقاد لن طريق املىقع االعكتر ني ين خالل يلء نسخة اعطلب  

 يجب لى  صاحب اعطلب أن يدلي باملالىيا  املطلىبة،  اعخثبت ين املالىيا  االعكتر ناة، 

اعتي أدل  باا،  تأكادها، ث  اإلشهاد بصحتاا تحت طائلة افض طلبه. كما يجب للاه أن يدلي 

لن طلبه، يرر أن  وصل مؤقتيقىم بخحمال  طبع  بانىان صحاح عبريده االعكتر ني،  أن

باعقاد اعناائي في اعالئحة االنخداباة اعااية إال باد يىافقة اعلجنة  هذا اعىصل ال ياخبر إشهادا

اإلدااية املاناة لى  اعطلب املذكىا.  في حاعة تقدي  طلب يحمل اق  بطاقة  طناة علخاريف 

سبق تضمانه في طلب آخر يخىصل صاحب اعطلب لبر بريده االعكتر ني بإشااا يدبره بادم 

 .ب في ذعكاالحخفاظ بطلبه يع باان اعتسب

تخىل  يصالح اعاماعة أ  اإلقلا  أ  لماعة املقاطاا  اعخاباة عنفىذها الجمالة أ  

املقاطاة، املىجه إعهاا طلب نقل اعقاد اعذي ت  بشال اعكتر ني طبع اعطلب املذكىا  تحاله 

 .إل  اعتسلطة اإلدااية املحلاة املدخصة

ن صحة املالىيا  املضمنة في شأن تجري اعتسلطة اإلدااية املحلاة بحثا أ عاا علخأكد ي

كل طلب نقل قاد  ااد لن طريق املىقع االعكتر ني، ث  تحال اعطلب لى  أنظاا اعلجنة 

 اإلدااية يشفىلا بمالحظاتاا، قصد اعخدا ل في شأنه خالل اجخمالاتاا.

تقىم اعلجنة اإلدااية خالل اجخمالاتاا ببحث طلبا  نقل اعقاد في اعلىائح االنخداباة، 

 في حاعة قبىل اعطلب تحاله في الحرن لى  يصالح اعاماعة أ  اإلقلا . 
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تخىل  يصالح اعاماعة أ  اإلقلا  أ  لماعة املقاطاا  اعخاباة عنفىذها الجمالة أ   

املقاطاة بإدخال اعباانا  الخاصة باعطلب املقبىل في اعنظام املالىياتي  تبىيبه في يكخب 

املارن سلفا ين طرف اعتسادة اعىالة  اعامال األقرب إل   اعخصىيت املخىاجد بمركز اعخصىيت

سكنى صاحب اعطلب،  تحال لى  اعفىا املالىيا  الخاصة باعرق  املدصص علماني باألير في 

 اعالئحة االنخداباة  لنىان يكخب اعخصىيت  اقمه. 

بانىانه االعكتر ني في حاعة قبىل طلب نقل  الوصل النهائييخلقى صاحب اعطلب 

،  في حاعة اعرفض يخلقى اعقراا اعقاض ي برفض طلبه،  يشاا في قراا اعرفض إل  األسباب قاده

 اعتي ااتكز  للهاا اعلجنة اإلدااية التداذه

 املحور الثالث: مزايا اعتماد هذه االقتراحات

عال ين برن األسباب اعتي دفات املشرع إل  إعغاء بطاقة اعناخب أ  اإلشاااا  

هي يطاعب  1883شتنبر  4عامل في االسخحقاقا  اعتسابقة القتراع اعتي كان جااي باا ا

باض اعهائا  اعتسااساة اعتي تر  أن اتصال ألىان اإلدااة باعناخبرن أثناء قاايه  

بخىزيع بطائق اعناخبرن أ  اإلشاااا   اعتي تتزاين  الحملة االنخداباة قد يؤدي إل  

 لطة الحااد املطلىب فهاا. تىجاه اعناخبرن  اعخأثرر للها ، يما يفقد اعتس

عذعك فإن االقتراحا  املقدية ألاله سخمنح اعنظام االنخدابي يجمىلة ين املزايا 

 نذكر يناا:

االسخفادة ين إيجاباا  نظام بطاقة اعناخب أ  اإلشاااا   تفادي سلبااته  -

داباة د ن بحاث أن اعىصل اعناائي ساصبح بمثابة  ثاقة اسماة إلثبا  اعقاد في اعالئحة االنخ

ضر اة االطالع لى  الجد عرن اعخاديلارن املؤقت  اعناائي اعلذان ين اعناحاة اعاملاة ال يطلع 

 للهاما اعغاعباة اعاظمى ين اعناخبرن.

تفادي اتصال اإلدااة لمىيا  ألىان اعتسلطة لى   جه الخصىص باعناخبرن  -

بطائق اعناخبرن أ  اإلشاااا   في فترة اعترشاحا   الحملة االنخداباة بمناسبة سحب أ  تىزيع

ألن ين شأن تفاال هذا اإلقتراح أن يؤدي إل  تىصل اعناخبرن باعىصىال  اعناائاة عقاده  

املخضمنة ملاان تصىيتا   اق  قاده  في اعالئحة االنخداباة في فترة الزال يرر يار ف فهاا 
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اة اعتسنىية أ  املراجاة املترشحرن أ  األحزاب املخنافتسة، ألن األير يخالق بفترة املراج

 االسخثنائاة علىائح االنخداباة. 

اعخأكد ين لدم  جىد أخطاء يادية ين طرف اعناخبرن ألنا  ساطلاىن لى   -

بااناتا  في اعىصل اعناائي   في حاعة  جىدها املطاعبة بإصالحها يادام أن لمل اعلجنة اعىطناة 

أيام  1ىصله اعناائي داخل أجل ياقىل )اعخقناة سااىن ال زال قائما ألن املىاطن سيخىصل ب

يثال( ين تاايخ قبىل قاده. يع اعخأكاد هنا أن اعىصل اعناائي اعذي ياىن برن يدي املىاطن هى 

اناااس ملا هى يضمن باعالئحة االنخداباة ألنه يطبىع بطريقة يالىياتاة ين اعنظام اآللي 

اء املادية اعتي تشال إزلاجا عرؤساء املاالج ملاطاا  اعهائة اعناخبة،  ين ت  تفادي األخط

يااتب اعخصىيت، بحاث أنه لادة يا يىاجه اؤساء يااتب اعخصىيت ناخبرن لحق قاده  

أخطاء يادية تا  اق  بطاقة اعخاريف اعىطناة أ  االس  اعاائىي أ  اعشخص ي يما يجال 

نخداباة يما ياني اعرؤساء في حررة ين أيره  هل اعناخب اعذي يىجد أيايه يقاد باعالئحة اال 

أن هناك خطأ يادي أم أن األير يا  باانا  صحاحة تخالق بناخب آخر،  باعخالي يدخلىن في 

جدال يع اعناخبرن قد ياكر صفى الجى، فضال لن تاطاله عاملاة اعخصىيت في باض األحاان 

ه لالقة  جالها يثاا اعشاىك  اعريبة،  الحال أن األير ال يخجا ز خطأ في إدخال اعباانا  ع

باعانصر اعبشري اعقائ  باذه املهمة يرر املاصىم ين الخطأ أيام ياليرن اعباانا  اعىاجب 

 إدخاعها في الحاسىب.

تفادي تجمهر اعناس حىل يااتب اإلاشاد في اعتسالا  اعتي تتسبق  قت إيالق  -

 األين يااتب اعخصىيت يما يتناف   االحخااطا  األيناة اعىاجب اتداذها علحفاظ لى  اعنظام 

 اعامىيارن  ال 

 ساما في ذعك اعاىم املار ف بحتساسيخه اعشديدة. 
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 من مدونة الشغل 32في المادة    قراءة

     محمد افقير 

 استاذ باحث في قانون االعمال و المقاوالت

 مستـــشار قانوني 

 

جرر أجرته اعتي كان إن إنااء لقد اعشغل عه أثر كبرر لى   ضااة األجرر حاث يفقد ين خالعه األ 

يخقاضاها خالل سريان لقد اعشغل , عال اعظرفاة يناسبة جدا ملناقشة هذا املىضىع ذعك أن 

األزية املاعاة اعااملاة أعقت بظالعها لى  املجاال  الحاىية  بد  آثااها اعىخامة جلاة لى  

إيا إل  اعتتسىية  اقخصاديا  د ل لظمى, تمثلت في إيالق اعاديد ين املقا ال  أ  لجىء باضها

اعقضائاة أ  تقلاص سالا  اعامل أ  تتسريح فئة لريضة ين اعامال  , إن كان ين برن 

األهداف اعرئيتساة ملد نة اعشغل دل  اسخقراا اعامل فاعخغررا  اعخكنىعىجاة  االقخصادية 

الحديثة  االبخاااا  املكتشفة اعتي نخجت لن اعاىملة فرضت لى  ين يريب في االسخمراا 

يىاكبة اعخطىا  املنافتسة الخااجاة  االنسجام يع أ ضاع اعتسىق  اعزيادة في اعاائد اإلنخاجي   

,أن يؤهل نفتسه  يقا عخه  يخأقل  يع هذه املتسخجدا  .  للاه فمن يرر املاقىل أن ندعي اعاىم 

ل في  اعظرفاة اعراهنة أن املشغل هى اعطرف األقى  اقخصاديا كما أنه ين يرر املاقىل أن نقى 

أن يد نة اعشغل قد تحمي اعطرف اعضااف في لقد اعامل أال  هى األجرر ,ذعك أن يبدأ 

املتسا اة  حماية االقخصاد اعىطني  اعبحث لن تىافق اجخماعي ين أجل ضمان اسخمراا املقا عة 
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في لملها هى األه  في هذه املاادعة اعصابة  املغرب ال يدرج لن هذا اإلطاا حاث نظ  املشرع 

ضىابط اعفصل ألسباب انادام اعكفاءة  اعتسلىك  أيضا  00/63ي بمقخض ى اعقانىن املغرب

                         ألسباب اقخصادية أ  تكنىعىجاة أ  هاالاة.                                                                                      

  

 ين يد نة اعشغل ؟                              53في تنظا  اإللفاء طبقا علمادة  إذا إل  أي حد تىفق املشرع املغربي

 

 املبحث األ ل: يبرا اعكفاءة  اعتسلىك   أثره لى  فصل األجرر .                                                      

ين يد نة اعشغل ياخبر  53إذا كان اعتسبب املخمثل في لدم كفاءة األجرر  سلىكه طبقا علمادة 

سببا يدىال علفصل فإنه يع ذعك ع  يدل ين عبس بشأن لناصره بالخباا أن اعكفاءة املهناة 

يصطلح يطاط يصاب ضبطه إل  جانب اعتسلىك  بخالي إلزاعة هذا عبس سنخطرق ين خالل 

ك كمبرا هذا املبحث إل  اعفصل النادام اعكفاءة املهناة )يطلب أ ل( لى  أن نخطرق إل  اعتسلى 

                      ين يبراا  اعفصل  )يطلب ثاني(   .                                                                                             

                                                                        املطلب األ ل : اعفصل النادام اعكفاءة  املهناة                                                        

لنديا نخحدث لن اعكفاءة املهناة فإن األير ال يخالق باعشهادة اعتي يخىفر للهاا األجرر أ  لى  

اعخاىين اعذي حصل للاه أ  تجربخه املهناة  عكن باعكفاءة اعخااقدية , هي تخجتسد في لالقة 

فاعصفة هي هىية األجرر في االتفاق  هي اعتي 1األجرر  اعنشاط اعذي يمااسه, تحدد صفا  

تحدد يا يمكن يطاعبخه ين األجرر, أي أن هذا األجرر يتسخطاع يبدئاا افض يمااسة لمل عيس 

ين اخخصاصه أ  االنخقال إل  لمل آخر ال يخالق بصفخه املهناة كما أنه ال ياىن يتسؤ ال لن 

عناة , عكن ين قصىا املنهي إال أنه إذا كان هذا املبدأ يازال قائما فإننا أخطأ ال تتتس  بتسىء ا

أصبحنا نالحظ  جىد إدااك حس ي جديد ملفهىم اعصفة املهناة ينطلق ين يفهىم آخر يضفي 
                                                           

tences,DS,juin 1992,p574caen,le droit et la gestion des compé-Antoine lyon 1 
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اعخطىا لى  اعكفاءة اعخااقدية,  ذعك نحى تاديل عخنظا  اعشغل اعذي ينبغي أن يتسخجاب 

كفاءة املهناة قد تاىن ذا  لالقة باعقداة اعبدناة عألجرر اعش ئ عخاديل صفة األجرر, كما أن اع

اعذي يتسخىجب أخد اأي طبيب اعشغل علخأكد ين يالئمة ينصب اعشغل علحاعة اعصحاة 

عألجرر لند بداية تشغاله  هى يؤهل كذعك القتراح تدابرر فردية كاعنقل ين شغل إل  آخر أ  

تبرزها الخبااا  تخالق بقداة األجرر اعبدناة تحىيل ينصب اعشغل إذا كانت تلك اعخدابرر 

 بصفة يلحىظة قد يبقى بد اه ضمن إطاا اعقىة اعقاهرة بخالي أحد أسباب اإلنااء.                                   

ين يد نة اعشغل ياخبر  53لمىيا إذا كان اعتسبب املخمثل في لدم كفاءة األجرر طبقا علمادة  

لدد  1نه يع ذعك ع  يدل ين عبس بشأن لناصره , عهذا أبان اعقرااسببا يدىال علفصل فإ

اعذي  اد أساسا في سااق اعفصل اعتسادس املنتسىخ اعذي الخبر  8003أكخىبر  58بخاايخ  8101

لدم كفاءة األجرر علقاام بمهايه أ  إلنجاز اعشغل املنىط به ضمن األخطاء الجتسامة املدىعة 

كفاءة األجرر علقاام باعامل املنىط إعاه  ياخبر يبراا علفصل  أبان أن لدم8101علفصل فاعقراا 

د ن أن ياىن ذعك يربىطا بحد ث ختسااة يادية أ  أية أضراا باملشغل  املجلس األلى  تباا 

عذعك يبرز قالدة أساساة  إجابة ضمناة يفادها أن املشغل هى املؤهل ملارفة يصلحة 

اة      املهناة  عألجرر  لدم إلطاء اعنخائج املرجىة يقا عخه  بخالي اعقىل بأن لدم كفاية اعقد

 يتسمحان عه باالسخغناء لن هذا األجرر  هى عيس يجبرا إلثبا  حد ث ختسااة يادية.   

