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 : توطئـــــــــة

  

ع �شــــــ�ل فعــــــال وســــــر��ــــــل املنازعــــــات آليــــــات حديثــــــة للفصــــــل �عت�ــــــ� الوســــــائل البديلــــــة �               

و�أتـــــــــي �ــــــــ� مقدمــــــــة �ــــــــذه الوســــــــائل التحكــــــــيم، .املنازعــــــــات قبــــــــل عرضــــــــ�ا ع�ــــــــ� القضــــــــاءوودي �ــــــــ� 

، الصــــــــــ��،و�� وســــــــــائل قديمــــــــــة وحديثــــــــــة �ــــــــــ� نفــــــــــس الوقت،بحيــــــــــث و�ن ) التوفيــــــــــق (الوســــــــــاطة 

 ظــــــــــل ظم ومؤســــــــــس إال �ــــــــــ�لــــــــــم �ســــــــــتعمل �شــــــــــ�ل مــــــــــن إال أ��ــــــــــا �انــــــــــت معروفــــــــــة �شــــــــــ�ل واســــــــــع،

  .السنوات �خ��ة

، وملــــــا تـــــــوفره لل�ـــــــ�اع � البحـــــــث عــــــن حــــــل ملــــــا ل�ـــــــذه الوســــــائل  مــــــن أ�ميـــــــة بالغــــــة �ــــــونظــــــرا                

مرونـــــــة وســـــــر�ة وســـــــرعة �ـــــــ� البـــــــت، لقلـــــــة الشـــــــ�ليات ، ومحدوديـــــــة ا��صـــــــومة ف��ـــــــا ، بـــــــل إن  مـــــــن

أصــــــــبح قــــــــد ف �طــــــــراف املتنازعــــــــة نفســــــــ�ا �ــــــــ� ال�ــــــــ� تصــــــــوغ بنــــــــود حــــــــل ال�ــــــــ�اع �شــــــــ�ل �عاقــــــــدي،

  .واملتنوعة مطردا وممن��ا �قبال عل��ا �� حل املنازعات ا��تلفة

بـــــــــل �ـــــــــ� مكملـــــــــة لـــــــــھ  ،بـــــــــديال عـــــــــن القضـــــــــاء وال منافســـــــــة لـــــــــھ ال �شـــــــــ�ل �ـــــــــذه الوســـــــــائلو 

ومســــــــــاعد نز�ــــــــــھ لألطــــــــــراف �ــــــــــ� إيجــــــــــاد ا��ــــــــــل �مثــــــــــل الــــــــــذي اليضــــــــــر أي  ومعــــــــــززة الســــــــــتقالليتھ،
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لـــــدى  �ب الـــــذي جعـــــل �ـــــذه الوســـــائل مفضـــــلةو�ـــــو الســـــ .طـــــرف واليتج�ـــــ� عـــــن مصـــــ��ة أي أحـــــد

قتصـــــــــــاد للمـــــــــــال ، اعمـــــــــــال واملســـــــــــ�ثمر�ن ، ملـــــــــــا ف��ـــــــــــا مـــــــــــن ر�ـــــــــــح للوقـــــــــــت، و الكث�ـــــــــــ� مـــــــــــن رجـــــــــــال � 

 ال�ــــــــ� ت�ــــــــون بطيئــــــــة �ــــــــ� غالــــــــب �حيــــــــانو�جــــــــراءات �دار�ــــــــة والقضــــــــائية  واختصــــــــار للمســــــــاطر

  . القضايا و�شعب إجراءات التقا���لطبيعة املنازعات وك��ة  وذلك بالنظر

تعمال �ـــــــذه الوســـــــائل و�ذا �انـــــــت البلـــــــدان املتقدمـــــــة قـــــــد قطعـــــــت أشـــــــواطا م�مـــــــة �ـــــــ� اســـــــ

،فــــــإن البلــــــدان الســــــائرة �ــــــ� �شــــــ�ل إلزامي بــــــل إن �عــــــض قواني��ــــــا تــــــنص ع�ــــــ� اعتماد�ــــــا البديلــــــة،