                                                                                                 

 براا  فصل األجرر                                                          املطلب اعثاني:اعتسلىك كمبرا ين ي

ين يد نة اعشغل أنه يمنع فصل األجرر د ن يبرا يقبىل إال إذا كان املبرا  53أشاا  املادة 

.  إذا كنا تطرقنا إل  50  املادة  51يرتبطا بكفاءة أ  بتسلىكه في نطاق اعفقرة األخررة ين املادة 

ر اعكفاءة فإن لنصر اعتسلىك يبقى صاب اإلحاطة كذعك ألنه  اد يخفرقا في لدة لنص
                                                           

والامر هنا يتعلق برتكيب أأجزاء أأربع حافالت بشلك مقلوب ،ورأأى اجمللس الأعىل)حممكة النقض حاليا( بأأن تعليل حممكة الاس تئناف خمالف 1

لغرفة الاجامتعية ابجمللس اذلي جعل مثل هذا اخلطأأ الناجت عن عدم الكفاءة مربر للفصل بقطع  النظر عن النتاجئ املرتتبة عنه قرار ا 6للفصل 

 211صفحة  15, 2221و92،قضاء اجمللس الاعىل العدادان 21/8/261يف امللف الاجامتعي عدد  2221اكتوبر  12بتارخي  2121الأعىل رمق 

 .119وعبد اللطيف خالفي الاجهتاد القضايئ يف املادة الاجامتعية صفحة 
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يقخضاا  قانىناة للما بأن اعىاقع اعامىي يفرض بد اه سلىكاا  ياانة تجاه اعرؤساء 

 املرؤ سرن  املخاايلرن يع املقا عة لال ة لى  يا يقىد املقا عة إل  يتسؤ عاة املىاطنة سىاء ين 

 املالحظ بأن اعباب املخالق باعتزايا  األجرر يخضمن 1جراء اعاايلرن باملقا عة قبل املشغل أ  األ 

 بخالي فادم احترام هذه اعتسلىكاا  ين طرف األجرر 2اعاديد ين اعتسلىكاا  اعىاجب احترايها 

ياد سببا أ  يبراا ين يبراا  اعفصل خصىصا إذا كان هذا اعتسلىك يرتبط بما نصت للاه 

اعشغل  املرتبط بخكراا األجرر لخطأ يرر جتسا    استنفاذ اعاقىبا  ين يد نة  51املادة 

 اعخأديباة املخمثلة في: 

  اإلنذاا                                                                      -

                                          اعخىباخ                                                                               -   

 اعخىباخ اعثاني أ  اعخىقاف لن اعشغل يدة ال تخاد  ثماناة أيام                                                       - 

اعخىباخ اعثاعث أ  اعنقل إل  يصلحة أ  يؤستسة أخر  لند االقخضاء يع اعال  أن املشغل ال -

بدصىص  51جرر أخذا اعتسبب إال باد إتباع اعخداج أ  اعترتيب اعىااد في املادة يتسخطاع فصل األ 

 أيضا يا نصت للاه املادة  3اعاقىبا  اعتي يخدذها املشغل بتسبب ااتااب األجرر لخطأ يرر جتسا 

ين يد نة اعشغل  املرتبط بالخطأ الجتسا  اعصادا لن األجرر  اعذي يخاذا ياه اسخمراا  50

 عى بصفة يؤقخة نظرا عادم االسخقراا اعذي يتسببه تىاجد األجرر داخل املؤستسة.لالقة اعامل   

  

 املبحث الثاني : الفصل الذي تحتمه ضرورة سير املقاولة:

                                                           
 222محمد سعيد بناين ,اجلزء الأول,الفقرة1 

 11و12و15اجع مدونة الشغل املوادر 2 

 راجع اهناء عقد الشغل محمد الكش بور3 
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نظرا لخطىاة اعنخائج املترتبة لن اإللفاء ألسباب اقخصادية أ  تكنىعىجاة أ  هاالاة لى  

شغل في الحفاظ لى  اسخمرااية يقا عخه األجراء اعذين ال يد عه  فاه  يرالاة ملصلحة امل

إضافة إل  يا يشاله اإللفاء الجماعي عألجراء ين تاديد عألين اعاام. لمل املشرع املغربي هى  

ين يد نة  18إل   66تنظا  اعفصل ألسباب اقخصادية  تكنىعىجاة بمقخض ى املىاد ين 

 اعشغل.

باب سرر املقا عة )يطلب أ ل  للاه سنخطرق ين خالل هذا املبحث إل  أساس اعفصل ألس

 (لى  أن نخطرق إل  يتسطرة اإللفاء )يطلب ثاني(.

     املطلب األ ل: أساس اعفصل ألسباب سرر املقا عة                                                                                 

    

خصادية كمبرا إلنااء لقد اعشغل، إذا كانت يد نة اعشغل قد حافظت   كرست األسباب االق 

 إال أناا أضافت أسباب جديدة يرتبطة باذا اعتسبب   أسمتاا األسباب اعهاالاة أ  اعخكنىعىجاة.

  عكن لى  يراا قانىن اعشغل ع  تامل لى  تاريف هذه األسباب االقخصادية أ  اعهاالاة أ  

شغل اعتي لرفت لى  األقل ، لى  لكس يا فال املشرع اعفرنس ي في يد نة اع1اعخكنىعىجاة

 اعفصل ألسباب اقخصادية كاعخالي :      

ياد فصال ألسباب اقخصادية، كل فصل ت  ين قبل املشغل عتسبب أ  أكثر ال لالقة عه 

بشخص األجرر، ناتج لن تدفاض يناصب اعشغل أ  تحىيلها، أ  لن تاديال  جىهرية في 

  تحىيال  تكنىعىجاة." لى  أن لدم لقد اعشغل ترتبت بالخصىص لن صاىبا  اقخصادية أ

تاريف املشرع املغربي عها، يؤدي إل  اعخضااب   االخخالف حىل يد  اتتساع أ  ضاق نطاق 

هذه األسباب، في كل يرة ينشب خالف أ  نزاع بتسبباا. خصىصا   أن  املد نة    أضافت في 

الاة أ  تكنىعىجاة جدية، هذه اعابا اة   عكن في كل يرة تقىم أسباب اقخصادية، ها 66املادة 

                                                           
غالق املقاوةل أأطروحة لنيل ادلكتورة يف القانون اخلاص لكية احلقوق  1  فاطمة حداد الاعفاء لأس باب تكنولوجية أأو هيلكية أأو اقتصادية وا 

 11ص 1559/1551جامعة احلسن الثاين عني الشق ادلار البيضاء الس نة اجلامعية 
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، يا للاه فقط هى أن 1يصبح ين حق املشغل أن     يجال يناا يبراا إلنااء لقد اعشغل

 يحترم املتسطرة اعىاجبة اإلتباع،   أن يمنح اعخاىيضا  املتسخحقة عألجرر في هذه الحاعة.

 

 املطلب اعثاني: يتسطرة اعفصل ألسباب يىضىلاة.

األسباب االقخصادية  اعهاالاة أ  يا يماثلها أ  اعخكنىعىجاة نقصد هنا باألسباب املىضىلاة 

ين جهة  ين جهة أخر  االضطراا إل  إيالق املقا عة. لنديا تاىن يبراا إلنااء لقد اعشغل. 

، املتساطر اعتي يخىجب إتبالها قبل 60، 61، 61، 66فلقد حدد  املد نة ين خالل املىاد: 

 تكنىعىجاة، اقخصادية أ  هاالاة في حاعة إيالق املقا عة.اعبدء في إنااء لقىد اعشغل ألسباب 

تىجب لى  املشغل في املقا ال  اعخجااية أ  اعصنالاة أ  في اإلسخغالال  اعفالحاة أ   66فاملادة 

تىاباها، أ  في يقا ال  اعصنالة اعخقلادية اعتي تشغل الخااديا لشرة أجراء أ  أكثر، أن يبلغ 

لرن اعنقابارن باملقا عة بالتزايه لى  فصل األجراء كال أ  باضا، ألسباب   املمث 2يند بي األجراء

تكنىعىجاة أ  هاالاة أ  يا يماثلها أ  ألسباب اقخصادية.   ذعك قبل شهر  احد لى  األقل ين 

تاايخ اعشر ع في يتسطرة اعفصل.   أن يز ده  في نفس اعىقت باملالىيا  اعضر اية اعتي عها 

ا فهاا أسباب اعفصل،   لدد  فئا  األجراء املانارن،   اعفترة اعتي ياتزم لالقة باملىضىع، بم

 فهاا اعشر ع في اعفصل.

كما يجب للاه أيضا استشااتا    اعخفا ض ياه  ين أجل تدااس اإلجراءا  اعتي ين شأناا 

 أن تحىل د ن اعفصل، أ  تدفف ين آثااه اعتسلباة، بما فهاا إيااناة إلادة اإلدياج في يناصب

 شغل أخر  أ  تدفاض سالا  اعامل   باعخالي إنقاص األجىا.

أيا إذا كانت املقا عة تض  لدد ين األجراء يفىق خمتسرن أجررا، فإن لجنة املقا عة تحل يحل 

 يند بي األجراء أ  املمثلرن اعنقابارن.

                                                           
 امليك رساج ادلين  فصل الاجراء لأس باب اقتصادية رساةل نيل دبلوم ماسرت الأعامل يف القانون اخلاص لكية احلقوق مراكش الس نة اجلامعية1 

 91ص 1522/1521

رت يف القانون اخلاص حام لغويزي   فصل الاجراء لأس باب اقتصادية بني مدونة  مدونة الشغل ومدونة التجارة  رساةل لنيل دبلوم املاس 2 

 99-91ص 1525/1522جامعة احلسن الاول  لكية احلقوق  سطات الس نة اجلامعية 
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خالق األير اعذي ياني أن هذا اعتسبب ال يمكن أن يشال يبراا يقبىال عفصل أجرر  احد، بل ي

باعفصل الجماعي ملجمىلة ين األجراء أ  كله ، لى  أن اعتسبب االقخصادي كان يبراا كافاا في 

اعقانىن اعقدي  كما في اعقانىن اعفرنس ي الحالي، عفصل أجرر  احد. ث  أن نطاق هذا اعتسبب 

دية   يبد  جد يتتسع يا دام يشمل األسباب اعخكنىعىجاة أ  اعهاالاة أ  يا يماثـلهما أ  االقخصا

ينطبق لى  جماع يجاال  اعنشاط اإلنتساني، بما فهاا، اعخجااة، اعصنالة، اعفالحة، اعصنالة 

 اعخقلادية.

تد ن فاه نخائج املشا اا    املفا ضا  1لمىيا، يجب لى  إدااة املقا عة أن تحرا يحضرا 

ة أخر  إل  املذكىاة ألاله، يىقاه اعطرفان   تتسل  نسخة ينه ملند بي اإلجراء،   تىجه نسخ

املند ب اإلقلامي املالف باعشغل. كما يجب لى  املشغل، أن يخقدم بطلب الحصىل لى  

اإلذن باعفصل إل  نفس هذا املند ب اإلقلامي املالف باعشغل  أن يرفق طلبه بجماع 

 اإلثباتا  اعضر اية   بمحضر املشا اا    اعخفا ض يع يمثىي اإلجراء.

دية، يكون الطلب مرفقا، عالوة على الوثائق املذكورة، وفي حالة الفصل ألسباب اقتصا

 باإلثباتات التالية:        

 تقرير يخضمن األسباب االقخصادية اعتي تتسخدعي تطباق يتسطرة اعفصل. -

 باان حىل اعىضااة االقخصادية   املاعاة علمقا عة. -

بخاارن يراقب في الحتسابا ، تقرير يضاه خبرر في املحاسبة في املقا ال  اعتي يلزيها اعقانىن  -

   يضاه يراقب في الحتسابا  في املقا ال  اعتي يلزيها اعقانىن بخااينه.

كل األبحاث اعتي ياخبرها ضر اية 2كما يجب لى  املند ب اإلقلامي املالف باعشغل أن يجري 

 قبل أن يىجه امللف، داخل أجل ال يخاد  شهرا  احدا ين تاايخ تىصله باعطلب، إل  ألضاء

لجنة إقلاماة يرأسها لايل اعاماعة أ  اإلقـلا  عدااستاا   اعبث فهاا في أجل أقصاه شهران ين 

تاايخ تقـد ي  اعطلب ين طرف املشغل إل  املند ب اإلقـلامي املالف باعشغل، األير اعذي ياني 

                                                           
 1551محمد الرشقاين عالقات الشغل بني أأحاكم ترشيع الشغل ومدونة الشغل دار القمل الطبعة الاوىل الرابط  1 

 041 الى 017 من ص س.م حداد فاطمة 2 
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 أن اعتسقف اعزيني اعذي تتسخغرقه يتسطرة اعفـصل عألسباب املذكىاة ال يجب أن يخاد  ثالثة

أشهر تدخل فهاا فترة اعشهر اعتي يجب فهاا لى  املشغل أن يبلغ يمثىي األجراء   يتشا ا ياه  

بدصىص أير اعفـصل. باد ير ا هذه اعفترة يجـب عاي يتسخطاع املشغل أن يباشر اعفصل أن 

يحصل لى  إذن يتسلمه لايل اعاماعة أ  اإلقلا  يصداه بقراا يالل   يبني لى  الخالصا    

حا  اعتي تىصلت إعهاا اعلجنة اعتي تخاىن ين يمثلرن لن اعتسلطا  اإلدااية املاناة   االقترا

 يمثلرن لن املنظما  املهناة علمشغلرن   املنظما  اعنقاباة عألجراء األكثر تمثاال.

  هي نفس املتسطرة اعتي يجب إتبالها إذا كان املشغل ينىي إيالق املقا عة كلاا أ  جزئاا بناء 

تكنىعىجاة أ  هاالاة أ  ملا يماثلها أ  ألسباب اقخصادية  ذعـك حتى ياىن فصل لى  أسباب 

األجراء اعذي يتسختبع اإليالق يبراا.  عكن ال يتسمح بإيالق املقا عة كلاا أ  جزئاا، ألسباب يرر 

األسباب املذكىاة، إذا كان ساؤدي إل  فصل األجراء، إال في الحاال  اعتي يتسخحال ياها 

املقا عة،   بناء لى  إذن يتسلمه لايل اعاماعة أ  اإلقلا  طبقا عنفس املتسطرة يىاصلة نشاط 

 املذكىاة ألاله

 

 

 خاتمة:

خخايا عال يا سبق يمكن اعقىل أن يشر ع يد نة اعشغل جاء بمبدأ لام يفاده ينع فصل 

تسا ، أ  األجرر د ن يبرا يقبىل،  الخبر  أن املبرا املقبىل هى كما اأينا ااتااب األجرر لخطأ ج

يرر جتسا  أد  إل  استنفاذ جماع اعاقىبا  اعخأديباة. أ  كان املبرا يرتبطا بكفاءة األجرر أ  

سلىكه. لى  أن يفهىم اعكفاءة   اعتسلىك يظل يطاطا يتسخاص ى لى  اعخحديد اعدقاق عاظل 

خاضاا ين جهة عخقدير املشغل  ين جهة أخر  عخقدير اعقضاء إذا لرض للاه اعنزاع. كما 

بط يفهىم اعكفاءة بمتسأعة أخر  تخالق بما يتسمى اعخاىين املتسخمر. فإذا كان لدم اعكفاءة يرت

ياىد إلدخال أساعاب جديدة في اعامل أ  تكنىعىجاة حديثة د ن تمكرن األجرر ين تاىين 

يجاله يؤهال علخاايل يع األ ضاع الجديدة، فإن هذا اعتسبب يصبح يبراا يرر يشر ع عفصله. 
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لىك املخحدث لنه هنا، فررتبط بالئحة األخطاء الجتسامة املنصىص للهاا في أيا يفهىم اعتس

إل  جانب انادام  53ين املد نة. لى  أن إدااج هذا اعتسبب بشال ينفصل في املادة  50املادة 

  اعتي يرتكب فهاا اعاايل  50اعكفاءة، ع  يكن إال عخكااف الحاال  اعتي تدرج لن الئحة املادة 

رق  إل  يرتبة الخطأ الجتسا  إال أنه يجال اسخمراا اعاالقة اعخبااة برن املشغل فاال   إن ع  ي

س   األجرر شبه يتسخحال أ  حتى يتسخحال إذا كان هذا اعتسلىك يمس اعامل ذاته أ  يم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .املشغل أ  أحد األجراء اآلخرين

 

 

 

 الئحة املراجع 

 : تبك

 ,يحمد سااد بناني ,الجزء األ ل 

 يحمد اعكشبىا انااء لقد اعشغل 

   يحمد اعشرقاني لالقا  اعشغل برن أحاام تشريع اعشغل  يد نة اعشغل داا اعقل

 1885اعطباة اال ل  اعرباط 

 

 

 

 

 



 6102ماي   5عدد ال                                             

 

 
 

- 170 - 

 

 الرسائل و األطروحات 

 Antoine lyon-caen,le droit et la gestion des compétences,DS,juin 1992,p574        

  فاطمة حداد االلفاء ألسباب تكنىعىجاة أ  هاالاة أ  اقخصادية  إيالق املقا عة

أطر حة عنال اعدكخىاة في اعقانىن    الخاص كلاة الحقىق جاياة الحتسن اعثاني لرن 

                  1884/1883اعشق اعداا اعباضاء اعتسنة الجايااة 

 

  ألسباب اقخصادية اساعة نال دبلىم ياستر األلمال املاي سراج اعدين  فصل االجراء

          1888/1881الحقىق يراكش اعتسنة الجايااة   في اعقانىن الخاص كلاة

حما عغىيزي   فصل االجراء ألسباب اقخصادية برن يد نة  يد نة اعشغل  يد نة 

كلاة  اعخجااة  اساعة عنال دبلىم املاستر في اعقانىن الخاص جاياة الحتسن اال ل 

                                  1888/1888الحقىق  سطا  اعتسنة الجايااة 
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كاالتهالتدخل االنضمامي للنيابة العامة أمام القضاء المدني وإش  

 

   س الشتيويأن

دكتوراه بكلية الحقوق بطنجةباحث بسلك ال  

 طالب بالمعهد العالي للقضاء

 

 

 

 تقديم :

ي باذه صال علناابة اعااية في املادة املدناة هى تدخلها كطرف ينض .  هإن اعد ا األ 

داعة. اعصفة ال تاىن خصما ألحد،  إنما تخدخل ين أجل اإلدالء برأياا ملصلحة اعقانىن   اعا

 اعدلى  املدناة في هذه الحاعة باملانى الحقاقي.  ألناا عيتست طرفا في

عي في عقضايا املدناة، يجد سنده اعتشري اعخدخل االنضمايي علناابة اعااية في ا

 اعفصلرن اعثاين   اعخاسع ين قانىن املتسطرة املدناة.

ل  بخحلال يضمىن هذين اعفصلرن، يتبرن أن هناك حاعخان عهذا اعخدخل؛ تدخ

 انضمايي إجبااي   تدخل انضمايي اخخاااي.
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ل يجد ى تدخيرر أننا سنقخصر في دااستنا هذه لى  تدخلها االنضمايي اعىجىبي.  ه

ين ق. م . م 511   518   0سنده اعقانىني في اعفصىل   

 

املبحث األول: تدخل النيابة العامة بناء على الفقرة 8 من الفصل التاسع من 

 ق.م.م

عناابة ق.م.م نجده في فقرته األ ل  يلزم املحكمة بىجىب تبلاغ ا 0باعرجىع إل  اعفصل 

 اعااية باعدلا   اآلتاة:

لقة باعنظام اعاام   الجمالا  اعتراباة   املؤستسا  اعامىياة   اعهبا    اعقضايا املخا -

 اعىصايا.

 اعقضايا املخالقة باألسرة. -

 اعقضايا املخالقة بفاقدي األهلاة. -

 اعقضايا اعتي تخالق باألشخاص املفترضة يابتا . -

 اعقضايا اعتي تخالق بادم االخخصاص اعنىعي. -

ص   تجريح اعقضاة   اإلحاعة بتسبب اعقضايا اعتي تخالق بتنازع االخخصا -

 املصاهرةاعقرابة أ     

 قضايا يداصمة اعقضاة   قضايا اعز ا اعفرعي.  -

                        

في  فأ ل يالحظة يمكن تسجالها لى  هذا اعفصل أنه انطى  لى  لاب شكىي، حانما نص

ا كلها ين خر ، في حرن أنايتستاله لى  قضايا اعنظام اعاام، ث  قام بخاداد باض اعقضايا األ 

إن  اعنظام اعاام يادام املشرع قد اتب لى  لدم تدخل اعناابة اعااية فهاا جزاء اعبطالن.   

اعاام  كان قد قصد ين  ااء ذعك اعخفريق برن قضايا اعنظام اعاام اعداخلة في حك  اعقانىن 
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(. عكن الخاص )الحاال  األخر  )الحاعة األ ل (،   قضايا اعنظام اعاام اعداخلة في إطاا اعقانىن 

 كان يجب الخماد هذا اعخقتسا  بصفة صريحة تالفاا ألي عبس أ  إشاال.

   للاه، ناخمد في تحلال هذه الحاال  اعخقتسا  اآلتي كىنه األنتسب:

 

 

 أوال : القضايا املتعلقة بالنظام العام الداخلة في إطار القانون العام:

 ين أه  هذه اعقضايا نذكر:

ة أ  : كثررة هي اعقضايا اعتي تاىن اعد عة طرفا فهاا، يدلا لدولةقضايا ا -أ

يىجب  يدع  للهاا.  سىاء كانت هذه اعقضايا تخالق بأيالكها اعااية أ  الخاصة، فإن اعقانىن 

حت طائلة لى  املحكمة قبل اعبت في اعقضاة املار ضة أيايها أن تبلغها إل  اعناابة اعااية ت

املغرباة  عقضاة يىضىع اعخبلاغ.  هذا يا أكده قراا ملحكمة اعنقضبطالن الحك  اعصادا في ا

جاء فاه : "إذا كانت اعنازعة تخالق باعنظام اعاام أ   0/85/8016)املجلس األلى  سابقا( في 

 اعد عة أ  اعبلديا ... فإنه يجب تحت طائلة اعبطالن أن تبلغ إل  اعناابة اعااية"1.

ظام قد التجد اخخالفا برن ن ؤسسات العمومية:قضايا الجماعات الترابية وامل -ب

ذعك ألناا يلكاة اعد عة   نظام يلكاة الجمالا  اعتراباة   املؤستسا  اعااية في أحاام كثررة.   

هى خضىع كلها أشخاص الخبااية أ  يانىية تخمخع باسخقالعاة ياعاة   إدااية، يع فااق  حاد   

اية اعد عة.الجمالة اعتراباة   املؤستسة اعامىياة عىص  

عتي  لى  أي، فإنه ملا كانت الجمالا  اعتراباة   املؤستسا  اعااية جزءا ين اعد عة ا 

رف تخمخع بنىع ين اعتساادة   اعتسلطان، فإن اعقانىن أ جب أن تخدخل اعناابة اعااية كط

                                                           
، منشور بمجلة القضاء  من التطبيق، مطبوعات المعرفة، مراكش، 4971مارس  9لنقض في صادر عن محكمة ا 411قرار عدد   1

 .409، ص : 0441الطبعة األولى، 
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  ينض  في اعدلى  كلما كانت هذه الجمالا    املؤستسا  طرفا فهاا،   ذعك قصد تقدي

 طلباتاا أ  يتسخنخجاتاا كباقي أطراف الخصىية،  إال تارض الحك  علبطالن1.

 ثانيا : القضايا املتعلقة بالنظام العام  داخلة في إطار القانون الخاص: 

 تخمثل هذه اعقضايا في اآلتي:

ين ق.م.م لى  الخباا اعناابة  0: ينص اعفصل القضايا املتعلقة باألسرة -أ

 اعااية طرفا 

، يرر أن اإلشاال يطرح حانما نتسخقرء نص املادة سريةمنضما في القضايا األ  -ب

ين يد نة األسرة. حاث أن هذه املد نة نحت ينح  يغاير ملا الخبر  في املادة املذكىاة أن  5

 اعناابة اعااية تاد طرفا أصلاا في قضايا املد نة.

صطدم ي   هذا ياني أن الخباا اعناابة اعااية طرفا أصلاا أ  ائيتساا في يد نة األسرة

ين ق.م.م لدل في نفس  0يع الخبااها طرفا ينضما في ق.م.م، هذا يع اعال  أن اعفصل 

 اعاىم اعذي صدا  فاه املد نة2.

اىن عكن عألسف اعشديد ت  تجاهل إصالح هذا اعخناقض.  باعخالي كاف ياقل أن ت

ية جىهر  اعناابة اعااية طرفا أصلاا  طرفا ينضما في ذا  اعىقت في حرن أن هناك فر قا

رة   اساة جدا برن اعد اين اعرئيس ي  االنضمايي كما سىف نر .   هى يا يفتسر صراحة كث

 اإلشااال  اعاملاة اعتي تصادف تدخل اعناابة اعااية أيام أقتسام قضاء األسرة.

 إن كان االجتااد اعقضائي لى  صااد هذه األقتسام حا ل أن يجد علمشرع باض 

قصد ين  لخبر اعناابة اعااية طرفا أصلاا في يد نة األسرة، فقداعخبريرا ، يناا أنه حانما ا

خبااها  ااء ذعك الخبااها كذعك في جماع اعقضايا اعراياة إل  تطباق أحاام هذه املد نة   ال

 طرفا ينضما في اعقضايا األسرية األخر  3.  هى املبدأ اعذي أخذ به قانىن املتسطرة املدناة.

                                                           
 .414، ص : 4994الشرقاوي الغزواني نور الدين، تدخل النيابة العامة في الدعاوى المدنية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط ،  - 1
ات المدنية لمدونة األسرة مغانم و مغارم عشر سنوات من التطبيق، مطبوعات المعرفة، مراكش، الطالب عبد الكريم، التوجه - 2

 .409، ص: 0441الطبعة األولى، 
 .11، ص : 4، الطبعة 4977مارس  41الصادر عن محكمة النقض بتاريخ  04أنظر في ذلك القرار عدد   -3
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إلشاال، حتى عى سايرنا هذا املتسلك اعقضائي، فلن نحل ا عكن اعغريب في األير هى أنه

املدناة  لى  الخباا أن قضايا األسرة األخر  يرر املنظمة بمىجب يد نة األسرة كقضايا الحاعة

 يثال، تخدخل فهاا اعناابة اعااية كطرف أصىي  عيس كطرف ينض  إال اسخثناء.

يبخه شاال بصفة صريحة هى ا   عربما اعتسبب اعذي جال املشرع ال يحتس  في هذا اإل 

ة في إلطاء قاض ي األسرة هايشا ين الحرية في إنجاز باض اإلجراءا   عى في يااب اعنااب

ق.م.م   يباشر  0اعااية، حاث ياىن بإياانه في هذه الحاعة أن ياخمد لى  يقخضاا  اعفصل 

تلك اإلجراءا  في حال تاذا حضىا اعناابة اعااية عتسبب ين األسباب1. يا دام تدخلها في هذه 

اية يلزية الحاعة تدخال انضماياا،   يالىم أنه في إطاا اعخدخل االنضمايي ال تاىن اعناابة اعا

 بالحضىا أيام يحكمة املىضىع.

 القضايا املتعلقة بالنيابات القانونية:  -ت

  هذه اعقضايا تشمل باإلضافة إل  فاقدي  ناقص ي األهلاة، قضايا األشخاص

ا  اعتي ينىب لناا يمثل قانىني يثال.املانىية، كاعشرك  

قدي    يهما يكن، فإن هذا اعنىع ين اعقضايا يجب تبلاغه إل  اعناابة اعااية قصد ت

ة)لنديا يثاا نزاع يتسخنخجاتاا بصفتاا طرفا ينضما.   عها أن تخدخل فهاا تلقائاا في حاال  ياان

 قضائي بشأناا(.