 .طر�ق النمو الزالت تتلمس س�يل الوصول إ�� املعاي�� الدولية �� اعتماد�ا

  فإ��ـــــــــا م�ـــــــــم، �شـــــــــر��� راكموتـــــــــ قتصـــــــــاديا و اململكـــــــــة املغر�يـــــــــة بمـــــــــا �شـــــــــ�ده مـــــــــن تطـــــــــور 

يتج�ـــــــــــ� �ـــــــــــ� ســـــــــــن املشـــــــــــرع ��موعـــــــــــة مـــــــــــن النصـــــــــــوص  ل�ـــــــــــذه الوســـــــــــائل �تمامـــــــــــا خاصـــــــــــاو�� اتـــــــــــ

لتحكيم بـــــــــــاملتعلـــــــــــق ا 80.05القانونيـــــــــــة املنظمـــــــــــة ل�ـــــــــــذه الوســـــــــــائل وال�ـــــــــــ� مـــــــــــن أبرز�ـــــــــــا القـــــــــــانون 

 ع�ـــــــــ� إم�انيـــــــــة إجـــــــــراء الصـــــــــ�� قـــــــــانون املســـــــــطرة ا��نائيـــــــــةنصـــــــــھ �ـــــــــ� و ،1والوســـــــــاطة �تفاقيـــــــــة

 �ـــــــــذا، يـــــــــق إجـــــــــراء جو�ر�ـــــــــايا الطـــــــــالق والتطلالصـــــــــ�� �ـــــــــ� قضـــــــــا وجعلـــــــــھ ،عينـــــــــة�شـــــــــأن جـــــــــرائم م

  .فضال عما تضمنتھ مدونة الشغل من مقتضيات تتعلق بالص�� والتحكيم

مقار�ـــــــة جديـــــــدة للوســـــــائل البديلـــــــة ��ـــــــل  العدالـــــــة منظومـــــــة ميثـــــــاق إصـــــــالح تضـــــــمن كمـــــــا 

ل�ـــــــــذه ��ـــــــــ�يع ال��ـــــــــوء املنازعـــــــــات تمحـــــــــورت حـــــــــول اق�ـــــــــ�اح عـــــــــدة إجـــــــــراءات مـــــــــن شـــــــــأن ت�ن��ـــــــــا 

                                                           
إلى  306الفصول من (أعاله، محل أحكام الباب الثامن بالقسم الخامس  327-70إلى  306حلت أحكام الفصول من  - 1

من  11بتاریخ  1.74.447لیھ بالظھیر الشریف المعتبر بمثابة قانون رقم من قانون المسطرة المدنیة المصادق ع) 327
الصادر بتنفیذه ظھیر  08.05من القانون رقم  المادة األولى، والتي تم نسخھا بمقتضى )1974سبتمبر  28( 1394رمضان 

 25بتاریخ  5584، الجریدة الرسمیة عدد )2007نوفمبر 30( 1428من ذي الحجة  19بتاریخ  1.07.169شریف رقم 
  .3894، ص )2007دیسمبر  6( 1428ذو القعدة 

، ظلت مقتضیات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنیة 08.05من نفس القانون  المادة الثانیةوبمقتضى 
  :المشار إلیھ أعاله مطبقة، بصورة انتقالیة، على

  لقانون حیز التنفیذ؛اتفاقات التحكیم المبرمة قبل تاریخ دخول ھذا ا -

الدعاوى التحكیمیة الجاریة أمام الھیئات التحكیمیة أو المعلقة أمام المحاكم في التاریخ المذكور إلى حین تسویتھا النھائیة  -
  .واستنفاذ جمیع طرق الطعن
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ملنازعــــــــــات ار نظــــــــــام الوســــــــــاطة كحــــــــــل بــــــــــديل لفــــــــــضتطــــــــــو�وذلك مــــــــــن قبيــــــــــل ضــــــــــرورة ،الوســــــــــائل

و�عز�ز دور القضــــــــــاء مــــــــــع جعل�ــــــــــا إلزاميــــــــــة �ــــــــــ� �عــــــــــض القضــــــــــايا،الســــــــــيما الوســــــــــاطة التجار�ــــــــــة، و 