عالمة يثل هذه اعقضايا، فإنه تاىن عها ا   إذا كانت اعناابة اعااية طرفا ينضما في

 األخررة، أي أنه تاىن آخر املخالمرن بالجلتسة  ال يجىز عألطراف أن ياقبىا للهاا2.

 165فصل :  هي قضايا يحكمها اعالقضايا املتعلقة باألشخاص املفترضة غيبتهم -ج

بتسبب  يابخهق.م.م.  هي تريي إل  تيتسرر كل أ  باض األيىال اعتي تركها شخص افترضت 

قاال انقطاع أخبااه د ن أن يترك  كاعة ألحد، فااىن عال ين عه يصلحة يشر لة أن يرفع ي
                                                           

، ص : 0، سلسلة الندوات، العدد 0441، 1لسلة الشروح و الدالئل، العدد وزارة العدل، المقتضيات الجديدة لمدونة األسرة، س  -1

471-474. 

 
 .449الشرقاوي الغزواني نور الدين، مرجع سابق، ص :   -2
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ااية أن بذعك أ  يطلب الحصىل لى  الحك  بىفاته إل  املحكمة املدخصة،  لى  اعناابة اع

 تقدم يتسخنخجاتاا ضمن أحاام اعفصل اعخاسع1.

ق اة الخص  اعاادي   يمااسخه حبل إن اعناابة اعااية يجىز عها أن تخقمص شخص

ي اعخقاض ي اعاادي في حاعة لدم افع املقال ين عدن ين ياناه األير.  في هذا اعصدد جاء ف

ة أنه : "ياىن تبلاغ اعناابة اعااية  جىباا في الحاع 13/83/8018قراا ملحكمة اعنقض بخاايخ 

ق.م.م"  هذا ياني  516اعتي تفترض فهاا يابة اعشخص بتسبب انقطاع أخبااه طبقا علفصل 

 أنه في حال لدم تبلاغها    صلت اعدلى  إل  للمها فلها أن تخدخل تلقائاا.

ي تخالق تمرز في إطاا هذه اعقضايا برن تلك اعت القضايا املتعلقة باالختصاص: -د

 بادم االخخصاص اعنىعي   تلك اعتي تا  تنازع االخخصاص.

اص هنا، االخخصاص اعذي يقصد باالخخص : قضايا عدم االختصاص النوعي -8

.  للاه، كلما أثرر نزاع حىل لدم 2يحدد الجهة اعقضائاة اعتي يدخل اعنزاع ضمن  اليتاا

اخخصاص املحكمة نىلاا علبث في اعدلى ، إال  ياىن ين الجائز إثااة هذا اعدفع ين طرف 

مقخضاا  أحد املخقاضىرن. كما يمكن أن يثاا تلقائاا ين طرف قاض ي اعداجة األ ل  لمال ب

ين ق.م.م كذعك يجىز إثااته ين طرف اعناابة اعااية ألناا تاخبر  16  اعفقرة األخررة ين اعفصل

طرفا ينضما في يثل هذه اعقضايا، فخاىن آخر ين يخال .   يترتب لى  ذعك أنه ال ياىن ين 

ة حق الخصىم تنا ل اعكالم أ  تقدي  يذكرا  جديدة علمحكمة، إذ أن تدخل اعناابة اعااي

   يىقف ذعك.

إل  تحديد يحكمة للاا داجة ين   هي تريي :قضايا تنازع االختصاص  -1

 .3املحكمخرن املخنازلخرن في االخخصاص إيجاباا أ  سلبا في دلى  اعخنازع

                                                           
(. للقضاء العالي المعهد) القضائية للدراسات الوطني بالمعهد دروس سلسلة المدنية، المحاكم أمام العامة النيابة دوربوزيان محمد،  - 1

 .44، ص :  ،4990  الرابعة، الطبعة بابل، طبعةم
دار الحامد للنشر و التوزيع، الطبعة  -دراسة مقارنة–الصراف تيماء محمود فوزي ، دور اإلدعاء العام في الدعوى المدنية   -2

 .414، ص : 0444االولى، 
 .44بوزيان محمد، مرجع سابق، ص :   -3
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ازع فلى أن أكثر ين يحكمة قضت باىناا يدخصة في اعدلى ، فإننا ناىن أيام تن

بر خخصاصها في اعدلى  املار ضة أيايها، الخإيجابي، أيا إذا ذهبت هذه املحاك  إل  لدم ا

ام ذعك تنازلا سلباا في االخخصاص.   يالىم أن طلب اعفصل في اعخنازع إيا أن يقدم أي

رفع لى  املحكمة األلى  داجة املشتركة برن املحاك  املخنازلة )يحكمة االسخئناف(  إيا أن ي

صل ية يحكمة يشتركة باناا )اعفأنظاا يحكمة اعنقض إذا تالق األير بمحاك  ال تدضع أل 

ين ق.م.م(. 588  

اناة   يظهر د ا اعناابة اعااية في هذا اإلطاا في أنه بمجرد افع اعطلب أيام الجهة امل

ض  )يحكمة االسخئناف أ  يحكمة اعنقض( تخدخل اعناابة اعااية أيام هذه الجهة كطرف ين

ق.م.م  581ساما  أن اعفصل ين أجل تقدي  يتسخنخجاتاا د ن أن ياىن حضىاها أساساا، 

 يقض ي بىجىب اعنظر في اعطلب د ن حضىا األطراف،  اعناابة اعااية طرف.

القضايا املتعلقة بتجريح القضاة و مخاصمتهم : -ه  

ين ق.م.م.    100إل   103نظ  املشرع قضايا تجريح اعقضاة بمىجب اعفصىل ين 

قع ة اعقاض ي   حاادة.  هى ياعغاية ين إثااة اعخجريح اعخجريح إنما هي ضمان نزاه

بتسبب  جىد قرابة أ  يصاهرة برن اعقاض ي أ  ز جة   أحد أطراف اعنزاع حتى 

 داجة ابن اعا . أ  إذا كانت عه أ  عز جخه يصلحة شخصاة في اعنزاع، أ  إذا كان

دائنا أ  يدينا ألحد األطراف أ  ثبت  جىد لالقة صداقة أ  لدا ة يشهىاة برن 

  طراف.  هذه األسباب تطبق لى  قضاة الحك  كما تطبق لىاعقاض ي   أحد األ 

 قضاة اعناابة اعااية.

ينض ،   للاه، فإن كل هذه األسباب تدىل علناابة اعااية اعخدخل في اعقضاة كطرف

ذه  ذعك باد دااستاا عال يالبتسا  اعدلى   ظر فها، حاث ياىن ين اعالزم تبلاغها با

  الخبر الحك  باطال.اعقضاة حتى تدلي بمتسخنخجاتاا.  إال 



 6102ماي   5عدد ال                                             

 

 
 

- 178 - 

أن تاىن   بطبااة الحال فإن اعناابة اعااية املاناة باعخدخل في هاته اعقضايا يمكن

ب صفة هي اعناابة اعااية باملحكمة االبخدائاة أ  يحكمة االسخئناف أ  يحكمة اعنقض، بحتس

 اعقاض ي املجرح.

قضايا مخاصمة القضاة -و  

عىاادة لخصىم لى  اعقاض ي عتسبب ين األسباب اترفع دلى  املداصمة بطلب أصىي ين أحد ا

ىص ين ق.م.م  اعتي يتسخطاع ين خالعها الخص  في األحىال  باعشر ط املنص 508في اعفصل 

املنتسىب  للهاا في اعقانىن أن يطاعب اعقاض ي بخاىيضه لن اعضرا اعذي لحقه بتسبب اعاقل

إل  هذا األخرر أثناء يزا عة  ظافخه أ  بتسبباا1.   بناء لى  يقخضاا  اعفصل 0 ق.م.م فإن 

م اعناابة اعااية تخدخل في هذه اعدلى  كطرف ينض .  تدخلها في هذه الحاعة ياىن أيا

)اعفقرة  503يحكمة اعنقض يادايت دلى  املداصمة ترفع أيام هذه املحكمة بدعال اعفصل 

لحك  ن ا( ين ق.م.م.  ذعك باد لملاة اعخبلاغ اعىجىبي اعذي يترتب لى  لدم حصىعه بطال 8

 اعصادا في دلى  املداصمة بطبااة الحال.

نما الترف   قد سلكت هذا املتسلك أجل اعتشرياا  املقاانة،   ين ضمناا اعتشريع املصري حا

ين قانىن  10علناابة اعااية )االدلاء اعاام( بأحقاة اعخدخل في هاته اعقضايا  ذعك في املادة 

.8000املرافاا  املادل سنة   

دم يالىم أن هذه اعدلى  هي اعتي تنصب لى  اعتسند املقزور الفرعي : قضايا ال -ي

 علمحكمة كدعال عإلثبا  في دلى  يدناة اائجة، قصد الحك  بز ايخه.

ق.م.م  0  هذه اعدلى  يجب تبلاغها إل  اعناابة اعااية حتسب ينطىق اعفصل 

دلى  كانت اع عخخدخل فهاا كطرف ينض .  في هذه الحاعة تقدم يتسخنخجاتاا شفىيا كما

 يرفىلة أيام املحاك  االبخدائاة   كخاباا إذا كانت اائجة أيام يحاك  االسخئناف.

                                                           
 .411سابق، ص :  الشرقاوي الغزواني نور الدين، مرجع  -1
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جباايا. إذن كانت هذه هي اعقضايا اعتي تخدخل فهاا اعناابة اعااية تدخال انضماياا إ

ة  هي قضايا تاد ين يخالقا  اعنظام اعاام. عهذا أ جب اعقانىن لى  املحكمة ضر اة إحاط

ة اعااية باا لن طريق اعخبلاغ.اعنااب  

حك  إل    لى  هذه األخررة اإلدالء بمتسخنخجاتاا اعكخاباة أ  اعشفىية،   يشاا في ال

 ذعك،   إال كان باطال1.

ين ق.م.م، فإن تبلاغ اعناابة اعااية باذه  0كما أنه  تطباقا ملقخضاا  اعفصل 

ذعك خالل . كما يمكن إحاطتاا للما باعقضايا يجب أن يخ  قبل الجلتسة بثالثة أيام لى  األقل

ة أخر  الجلتسة تفاديا إلبطال الحك .   عها في هذه الحاعة أن تطلب تأجال اعقضاة إل  جلتس

 عارض يتسخنخجاتاا.

ي هذه  تاد أساساة اإلشااة في هذا اإلطاا إل  أن تبلاغ امللف إل  اعناابة اعااية ف

بااة االسخعجاعاة، يادايت هذه األخررة لاعقضايا يطبق لى  قضايا املىضىع د ن اعدلا   

ل اعفصل لن قرااا   قخاة ال تمس جىهر اعنزاع،   يادايت طبااتاا االسخعجاعاة ال تقبل تأجا

 في اعقضاة لحرن إبداء اعناابة اعااية اأياا فهاا.

   هذا يا أكده قراا يحكمة االسخئناف باعداا اعباضاء في 0 أكخىبر28010.

 املبحث الثاني: تدخل النيابة العامة بناء على الفصلين 318 و 311 ق.م.م

فائدة أجاز املشرع علناابة اعااية حق اعطان باعنقض في حاعخرن اثنخرن : أ عهما ع

اعقانىن،   هي يناط اعفصل 518 ين ق.م.م 3.   ثانهاما اعطان باعنقض بتسبب تجا ز 

 اسخامال سلطة اعقضاء،  هي يىضىع اعفصل 511 ين ق.م.م 1.

                                                           
بوها ولد ابراهيم ولد دحمان، دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية في التشريعين الموريتاني و المغربي، بحث نهاية التدريب   -1

 .14، ص : 4999-4997، 07بالمعهد العالي للقضاء، الفوج 
، 411، منشور بمجلة القضاء  و القانون، عدد 9/44/4999 صادر عن محكمة االستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 0144قرار عدد  - 2

ومايليها. و هذا نصه : "إن اإلجراء بتبليغ الملف إلى النيابة العامة يطبق على قضايا الموضوع دون الدعاوى  041ص : 

 االستعجالية".
اإلجبارية. ساحة القانون وحدها هي القاسم حادوش عبد السالم، تدخل النيابة العامة لدى المجلس األعلى يكتسي طابع الشمولية و  -3

 .4، ص : 4991، 1المشترك بين قضاء الحكم و قضاء النيابة . مجلة الندوة ، العدد 
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الطعن بالنقض لفائدة القانون:  - أ  

املخالق بمحكمة  88.31ين اعقانىن اق   45نظ  املشرع هذا اعطان بمىجب اعفصل 

اعنقض2. كما تطرق إعاه أيضا في إطاا قانىن املتسطرة املدناة. حاث نص في اعفصل 518 ين 

صدا حك  هذا اعقانىن لى  أنه : "إذا لل  اعىكال اعاام علملك عد  يحكمة اعنقض أنه 

في  انتاائي يداعف علقانىن أ  عقىالد املتسطرة   ع  يخقدم أحد ين األطراف بطلب نقضه

 األجل املقرا فإنه يحاله لى  املحكمة".

 8061يىعاىز  5ين قانىن  81 يطابق هذا اعفصل ين حاث يدعىعه  ياناه، اعفصل 

صري.ين قانىن املرافاا  املدناة   اعخجااية امل 1اعفرنس ي،   املادة   

ين ق.م.م، نجد أن املشرع املغربي يدىل علناابة اعااية  518  باعاىدة إل  اعفصل 

 حق اعخدخل أيام يحكمة اعنقض ين خالل اعطان باعنقض ملصلحة اعقانىن.

ذا اعطان يتسخفاد يناا أن ه -الساما اعفقرة األ ل  ينه-  اعقراءة املخأناة عهذا اعفصل 

ساة :يخىقف لى  تىفر أابع شر ط أسا  

وجوب ممارسة الطعن من الوكيل العام للملك بمحكمة النقض: -8  

لك إن يمااسة اعطان باعنقض ملصلحة اعقانىن هى ين اخخصاص اعىكال اعاام علم

بمحكمة اعنقض  حده د ن يرره.  يا لى  ألضاء اعناابة اعااية األقل داجة إذا يا الحظىا 

ين ق.م.م، إال تبلاغ  518  اعفصل  جىد حك  يداعف علقانىن يقخض ي إلمال يقخضاا

 اعىكال اعاام علملك عد  يحكمة اعنقض بذعك.

                                                                                                                                                                      
لإلشارة فإن نظام الطعن الممارس من طرف النيابة العامة أمام محكمة النقض ال.يعتبر من قبيل حاالت التدخل االنضمامي أو  - 1

تباشرها النيابة العامة لدى هذه المحكمة بأية صفة تدخلت، لكن بما أننا نعالج في هذا المقام حالة التدخل  الرئيسي، و إنما هو آلية
 االنضمامي، فإنه يكون من الواجب الحديث عن هذه اآللية.

 
المجلس  شتنبر بشأن 07الصادر في  00124724غير الظهير الشريف رقم  0444أكتوبر  04بموجب هذا القانون الصادر في  - 2

 األعلى، و حلت عبارة "محكمة النقض" محل عبارة "المجلس األعلى".
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أي  كما ياىن ين حق أطراف اعنزاع أيضا اعقاام باذا اعخبلاغ، يادام أنه عيس هناك

 نص قانىني يمنع ذعك1.

وجوب أن يكون الحكم محل الطعن نهائيا :              -1   

. أيا إذا نتاائاا، أي جائزا عقىة اعش يء املقض ي بهيجب أن ياىن الحك  املطاىن فاه ا

 الحاعة  كانت أيام أطراف اعنزاع فرصة اعطان في الحك ، فإنه ال يتسىغ علىكال اعاام علملك

 هذه يمااسة اعطان ملصلحة اعقانىن تحت طائلة لدم اعقبىل.

 تأسيس الطعن بالنقض ملصلحة القانون على خرق القانون املوضوعي أو  -3

ي :الشكل  

ين ق.م.م أن اعطان باعنقض ملصلحة  518يتسخفاد صراحة ين يقخضاا  اعفصل 

د ن  -ائيأي اإلجر –اعقانىن ال ياىن يقبىال إال إذا بني لى  خرق اعقانىن املىضىعي أ  اعشكىي 

ين ق.م.م  530باقي أسباب اعطان باعنقض األخر  املنصىص للهاا ضمن يقخضاا  اعفصل 

 كادم االخخصاص أ  تجا ز  اعتسلطة أ  انادام اعخالال أ  انادام األساس اعقانىني2.

اناة ين أيا فاما يدص آثاا اعطان باعنقض ملصلحة اعقانىن، فقد ذكرتاا اعفقرة اعث

ين ق.م.م حانما قاعت : "إذا صدا لن املحكمة حك  باعنقض فال يمكن  518اعفصل 

ض".عألطراف االسخفادة ينه عاخدلصىا ين يقخضاا  الحك  املنقى   

   يفه  ين هذا أنه في حاعة نقض الحك  ين طرف يحكمة اعنقض بناء لى  طلب

دا اعناابة اعااية، فإن هذا اعنقض عن يضر الخصىم   عن ينفاه ، حاث يظل قائما  يىع

.  أن عاافة أثااه لى  الخباا أن فلتسفة هذا اعطان هي يصلحة اعقانىن ال يصلحة األطراف

حتى ال  -خقبلباعنتسبة علمتس–    اعاافة إل  يداعفة الحك  اعلقانىن هدفه إنما هى تنباه املحاك

 يخكرا نفس الخطأ.
                                                           

هناك العديد من األحكام و القرارات القضائية التي تؤكد على هذا االختصاص الحصري للوكيل العام للملك أو المدعي العام. راجع  - 1

 .04/40/4947و أيضا القرار الصادر عنها بتاريخ ، 41/40/4910على سبيل المثال: قرار محكمة النقض الفرنسية المؤرخ في 
من قانون المسطرة المدنية، مجلة  190و  194الكشبور محمد، مركز النيابة العامة أمام المجلس األعلى، قراءة في الفصلين  - 2

 .47، ص : 0440،  0المناهج، العدد
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  قد طرح هذا األير نقاشا فقهاا كبررا حتى  صل األير بباض اعفقه1 إل  حد 

نتسبة علحك  اعتشكاك في اعطبااة اعقانىناة عهذا اعنىع ين اعطاىن   أيضا قامخه اعاملاة باع

اعرأي أيال. املنقىض.  أنا إل  هذا  

الطعن بالنقض لتجاوز استعمال السلطة بناء على أمر من وزير العدل و   -ب 

 الحريات:

حة نتسااع إل  اعقىل في اعبداية أنه يىجد فرق جىهري برن اعطان باعنقض ملصل

 اعقانىن   اعطان باعنقض ين أجل تجا ز اسخامال اعتسلطة ين حاث ياية كل يناما.

اإلجرائي    عتسهر لى  حتسن تطباق اعقانىن املىضىعي  اعقانىن فغاية األ ل تخمثل في ا

اية اعثاني باعخالي اعامل لى  تىحاد هذا اعخطباق ين جانب كل يحاك  املىضىع باململكة. أيا ي

 فخخمثل في إجباا اعتسلطة اعقضائاة لى  اعتزام حد د اخخصاصاتاا.

  ين ث  فإنه ال ياخبر تجا زا علتسلطة يجرد يداعفة نص قانىني يىضىعي، أي خرق 

 قالدة يتسطرية2.

ين ق.م.م   اعذي جاء فاه:  511 هذا اعطان األخرر يجد سنده اعتشريعي في اعفصل 

 "يمكن عىزير اعادل أن يأير اعىكال اعاام علملك عد  يحكمة اعنقض بأن يحال لى  هذه

 املحكمة بقصد إعغاء األحاام اعتي قد يخجا ز فهاا اعقضاء سلطاتا ".

ذا ين ظهرر اعخنظا  اعقضائي. كما أكد اعامل اعقضائي أيضا ه 44ا في اعفصل   أيض

 اعطان، ياخمدا في ذعك لى  ا ح اعفصل 44 ين هذا اعظهرر3.

لى  أن اعىكال اعاام علملك ال يجىز عه يمااسة هذا اعطان إال إذا تىافر  ثالث 

ذا اعطان ين طرف شر ط تتسخفاد ين اعفصل املذكىا،   أ ل هذه اعشر ط، أن يمااس ه
                                                           

 .419ع السابق، ص : كازالي ساتا، أشار إليه الشرقاوي الغزواني نور الدين في المرج - 1
الخمليشي أحمد، صالحية النيابة العامة للطعن باالستئناف في الميدان المدني اإلحالة بسبب المجلس األعلى بسبب تجاوز القضاة   -2

 .77، ص : 4997، أكتوبر 44سلطاتهم، مجلة المحاكم المغربية، العدد 
، ص 49، المنشور بمجلة قضاء المجلس األعلى، العدد 4974مارس  44انظر في ذلك القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ   -3

 و ما بعدها. 44، ص : 0المنشور بمجلة قضاء المجلس األعلى، العدد  4919ماي  49: و مابعدها. و أيضا قرار المؤرخ في 
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ح ين اعىكال اعاام علملك عد  يحكمة اعنقض،   ثانهاما أن يحصل هذا اعىكال لى  أير صري

  زير اعادل باذا الخصىص،   ثاعثاا أن يىجه هذا اعطان ضد األلمال  اعقرااا  اإلدااية   

 اعقضائاة اعصاداة لن اعقضاة.

أير  فإن اعشرط اعثاني أي صد ا    إذا كان اعشرط األ ل  األخرر ال يثرران إشااال ،

ناابة ين  زير اعادل   الحريا  يثرر اإلشاال "اعخقلادي" املطر ح   هى اسخقالعاة جهاز اع

 اعااية لن الجهاز الحاىيي.

فجال حق يمااسة اعطان ين طرف اعناابة اعااية في هذه الحاعة يخىقفا لى  

ناابة عامق يبدأ اسخقالعاة جهاز اعضر اة صد ا أير ين اعىزير كجهاز تنفاذي، يضرب في ا

ة.اعااية لن  زير اعادل،  باعخبع اسخقالعاة اعتسلطة اعقضائاة نظريتاا اعخنفاذي  

بل األده  ين ذعك، فإن هذا اعشرط ين شأنه أن يجال يجمىلة ين األحاام 

اام املتتسمة بخجا ز اسخامال اعتسلطة خااج دائرة هذا اعطان في حال لدم تلقي اعىكال اع

ملك ألي أير ين  زير اعادل باذا اعشأن، خاصة حانما يتزاين ذعك يع لدم يمااسة عل

ين ق.م.م اعذي يدىعه  هذا الحق.  530األطراف عهذا اعطان استنادا إل  يقخضاا  اعفصل 

   يالىم أن اعناابة اعااية ال يجىز عها في هذه الحاعة اعخدخل ين تلقاء نفتسها،  إن كان

طبااة الحال.يبقى انضماياا،   هذه اعصفة ال تدىعها اعخدخل اعخلقائي ب تدخلها  جىباا، عكنه  

للاه  ين جهة أخر ، إذا كنا قد أكدنا لى  أن اعطان باعنقض ملصلحة اعقانىن يترتب

بناء لى    ضع سلبي باعنتسبة عألطراف، حاث ال ياىن بإياانا  اإلفادة ين الحك  املنقىض

كال ب تجا ز اسخامال اعتسلطة املمااسة ين طرف اعى هذا اعطان. فإن اعطان باعنقض بتسب

ملخأناة اعاام علملك عد  يحكمة اعنقض يترتب للاه  ضع إيجابي،  هى يا تدل للاه اعقراءة ا

ين ق.م.م . 511ملقخضاا  اعفقرة اعثاناة   اعثاعثة ين اعفصل   

اة بضر  فاعفقرة اعثاناة أعزيت اعناابة اعااية في حال يا إذا تقديت باذا اعطان 

ين  إدخال األطراف في اعدلى  أيام يحكمة اعنقض. في حرن ذهبت اعفقرة اعثاعثة إل  أباد
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ما في ذعك حانما جالت آثاا الحك  املنقىض بناء لى  اعطان املذكىا تتسري لى  اعاافة، ب

 ذعك أطراف اعنزاع.

ة اعااية أيام بقي أن ينشر في نااية هذه اعنقطة إل  األثر املترتب لى  لدم تدخل اعنااب

ين .م.م   اعذي اتب لى  لدم يرالاة  510يحكمة اعنقض. هذا األثر أ اده املشرع في اعفصل 

ادة اعفصىل اعتي تقض ي بخدخل اعناابة اعااية أيام هذه املحكمة، اعطان في الحك  بإل

 اعنظر.
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التعليق على القرار التجاري عدد 651 الصادر عن محكمة 

النقض بتاريخ 6102/12/12 في الملف رقم 

2102/0/2/498 

 

 

 

  إعداد: أنس الشتيوي 

 باحث بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق بطنجة

 طالب بالمعهد العالي للقضاء
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 يقدية:  

في امللف  5188يىناى  86اعصادا لن يحكمة اعنقض بخاايخ  138يخارض اعقراا اعخجااي لدد 

، بشأن  اقاة لرضت لى  يحكمة االسخئناف اعخجااية أصدا  فهاا 104/5/8/1881اق  

، عــ: حجاة  4111/1888/88في امللف لدد  1881يناير  86في  111/1881قرااها اق  

خفاذ يناا أنه املراسال  اإلعكتر ناة في اإلثبا . يتبرن ذعك ين خالل  قائع اعقضاة اعتي يتس

مة تقديت املطلىبة)املدلاة( شركة "أزس أنجنررين" بمقال إل  املحك 1881يناير  86بخاايخ 

تبطة اعخجااية باعرباط لرضت فاه أناا يخدصصة في إنجاز اعدااسا  اعخكنىعىجاة املر 

يقرها بإيطاعاا  باعخجهرز  اعبنايا  اعخحخاة،  سبق علطاعبة شركة "ااس ي اإليطاعاة" اعتي يىجد

رب يقابل أتا ة مثالها في جماع اعاملاا  اعخجااية اعتي تقىم باا داخل املغأن كلفت املدلاة بخ

كة د اية تؤد  كل ثالثة أشهر،  كذا يقابل لمىعة لن كل صفقة يخ  إبرايها عفاذة اعشر 

شركخرن د ن أن  املذكىاة.  بناء للاه قايت املطلىبة بخمثالها في صفقخرن أنجز  عفائدتاا يع

اء يبلغ ي  املحا ال  اعىدية، يلخمتسة الحك  لى  املدع  للهاا بأدتحصل لى  يتسخحقاتاا ا 

،  يبلغ 1881داه  ين قبل اإلتا ة املتسخحقة لن اعثالثة أشهر اعثاناة ين سنة  4.044.88

غرب، ين قبل اعامىعة املتسخحقة لن اعاملاا  اعخجااية املنجزة عفائدتاا بامل 1.181.116,36

دع  للهاا اعصائر. فأصدا  املحكمة اعخجااية حكمها بأداء امل يع اعفىائذ اعقانىناة  تحمالها

أنفخه املدع  عفائدة املدلاة يبلغ اعامىعة املذكىا يع اعفىائد اعقانىناة  تحمالها اعصائر. اسخ

لى  يحكمة  للهاا، فأيدته يحكمة االسخئناف اعخجااية بمقخض ى اعقراا املطاىن فاه، لرضخه

يحل اعخالاق.                                                              اعنقض فأيدته بمقخض ى اعقراا 

         

ين هنا يظهر املشال اعقانىني اعذي يناقشه اعقراا  اعذي يخالق بمد  حجاة اعرسائل 

اإلعكتر ناة في إثبا  اعخصرفا  اعقانىناة. عاطرح اعتسؤال اآلتي: إل  أي يد  ت  تطباق 

يحكمة  قضاء املحاك  اعتي لرض للهاا يلف اعقضاة ال ساماسلاما ين عدن اعقانىن تطباقا 

 اعنقض؟        
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لا كاعآلتي:إن اإلجابة لى  هذه اإلشااعاة تدفع إل  يناقشة نقطخرن أساسيخرن، نبرزهما تبا  

 

ال: اإلطار القانوني ملوضوع القرار محل التعليق:أو   

ين خالل اسخاراض  قائع اعقراا، اتضح بشال جىي أن اعنزاع يخالق بحجاة اعرساعة 

اإلعكتر ناة في إثبا  االعتزام.  هى يىضىع ياد ين املتسخجدا  اعتي طرأ  لى  ق.ل.ع،  ذعك 

باعكخابة االعكتر ناة كشالاة  اعذي الترف بمىجبه املشرع صراحة 35.83بمقخض ى اعقانىن 

الناقاد اعخصرفا  اعقانىناة  أيضا كىسالة إلثبا  هذه اعخصرفا . يخضح ذعك ين خالل 

اعذي أكد صراحة لى  أن  481-8يجمىلة ين اعفصىل اعىاادة في ق.ل.ع الساما اعفصل 

املحراة لى   اعىثاقة املحراة لى  دلاية إعكتر ناة تخمخع بنفس قىة اإلثبا  املدىعة علىثاقة

اعىاق. شريطة أن ياىن باإلياان اعخارف لى  هىية يرسلها  أن تاىن تاية يرر ناقصة.  إذا 

ين قانىن  4كان املشرع املغربي  خالفا عباض اعتشرياا  )كاملشرع اعخىنس ي في اعفصل 

املبادال   اعخجااة اإلعكتر ناة( ع  يخطرق ألحاام اعشرط األخرر، فإنه فصل الحديث لن 

(. حاث الخبر 481-5 اعفصل  481-1عشرط األ ل ملا تحدث لن اعخىقاع االعكتر ني )اعفصل ا

اعخىقاع دعاال لى  هىية اعشخص املىقع،  ين ث  دعاال لى  قبىعه عالعتزايا  اعناشة لن 

اعىثاقة املىقاة.  ال ياني هذا اعطرح أن اعخىقاع االعكتر ني كاعخىقاع اعخقلادي ين حاث 

فإن اعخىقاع االعكتر ني ياىن بال يا يتاح  481إنه  لمال بمقخضاا  اعفصل اعطريقة، بل 

     اعخارف لى  اعشخص املىقع  يابر لن قبىعه عالعتزايا  اعناشئة لن اعىثاقة االعكتر ناة.                                            

ىناة اعىاادة ألاله؟فإل  أي حد جتسد  يحكمة اعنقض في قرااها هذا املقخضاا  اعقان  

 هذا يا ستخ  اإلجابة لنه في املحىا اعثاني.

 ثانيا: مدى سالمة القرار من الناحية القانونية:
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 يخضمن اعقراا إشااعرن كبررين نناقشهما كاآلتي:

أ- مدى حجية الرسائل اإللكترونية "من حيث الشكل" في إثبات الدين حسب منطوق  

 القرار:

ا اعخجااي يخطرق لحجاة املراسال  االعكتر ناة في إثبا  االعتزام كما سبق اعذكر فإن اعقرا

حجاة اعىثاقة اعىاقاة في اإلثبا   االناقاد.  هى يا  35.83كمحراا  أضفى للهاا اعقانىن 

ساا  للاه يحكمة اعنقض ملا أيد  اعقراا االسخئنافي اعذي الخبر أن اعرسائل االعكتر ناة 

شركة أزس" هي بمثابة حجة إلثبا  اعدين.  حاث إنه تباا عذعك املدل  باا ين طرف املطلىبة "

يبقى اعدفع املثاا ين قبل نائب اعطاعبة بشأن انادام اعخىقاع، دفاا يرد دا. ذعك أن اعىثاقة 

االعكتر ناة عها حجاة في اإلثبا  بصرف اعنظر لن صاغة اعخىقاع اعذي ال يخ  بنفس طريقة 

ين ق.ل.ع خاصة اعفقرة األخررة اعتي جالت  481اعفصل  اعخىقاع اعخقلادي لمال بمقخضاا 

اعدعال اعكخابي يتتسع عيشمل أية إشااا  أ  ايىز أخر  ذا  دالعة  اضحة كافما كانت 

دلايتاا  طريقة إاساعها. يما يجال قراا يحكمة اعنقض ين هذا الجانب قرااا يطابقا علقانىن 

    اعثاناة ين د ن أساس.     يالال تالاال سلاما  يجال  سالتي اعدفع األ ل

 

ب- مدى حجية الرسائل اإللكترونية "من حيث املضمون" في إثبات الدين حسب منطوق 

 القرار:

باعرجىع إل  حاثاا  اعقراا يحل اعخالاق، يتستشف أن اعرسائل االعكتر ناة اعصاداة لن 

ة أزس". أضف إل  إقرااا صريحا يناا بامىعة املطلىبة "شركتضمنت اعطاعبة "شركة ااس" قد 

ذعك أن اعطاعبة حانما تمتسكت بضر اة تكااف اعاقد باىنه لقد سمتسرة استنادا إل  

ين يد نة اعخجااة،  تدفاض يبلغ اعامىعة املحاىم باا تطباقا علمادة  486يقخضاا  املادة 

 برن  ين نفس املد نة، فإن ذعك إنما ياخبر إقرااا ضمناا يناا بىجىد اابطة االعتزام باناا 488

ق.ل.ع، إذا أثبت املدعي  جىد االعتزام كان  488املطلىبة.  حاث إنه لمال بمقخضاا  اعفصل 

لى  ين يدعي اعاكس إثبا  ادلاءه.  حاث إن اعطاعبة ع  تتسخطع إثبا  نقاض ادلائاا 
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إلقرااها صراحة  ضمنا، فإن يديىناتاا تبقى ثابخة بمقخض ى اعقانىن، يما يجال قراا يحكمة 

 ن هذا الجانب أيضا يبناا لى  أساس قانىني سلا .                   اعنقض ي

 

   

 خاتمة:

عنزاع، يخضح يما سبق أن قراا يحكمة اعنقض قد ساير اعقىالد اعقانىناة املنظمة ملىضىع ا

. بذعك تاىن كافة اعدفىلا  املثااة ين عدن دفاع اعطاعبة يرد دا للهاا  يرر ذا  أساس  
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RESUME:  L’intérêt de cet article est la lecture théorique de l’approche collective, 

comme étant soit une alternative ou un nouveau modèle qui a ses propres 

soubassements théoriques, et qui restent une solution aux inconvénients de l’approche 

unitaire en la présence de pluralité des décideurs et des inégalités à l’intérieur du 

ménage. Ces exigences devraient permettre des recommandations de politique 

économique, qui cibleront les individus par opposition des ménages. 

 

MOTS-CLEFS: Inégalités à l’intérieur du ménage, théorème de l’enfant gâté, 

rationalité collective de consommateur, équilibre coopératif, équilibre non coopératif, 

prise de décision. 

 

ABSTRACT:  The interest of this article is the theoretical reading of the collective 

approach, as either an alternative or a new model that has its own theoretical 

foundations, which remain a solution to the drawbacks of the unitary approach in the 

presence of a plurality of makers and inequalities within the household. These 

requirements should allow for economic policy recommendations, which target 

individuals versus households. 

 

KEYWORDS: Inequalities within the household, rotten kid theorem, collective 

rationality of the consumer, cooperative equilibrium, non-cooperative equilibrium, 

decision making. 
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INTRODUCTION 

Dans le cadre de la théorie du consommateur, les demandes de biens doivent être 

homogènes de degré zéro et la matrice de Slutsky qui leur est associée doit être 

symétrique et semi-définie négative. Si ces conditions sont satisfaites, les préférences 

du ménage peuvent être retrouvées à partir de l’observation du système complet de 

demandes. L’économètre a ainsi l’opportunité d’étudier les effets de politiques 

économiques sur le comportement et le bien-être du ménage. Tout ceci explique 

largement le succès que l’approche unitaire rencontré durant plusieurs décennies. 

Ce modèle présente le ménage comme décideur unique dont la consommation résulte 

de la maximisation d’une seule fonction d’utilité sous contrainte budgétaire englobant 

les revenus de tous ses membres. Certains auteurs ont donc développé  des modèles 

basés sur une représentation non unitaire de la prise de décision au sein du ménage. 

Ces modèles partagent le même postulat c’est que individu dans le ménage doit être 

caractérisé par des préférences propres. Ces modèles collectifs incluent les modèles de 

comportement du ménage basés sur la théorie axiomatique de la négociation  avec 

information symétrique. Ce modèle suppose que les préférences dépendent de la 

consommation de l’individu considéré et aussi de son partenaire. 

Cependant, un cadre d’analyse qui ne prend pas en compte la pluralité des décideurs 

dans le ménage laisse apparaître certaines insuffisances. D’un point de vue 

méthodologique, la théorie néoclassique de l’utilité a été développée afin d’étudier les 

choix d’individus et non de groupes tels que les ménages. Certes, Samuelson (1956) a 

montré qu’un ménage se comportera comme un individu si les agents choisissent de 

maximiser une fonction de bien-être social, mais cette idée repose sur des hypothèses 

hautement restrictives. Becker (1974, 1991) a donné un résultat similaire à celui de 

Samuelson, connu sous le nom de Théorème de l’enfant gâté, dans le cas où le 

ménage serait composé d’un membre altruiste et d’un, ou plusieurs, membres 

égoïstes, mais ce résultat pose également des problèmes.  

Bergstrom (1989) a ainsi montré que les préférences de l’agent altruiste doivent 

posséder certaines propriétés très restrictives pour que le Théorème de l’enfant gâté 

puisse s’appliquer. D’un point de vue empirique, la condition de symétrie de la 

matrice de Slutsky a été régulièrement testée sur des modèles, soit de consommation, 

soit d’offre de travail, et presque toujours rejetée. Par ailleurs, la propriété 

d’agrégation des revenus (income pooling), selon laquelle seule la somme des revenus 

exogènes importe pour expliquer le comportement du ménage (et non sa répartition 

entre les membres), a également été rejetée à de nombreuses reprises. 

 Outre ces critiques fondamentales, l’approche unitaire s’est révélée trop étroite pour 

étudier certaines questions telles que les inégalités à l’intérieur du ménage, les 

politiques économiques ciblées sur certaines personnes, ou encore, la formation et la 

dissolution du couple.  
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Confortés par le manque de support empirique de l’approche unitaire, et par son 

absence de fondements théoriques, certains auteurs ont développé des modèles basés 

sur une représentation non-unitaire de la prise de décision dans le ménage. 

 Ces modèles partagent tous un même postulat théorique, à savoir, que chaque 

individu dans le ménage doit être caractérisé par des préférences propres. En 

revanche, ils s’appuient sur des mécanismes variés pour expliquer comment les 

décisions sont prises à l’intérieur du ménage. D’une part, les modèles non-coopératifs 

(ou stratégiques) utilisent la notion d’équilibre de Cournot-Nash. En d’autres termes, 

chaque agent dans le ménage est supposé maximiser son utilité, par rapport à sa 

propre contrainte budgétaire, en prenant les actions de son partenaire comme une 

donnée. Un inconvénient de ces modèles est, comme nous l’enseigne la théorie des 

jeux, que les allocations d’équilibre ne sont d’ordinaire pas efficaces au sens de 

Pareto. En d’autres termes, il est généralement possible, à partir de l’équilibre, 

d’améliorer le bien-être d’un membre du ménage sans détériorer celui de son 

partenaire. 

 D’autre part, les modèles coopératifs (ou collectifs) partent de l’hypothèse que le 

processus de décision, quel qu’il soit, mène à des solutions efficaces au sens de 

Pareto. Cette catégorie de modèles inclut, notamment, les modèles de comportement 

du ménage basés sur la théorie axiomatique de la négociation avec information 

symétrique (par exemple, les solutions de Nash ou de Kalai-Smorodinsky).  

Becker dans plusieurs contributions (1974 et 1991) adopte un cadre d’analyse dont les 

bases théoriques sont mieux fondées, il reconnait que l’individu est l’unité de décision 

élémentaire, tout en supposant que le ménage est composé de plusieurs personnes, 

chacune a ses propres préférences. Une de ces personnes est altruiste dans le sens où 

son utilité dépend de celle de ses partenaires. La conséquence est le théorème de 

l’enfant gâté (Rotten-Kid theorem) : le ménage se comporte comme si la fonction 

d’utilité du membre altruiste était maximisée1. 

Ben-Porathen en 1983 ajoute une condition est que le membre altruiste doit disposer 

de ressources importantes afin de modifier ses transferts en réponse aux décisions des 

autres membres2. 

Un nouveau concept est apparu qui est celui de la rationalité collective. Peut-on 

vérifier la rationalité de  consommateur sous l’hypothèse de l’approche collective de 

la consommation ? Quelle est l’unité de décision de cette hypothèse ? 

Pourquoi donc la répartition des ressources influence le comportement du ménage ? 

                                                           
1 Les modèles unitaires ou traditionnels sont parfois dits »néoclassiques » sont parfois dits 

néoclassiques, consensuel ou altruistes. Le premier terme est inadéquat, le deuxième fait référence à la 

justification donnée par Samuelson et le troisième à celle donnée par Becker. 
2 La validité de ce modèle repose sur plusieurs hypothèses, Bergstrom en 1989 relève que l’utilité doit 

être transférable entre les membres du ménage. Bruce et Waldman en 1990 montrent que dans un 

modèle à deux périodes, les membres égoïstes peuvent être incités à épargner  trop peu dans la 

première période en attendant que le membre altruiste leur vienne en aide dans la seconde. Cet effet 

pervers est connu sous le nom de « Dilemme du bon Samaritain ». 
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Sous ces prémisses quelles sont les différentes utilisations de ces modèles de 

comportement collectif de consommation dans le ciblage de politique économique ? 

Samuelson en 1956 a supposé que les membres du ménage sont d’abord parvenus à 

un consensus quant à la répartition des ressources au sein du ménage. Ce consensus 

permettrait une agrégation des préférences des membres du ménage. Il serait suite à 

ceci justifié de représenter le ménage par une fonction d’utilité unique. Celle-ci 

correspond à une somme pondérée fixe des utilités individuelles. 

Une question fondamentale que soulève le modèle collectif est la suivante : 

l’hypothèse de rationalité collective impose-t-elle des restrictions empiriquement 

falsifiables sur le comportement observé du ménage ? 

Nous présentons donc aussi un test qui se fonde sur la notion de facteur de 

distribution, il s’agit d’une variable comme la part du revenu d’un conjoint dans le 

ménage, qui affecte le processus de décision et donc le choix du ménage sans 

influencer ni les préférences individuelles ni la contrainte budgétaire agrégée du 

ménage. 
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OBJECTIF 

1- Déterminer les limites de l’approche unitaire : Intégrabilité et identification de 

manière non paramétrique ; 

2- Parler des soubassements théoriques de l’approche collective ;  

3- Décrire les avantages de l’approche collective ; 

4- Déterminer les règles de partage ou pouvoir de décision ; 

5- Aperçu sur la méthodologie. 

 

1- LES LIMITES DE L’APPROCHE UNITAIRE 

L’approche unitaire est adaptée à des contextes fort variés (offre de travail, système 

de demande), il s’agit donc d’une polyvalence. Mais on hdoit renoncer à prendre en 

compte les préférences individuelles des agents composant le ménage, ainsi que leur 

interaction dans le processus de décision, non plus la répartition du bien-être entre les 

membres du ménage. 

Dans le  modèle de l’approche unitaire, le ménage est constitué d’un chef de famille 

altruiste et d’un ou de plusieurs individus égoïstes. L’altruiste s’assure que les 

égoïstes maximisent sa fonction d’utilité en effectuant des transferts à ces derniers. Ce 

modèle est très contraignant car  il suppose un niveau important de ces transferts 

(absence de solution de coin), ainsi que la transférabilité des préférences entre les 

membres du  ménage. 

Cependant l’approche unitaire présenterait quelques inconvénients, qui sont à citer ci-

dessous : 

-Absence de fondements théoriques : il s’agit d’une approche trop étroite pour étudier 

certaines questions comme les inégalités à l’intérieur du ménage,  les politiques 

économiques ciblées sur certaines personnes ; 

-Certains modèles unitaires notamment celui du consommateur, sont intégrables1 , et 

identifiables de manières non paramétrique2. 

 Les conditions d’intégrabilité : voir d’autres travaux qui parlent de ces 

conditions ; 

 Identifiables de manière non paramétrique : Ce concept ne doit pas être 

confondu avec celle d’identification économétrique (ou paramétrique), il s’agit 

d’une propriété beaucoup plus forte ; un modèle identifiable de manière non 

paramétrique est identifiable au sens économétrique. Cela signifie que les 

paramètres de la forme structurelle peuvent être retrouvés de manière unique à 

partir des paramètres de la forme réduite correspondante. 

                                                           
1 Pour toute fonction de comportement satisfaisant un ensemble de restrictions, il existe des préférences 

qui rationnalisent cette fonction ; 
2 Ces préférences sont uniques à une transformation monotone croissante près. 
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Les tentatives de réconciliation entre l’individualisme méthodologique et le modèle 

unitaire sont insatisfaisantes en ce qu’elles supposent une pondération fixe des utilités 

individuelles dans la fonction d’utilité familiale [Samuelson (1956)] ou bien 

démontrent l’existence d’une telle fonction dans un contexte très contraignant [Becker 

(1974)]. L’insatisfaction à l’égard du modèle unitaire s’est également manifestée dans 

la littérature empirique. En effet, plusieurs prédictions fondamentales du modèle 

unitaire ne sont pas corroborées empiriquement. En particulier, la mise en commun 

des revenus (income pooling) 1 et les propriétés de la matrice de Slutsky (symétrie et 

négativité) sont presque toujours rejetées [Schultz (1990), Thomas (1990), Thomas 

(1993), Fortin et Lacroix (1997), Browning et Chiappori (1998), Phipps et Burton]. 

Une autre faiblesse mise par Lundberg en 1988 est peu adaptée pour analyser les 

décisions des agents comme le mariage ou le divorce, cela veut dire pour analyser le 

comportement des ménages de composition différente. Les individus doivent être 

représentés par des préférences distinctes. Le mariage constitue la fusion de ces 

préférences symbolisé par la boîte noire et représentée par la fonction d’utilité du 

ménage. Il est toutefois impossible d’associer une fonction d’utilité des ménages à une 

fonction d’utilité individuelle et donc de tenir compte des changements de 

composition au sein du ménage2. 

Il y a aussi lieu de noter le problème de non-assignabilité, c’est-à-dire que les données 

disponibles contiennent des informations sur la consommation agrégée du ménage et 

pas sur la consommation individuel. 

L’absence de support empirique reste la principale critique à adresser à l’approche 

unitaire, concernant les fonctions de comportement des ménages, seul le revenu du 

ménage qui est utile pour expliquer le choix du ménage et non sa répartition : c’est  

l’hypothèse d’agrégation du Revenu  « Income pooling hypothesis. Les résultats 

prédisent le contraire : les revenus contrôlés par la femme et ceux contrôlés par les 

hommes ont des effets significativement différents sur le comportement du ménage. 

Encore faut-il ajouter que selon l’approche unitaire, les effets compensés des prix sur 

les demandes de biens ou de loisir doivent être symétriques et négatifs en vertu de la 

condition de Slutsky. 

Toutefois  certains modèles unitaires sont testables ; ils fournissent  des prédictions 

qui peuvent être falsifiées, en accord avec la méthodologie de Popper, et des modèles 

                                                           
1 La mise en commun des revenus signifie que seul le revenu total du ménage devrait avoir un effet sur 

Les décisions et non pas sa répartition entre les membres qui le composent. Le rejet de cette hypothèse 

a des 

Conséquences importantes pour la conduite des politiques économiques et sociales. 
2 La théorie de mariage de Becker constitue une exception notable dans la mesure où elle tient des 

préférences individuelles et du pouvoir de négociation au sein du ménage. Elle n’a toujours pas atteint 

un  niveau de formalisation assez fin. L’agréation est expliquée par les préférences du membre 

altruiste. Toutefois ces théorèmes restent critiquables. 
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unitaires sont intégrables1 et identifiables de manière non paramétrique 2(et non pas 

l’identification économétrique ou paramétrique). 

2- SOUBASSEMENT THEORIQUES DE L’APPROCHE  COLLECTIVE 

DU CONSOMMATEUR ; 

Ces dernières années un courant semble unifier les modèles collectifs autour de la 

notion de rationalité collective. Celle-ci implique seulement que les choix du ménage 

doivent être efficaces au sens de Pareto. Il s’agit d’un modèle semi-structurel où le 

processus de décision  n’est pas complétement spécifié3. 

Pour discuter de manière plus détaillée les caractéristiques de l’approche collective, 

nous allons définir précisément un certain nombre de concepts. Ceux-ci seront utilisés 

régulièrement dans cette thèse. 

Considérons un ménage formé de S + 1, S >1, membres qui participent au processus 

de choix de consommation du ménage et où S est exogène. Chaque preneur de 

décisions i, i = 1, . . . , S + 1 a ses propres préférences définies sur N biens marchands 

consommés par le ménage, représentées par une fonction d’utilité Ui(x), concave et 

deux fois continûment différentiable, où x identifiable à  [x1, . . . , xN].  

Aucune restriction sur la nature de ces biens n’est imposée, lesquels peuvent être de 

nature privée, publique ou sujet à externalités. Le ménage fait face à un vecteur de 

prix  appartient à  RN. Ainsi, la contrainte budgétaire du ménage s’écrit de la façon 

suivante : 

                                                            x = m, (1) 

Où m représente le revenu du ménage, supposé exogène. Pour alléger la notation, 

nous normaliserons m = 1 dans ce qui suit. 

Le modèle collectif suppose que les choix de consommation du ménage sont 

efficaces. Plus formellement, on pose l’axiome suivant (dit de «rationalité collective») 

: 

Axiome 1 : Le processus de décision qui détermine le panier de consommation du 

ménage mène à des choix faiblement Pareto-efficaces. Autrement dit, pour tout 

vecteur de prix   et revenu m (ici m = 1), le vecteur de consommation x choisi par le 

ménage est tel qu’aucun autre vecteur x respectant la condition 

 x (barre) = 1 ne peut améliorer le bien-être de tous les membres. 

En général, les décisions du ménage ne dépendent donc pas seulement des 

préférences, du revenu et des prix. Elles dépendent aussi du pouvoir de décision de 

chacun de ses membres. Par conséquent, tous les facteurs dans l’environnement du 

                                                           
1 Pour toute fonction de comportement satisfaisant un ensemble de restrictions, il existe des préférences 

qui rationnalisent cette fonction) ; 
2 Ces préférences sont uniques à une transformation monotone croissante près ; 
3 Voir Pollak(1985), Folbre(1986), Bergstrom(1998) concernant d’autres modèles de comportement des 

ménages. 
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ménage, ou les « Extra-household Environmental Parameters » (EEP) pour reprendre 

la terminologie de McElroy (1990), qui peuvent influencer le pouvoir de négociation 

des membres du ménage peuvent affecter le résultat du processus de négociation. 

En dépit de la condition de l’axiome 1, la théorie de choix de consommation collectif 

prévoit en modèle un autre axiome ; 

Axiome 2 : Le processus de décision dépend de K variables y est identifiable à  [y1, 

y2, ....yK], appelées facteurs de distribution, qui sont indépendantes des préférences 

individuelles et qui ne modifient pas globalement la contrainte budgétaire du ménage. 

On peut donner plusieurs exemples de facteurs de distribution : la législation 

concernant le divorce, le nombre d’hommes par 100 femmes (rapport des sexes) sur le 

marché du mariage1 (Chiappori, Fortin et Lacroix (2002)) ou encore les parts relatives 

de revenu des membres du ménage. 

En supposant que les axiomes 1 et 2 soient valides, on pose enfin qu’il existe S 

fonctions scalaires supposées continûment différentiables 

 μ1 (y, ) > 0, . . . , μS (y, ) > 0 

Telles que le programme d’optimisation que le ménage doit résoudre peut s’écrire : 

Max somme ( 1 à s) μi (y, )Ui(x) + US+1(x),    (P) 

Sous la contrainte                 x = 1, 

Où : μi (y, ), i = 1, . . . , S représente le poids (de Pareto) associé à la fonction 

d’utilité du preneur de décisions i par rapport à celle du S +1ieme preneur de 

décisions. Il s’interprète comme un indicateur du pouvoir de négociation ou de 

persuasion du membre i au sein du ménage. 

La solution du programme (P) peut s’obtenir en deux étapes. En premier lieu, la 

contrainte budgétaire et les fonctions d’utilité déterminent l’ensemble de possibilités 

de consommation, ou encore la frontière de Pareto du ménage. En conformité avec 

l’axiome 1, le résultat du processus de décision est situé sur la frontière de Pareto. En 

second lieu, le vecteur μ (y, ) = (μ1 (y,  ) , . . . , μS (y, )) des poids de Pareto 

détermine le point choisi sur cette frontière. 

Une contribution fondamentale de Chiappori (1988, 1992) a été de montrer que sous 

certaines conditions particulières, l’hypothèse de rationalité collective génère 

effectivement des contraintes testables sur le comportement des ménages. 

La littérature récente a généralisé ce résultat au cas où on n’impose aucune restriction 

sur la nature des biens et le nombre de décideurs et propose plusieurs tests du modèle 

collectif, soit sur les prix et sur les facteurs de distribution. 

Tests sur les prix 

                                                           
1 Voir chiappori et Fortin et Lacroix(2002). 
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Une première restriction du modèle collectif porte sur les effets-prix des demandes 

agrégées du ménage.  

La représentation du comportement d’un ménage composé de plusieurs personnes 

selon le modèle collectif montre que la violation des conditions de Slutsky 

traditionnelles peut être attribuable à l’omission de l’influence des différents membres 

sur la prise de décision, mais pas de n’importe quelle façon puisque la Proposition 1 

doit être respectée. Dans les applications empiriques. 

Tests sur les facteurs de distribution 

Dans le cadre du modèle collectif, la présence des facteurs de distribution dans les 

fonctions de demande implique aussi des restrictions testables sur les décisions du 

ménage. La littérature récente a présenté deux types de tests portant sur ces 

restrictions. Le premier porte sur les demandes non conditionnelles ( la fonction  (, 

y)) alors que le second porte sur des demandes conditionnelles. Celles-ci sont 

obtenues de la façon suivante : A partir d’un sous-ensemble de fonctions de demande 

non-conditionnelles, on calcule d’abord (quand ces fonctions existent) les fonctions 

inverses d’un nombre identique de facteurs de distribution ; ensuite, on substitue ces 

fonctions inverses dans les fonctions de demandes non-conditionnelles restantes. On 

obtient ainsi des fonctions de demande conditionnelles. On peut d’abord dériver une 

première proposition portant sur les demandes non-conditionnelles. 

Les premiers modèles basés sur la rationalité collective datent de la fin des années 

quatre-vingt1. La rationalité collective implique sue les décisions du ménage sont 

efficaces au sens de Pareto, sans spécifier la manière d’atteindre cette efficacité. 

3- LES AVANTAGES DE L’APPROCHE COLLECTIVE 

Le modèle collectif (ou coopératif) part de l’hypothèse que le processus de prise de 

décision, quel qu’il soit, mène à des solutions efficaces au sens de Pareto. Comme 

étant des modèles d’altruisme ou aussi des externalités de consommation. 

D’après Bourguignon et Chiappori(1992), ces modèles devront satisfaire un certain 

nombre d’exigences minimales2, afin d’espérer remplacer les modèles unitaires : 

1- Justifier d’un point de vue théorique, l’effet observé de la répartition des 

ressources entre partenaires sur le comportement du ménage, et en moindre 

mesure, justifier le rejet de la condition de symétrie, des effets de substitution ; 

2- Générer des restrictions testables, des préférences originales, qui sont utilisées 

soit pour faciliter les estimations empiriques, soit pour vérifier ex-post 

l’adéquation de la théorie au comportement observé ; 

3- Etre intégrables, et permettre l’identification d’éléments structurels du 

processus de décision, tels que les préférences ou le résultat de négociation, à 

partir du comportement observé, afin de donner une interprétation aux 

résultats empiriques et fournir une assise à des recommandations de politique 

économique. 

                                                           
1 Chiappori en 1988 et 1992, Apps en 1981 et 1982,1988. 
2 Expliquer les trois conditions. 
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Cependant, pour être acceptable, l’approche collective doit fournir des possibilités 

comparables à celles de l’approche unitaire, et pour pouvoir dire que cette 

approche explique le comportement de consommation, elle doit expliquer 

pourquoi la répartition des ressources influence le comportement du ménage ; 

4- L’approche collective doit générer des prédictions falsifiables au risque d’être 

rejeté lors d’une confrontation empirique. Ces prédictions devraient 

idéalement être originales, ou simplement ne pas être incluses dans celles 

générées par l’approche unitaire ; 

5-  L’approche unitaire doit permettre d’identifier les préférences individuelles de 

tous les membres du ménage et donner l’information sur le processus de 

décision du ménage. 

Un courant semble unifier les modèles collectifs autour de la notion de rationalité 

collective. Celle-ci implique seulement que les choix du ménage doivent être  

efficaces sans préciser comment cette efficacité est atteinte. Il s’agit donc de modèles 

semi structurels où le processus de décision n’est pas complètement spécifié. 

Les premiers modèles basés sur la rationalité collective datent des années quatre-

vingts.17 La rationalité collective implique que les décisions du ménage sont efficaces 

au sens de Pareto, sans spécifier la manière d’atteindre cette efficacité.  

Cette hypothèse a au moins trois avantages. D’abord, elle permet de généraliser 

l’approche basée sur les modèles axiomatiques de négociation (et de supprimer les 

hypothèses superflues) ainsi que d’extraire un ensemble de solutions particulières des 

modèles non-coopératifs répétés. De plus, par sa  simplicité, elle est l’extension la 

plus naturelle à un ménage composé de plusieurs personnes, des axiomes de la théorie 

du consommateur. Finalement, elle génère des contraintes testables très précises et 

permet de retrouver certains éléments du processus de décision. 

4- REGLES DE PARTAGE ET PRISE DE DECISION 

Lors de la spécification d’un modèle collectif, l’hypothèse cruciale concerne le choix 

du processus de décision. En utilisant la terminologie de la théorie des jeux, on 

pourrait distinguer deux manières structurelles de modéliser le comportement du 

ménage, soit par un équilibre non-coopératif de Nash ou un de ses racinements, soit 

par un équilibre coopératif de négociation (bargaining). 

Supposons qu’il existe une ligne de démarcation entre les biens publics et les biens 

privés. La consommation par un des membres du ménage peut néanmoins avoir des 

effets externes sur le bien être de son partenaire, en particulier, si  les agents sont 

altruistes. Si les fonctions d’utilité considérées dépendent de tous les biens, y compris 

ceux consommées par le partenaire, les agents sont dits altruistes-paternalistes 

égoïstes. 

L’utilité du membre i du ménage dépend d’un indice de bien être fonction de sa 

propre consommation et de l’indice de bien être de son partenaire. Finalement, nous 

pouvons considérer un autre type de préférences où les agents sont dits égoïstes.  
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L’utilité du membre i du ménage dépend d’un indice de bien être fonction de sa 

propre consommation et de l’indice de bien être de son partenaire. Il y a toutefois un 

autre type de préférences où les agents sont dits égoïstes. 

L’utilité du membre i ne dépend que de sa propre consommation. Les propriétés des 

modèles basés sur les agents altruistes sont assez proches de celles des modèles basés 

sur des agents égoïstes, du moins sous l’hypothèse d’efficacité parétienne. Lorsque les 

agents sont égoïstes ou altruistes au sens strict, si un bien est consommé par le seul 

membre i du ménage, ce bien  sera dit exclusif ou exclusivement consommé par le 

membre i. L’exemple à prendre est celui du loisir des partenaires ou celui du tabac 

lorsqu’une personne dans le ménage consomme ces biens. 

Un bien exclusif n’est ni un bien public ni un bien privé, le caractère exclusif est une 

propriété de la forme de la fonction d’utilité de l’ensemble des arguments de celle-ci. 

Un bien assignable est proche d’un bien exclusif. Le bien assignable par opposition au 

bien agrégé est un bien privé pour lequel est observée la consommation de chaque 

personne dans le ménage. Dans le cas où il n y a pas de variation de prix, la 

distinction entre biens exclusif et bien assignable est flou. Les consommations 

individuelles d’un bien assignable peuvent être vues comme celle de deux biens 

exclusifs. 

On pourrait citer les vêtements comme bien assignable dans les enquêtes de 

consommation car ils sont sexuellement différenciés : nous observons les vêtements 

consommés par la femme et ceux consommés par l’homme. Et on pourrait considérer 

que l’ensemble des vêtements est constitué de deux biens exclusifs.  

Le choix du processus de décision reste une étape essentielle quant à la spécification 

du modèle collectif. Il existe deux manières structurelles de la théorie des jeux, de 

modéliser le comportement du ménage, soit un équilibre non coopératif de Nash ou un 

équilibre coopératif de négociation (Bargaining). 

- Equilibre non coopératif de Nash : les actions d’un individu sont prises 

conditionnellement aux actions du partenaire. Leuthold(1968) considère que le 

ménage est composé de deux agents égoïstes avec un bien public et deux biens 

exclusifs, à l’équilibre chaque individu maximise son utilité par rapport à la 

contrainte budgétaire du ménage en choisissant son offre de travail et la 

consommation publique.il est par exemple possible de montrer que 

l’accroissement du salaire d’un individu dans le ménagea un effet négatif sur 

l’offre de travail si le loisir est un bien normal. Ulph en 1998 adapte les 

hypothèses de Leuthold afin d’expliquer la non agrégation des revenus dans le 

ménage. Hors dans ces modèles, il existe un doute quant à l’identification des 

préférences individuelles, ils ne garantissent pas l’optimalité parétienne des 

allocations du ménage en raison du caractère statique du jeu sous-jacent. 

Certaines allocations choisies par le ménage devraient donc ne pas être 

efficaces. Saud pour l’approche  présenté par Bergstrom en 1996, qui base son 

étude sur l’approche non coopératif e négociation à la Rubinstein –Binmore 

qui fournissent des solutions efficaces au sens de Pareto mais qui sont 

identiques à ceux obtenus avec les modèles coopératifs de négociation. 
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En somme ces modèles possèdent généralement un grand nombre de solutions, 

certaines efficaces, d’autres non ; la sélection par les membres du ménage sont 

faite par des conventions sociales ou culturelles. ; Cette approche ne permet 

pas de réaliser des tests empiriques, puisqu’aucune solution n’est exclue à 

priori. 

 

- Equilibre coopératif de négociation : ces modèles sont apparus dans les 

années quatre-vingt. Ils sont fondés sur une approche axiomatique de la 

négociation et utilisent les équilibres coopératifs de Nash ou de Kalai-

Smorodinsky. Sous l’hypothèse de symétrie de l’information, cela suppose que 

les choix du ménage sont efficaces au sens de Pareto. La solution particulière 

sur la frontière d’efficacité, unique sous certaines conditions de régularité, 

dépend du type d’équilibre considéré et du point de menace des membres du 

ménage. Le choix de ces points de menaces est assez arbitraire. Manser et 

Brown (1980) et Mcelroy et Horney (1981) supposent qu’ils correspondent au 

niveau d’utilité obtenu par les membres du ménage en cas de divorce, comme 

le droit de garde des enfants, les possibilités de se remarier. Mcelroy en 1990 

les appelle des paramètres environnementaux extra-familiaux. Ulph en 1988 et 

Woolley suggèrent que le point de menace devrait être associé à la solution 

d’un jeu non coopératif entre les membres du ménage. Selon Lundberg et 

Pollak en 1993, le point de menace est constitué par les utilités obtenues 

lorsque les partenaires se consacrent aux tâches qui leur sont attribuées par les 

normes sociales ou la tradition. Dans ce cas, les points de menace ne sont pas 

nécessairement affectés par des paramètres environnementaux extra familiaux 

mais pourront être influencés par d’autres variables exogènes internes au 

ménage. Ces modèles peuvent expliquer l’absence d’agrégation des revenus 

dans le ménage et fournir des prédictions testables sur le comportement des  

membres du ménage1. Mais comment les variables affectent le bien-être et le 

comportement des ménages, c’est pour cela que sont discutés les modèles de 

comportement des ménages basés sur la rationalité collective. 

 

5- LA METHODOLOGIE 

Il existe dans le théorème de la rationalité collective un test de rationalité collective, 

ainsi pour effectuer les tests empiriques, il y a lieu d’estimer  un système de demande 

QAIDS (Quadratic Almost Ideal Demand System) tel que proposé par Banks et al 

(1997) et utilisé Browning et Chiappori (1998). Le système QAIDS a l’avantage de 

proposer une forme fonctionnelle flexible qui permet de capter la non-linéarité des 

courbes d’Engel, confirmée plusieurs fois par les travaux empiriques ( Banks et al 

(1997)). 

                                                           
1 Chiappori en 1988 note que la constatation d’un impact des paramètres environnementaux extra 

familiaux sur le comportement du ménage ne constitue pas un test de l’approche collective mais un test 

de l’approche unitaire. Ensuite si les agents sont égoïstes, il est possible de tester l’hypothèse 

d’efficacité parétienne mais pas les autres hypothèses caractéristique d’un équilibre coopératif de Nash. 

Les points de menace et du type d’équilibre, si les agents sont égoïstes, nécessitent des conditions ; voir 

note de bas de page de l’article essais sur les modèles collectifs de comportement des ménages de 

Olivier Donni, page : 19. 
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Une méthodologie basée sur l’approche non paramétrique sur données de Panel est 

vivement conseillée dans le cas de ce genre de travail sur des données composées de 

dépenses détaillées, et autres caractéristiques socio-économiques. 

Pour valider empiriquement le modèle collectif, plusieurs chercheurs se sont 

appliqués à déterminer ses implications falsifiables dans différents contextes. 

Certaines de ces restrictions ont déjà fait l'objet de tests empiriques et, de façon 

générale, n'ont pas été rejetées. Cependant, à l'exception d'un nombre très limité 

d'analyses récentes et effectuées par les auteurs des études basées sur le comportement 

collectif (Dauphin, 2003 ; Dauphin et al. 2004), ces tests ont tous porté sur des 

ménages comportant seulement deux décideurs potentiels. Ils ignorent donc le 

comportement des ménages qui en comprennent potentiellement plus, tel que les 

ménages comportant des conjoints vivant avec des enfants d'âge adulte ou des parents 

âgés, ménages qui sont très fréquents dans les pays développés, ou encore les familles 

étendues et les ménages polygames, qui sont très répandus dans les pays en 

développement. 

Dans la plupart  des études sur la consommation des ménages, les dépenses de 

consommation ne sont pas observées. Cette distinction est importante au niveau 

conceptuel. En effet, la dépense pour un bien non-durable au temps t est une bonne 

approximation de sa consommation à la même période. En revanche, un bien durable 

apporte un flux de services dont la consommation s’échelonne dans le temps. Par 

conséquent, la dépense sur un bien durable est une mesure inadéquate de la valeur 

ponctuelle de la consommation. 

Outre ce genre de problème, l’observation des données intra-ménages ne sont pas 

disponible, c’est le cas des données marocains, mais des méthodes basées sur le poids 

attribués à chaque membre dont la femme et les enfants peuvent être envisagées dans 

de telles analyses. 
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CONCLUSION 

Dans sa forme la plus générale, l'approche de la rationalité collective repose 

sur deux hypothèses : chacun des membres du ménage possède ses propres 

préférences, et les décisions prises par le ménage sont Pareto-efficaces pour ceux qui 

les ont influencées. Cette caractérisation du ménage, communément dénommée le 

modèle collectif, est beaucoup plus robuste que celle du modèle unitaire, puisque 

moins restrictive. Le modèle unitaire est en effet un cas spécial du modèle collectif. 

De plus, le modèle collectif respecte l'individualisme méthodologique (par opposition 

à une méthodologie holistique) sur laquelle la théorie micro-économique est édifiée. 

Dans ces modèles, les fonctions qui caractérisent le comportement du ménage doivent 

satisfaire des contraintes différentes des traditionnelles conditions de Slutsky. De plus, 

dans certains cas particuliers, les préférences des membres du ménage peuvent être 

identifiées à partir du comportement observable. 

Les résultats théoriques déjà discutés permettent de mettre en évidence non seulement 

l’importance de tenir compte des préférences individuelles dans l’analyse des 

ménages, mais également l’importance de reconnaitre que plusieurs membres 

participent à la prise de décision au sein du ménage. 

Il reste possible de déduire la consommation individuel à partir des données de la 

consommation du ménage, qui reste une faiblesse tirée par l’usage de l’approche 

unitaire, on parle dès lors d’une interprétation individualiste de l’approche unitaire. Il 

reste notamment possible de retrouver les consommations de chaque membre tel que 

montré par les travaux de Lazear et Michael en 1986 et Deaton en 1989 et Gronau en 

1991, et ceci grâce à la méthode de Rothbarth, sauf que les fondements théoriques de 

cette approche restent fragiles. 

Pour être acceptable, l’approche collective doit offrir des possibilités comparables à 

celles de l’approche unitaire, tout en expliquant pourquoi la répartition des ressources 

influence le comportement des manages. Elle doit générer des restrictions falsifiables 

au risque d’être rejetée lors d’une confrontation empirique ; ces prédictions devraient 

être originales, ou ne pas être incluses dans celles générées par l’approche unitaire. 

Elle doit aussi permettre d’identifier les préférences individuelles de tous les membres 

du ménage et donner de l’information sur le processus de décision.  

En somme, l’objectif par l’usage du modèle collectif est de donner une interprétation 

aux résultats empiriques et fournir une assise à des recommandations de politique  

économique sur les individus par opposition aux ménages. Il faudrait aussi tenir en 

compte les observations où un des membres du ménage ne participe pas au marché du 

travail, 

Le test sur les facteurs de distribution ont fait l’objet d’une étude sur coupe 

transversale entre 1982 et 1993 du family expenditure survey (FES) britannique. 

L’échantillon de ménage se limite aux couples avec un enfant de plus de 16 ans. Les 

données s’y rapportant contiennent des informations sur les prix et certaines facteurs 
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de distribution se basant sur les contributions théoriques de Chiappori en 1998 et 

Chiappori et Ekeland en 2002 (a,b) pour valider le modèle collectif. Les résultats 

rejettent la rationalité collective avec 2 décideurs mais ne la rejettent pas dans le cas 

de trois décideurs.  

Cet article théorique précise donc l’importance de l’usage de tel modèle, mais ne 

prévoit pas le cadre pratique, ou l’analyse expérimentale dans le cas du Maroc, 

compte tenu du manque de données. 
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