مأسســـــة الوســـــاطة  ضـــــرورة كمـــــا حـــــث نفـــــس امليثـــــاق ع�ـــــ� .�شـــــأن ��ـــــ�يع ال��ـــــوء إ�ـــــ� الوســـــاطة

  .�سر�ة بقضاء �سرة

 2مناســــــبةلــــــة امللــــــك ــــــــ �ــــــ� أك�ــــــ� مــــــن فعالي��ــــــا مــــــا ف�ــــــ� ـــــــ جالونظـــــرا أل�ميــــــة �ــــــذه الوســــــائل و 

عتمــــــــــاد الوســــــــــائل البديلــــــــــة  �ــــــــــ� حــــــــــل ا�كومــــــــــة املغر�يــــــــــة إ�ــــــــــ� �ســــــــــر�ع وت�ــــــــــ�ة يلفــــــــــت عنايــــــــــة ا�

قــــــــانون ممــــــــا دفـــــــع ا��كومـــــــة املغر�يــــــــة إ�ـــــــ� صــــــــياغة مشـــــــروع  3املنازعـــــــات �ـــــــ� جميــــــــع امليـــــــادين،

   .4والوساطة �تفاقيةجديد للتحكيم 

  

  :�التحكيم ي��أ إليھ �� الغالب �و�ذا �ان 

 يــــــــــــة ، التجــــــــــــارة البحر�ــــــــــــة ، املبــــــــــــادالت التجار�ــــــــــــة الوطنيــــــــــــة والدول: نازعــــــــــــات التجار�ــــــــــــة امل

  ...ا��و�ة ، املناطق ا��رة ، التجارة �لك��ونية ةالتجار 

  مؤسسات �ئتمان ، التأم�ن ،القروض: املنازعات املالية...  

  :الوسيلة املفضلة �� حل منازعاتتظل �� فإن الوساطة  

                                                           

  ).20/08/2009(.لثورة الملك والشعب 56خطاب الذكرى -2

 :اركین في الدورة الثانیة للمؤتمر الدولي للعدالة بمراكشلمشایقول جاللتھ في الرسالة الموجھة إلى  -3

ضرورة تطویر الطرق القضائیة البدیلة، كالوساطة ”، على 2009سبق أن أكدنا في خطابنا بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لسنة  (...

حیث دعونا فیھا إلى مأسسة الوسائل البدیلة  ؛ وھي التوجیھات التي ضمناھا رسالتنا لمؤتمركم ھذا في دورتھ األولى،“والتحكیم والصلح

 .لحل المنازعات

واستجابة للرغبة الملحة للمستثمرین، في تبسیط وتسریع المساطر اإلداریة والقضائیة، فقد تم إعداد مشروع مدونة خاصة بالتحكیم 

  ..).والوساطة االتفاقیة، في أفق عرضھ على مسطرة المصادقة

 .نزاعات بین المتعاقدینمتعلق بالتحكیم والوساطة االتفاقیة كبدیل للمساطر القضائیة لحل الی 95.17مشروع قانون رقم  -4
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 ادي ع�� امللكية العقار�ة ؛�عتداء امل 

 الصفقات العمومية ؛ 

   قضايا امللكية الفكر�ة والصناعية...  

  : �عتمد الص�� �� فض املنازعات �� ح�ن 

 سر�ة ؛� 

 قضايا الشغل ؛ 

 عض القضايا ا��نائية وا��نحية ؛� 

  املنازعات ا��مركية...  

 ســــ�ثمار وا��ـــــدمات،ومــــن أجــــل تكـــــر�س �ــــذه الوســــائل وترســـــيخ�ا �ــــ� ميــــدان �عمـــــال و� 

تجــارب ال�ــ� راكمــت �شــر�عات م�مــة واج��ــادات عمليــة �ــ� اســتعمال �ــذه ال�ســتفادة مــن  و��ــدف

يــــنظم مخت�ــــ� البحــــث �ــــ� قــــانون العقــــار والتعم�ــــ� ومتطلبــــات ا���امــــة ال��ابيــــة بال�ليــــة  الوســــائل،

ل البديلــة ��ــل الوســائ: وضــوعمنــدوة �ــ�  ،وجــدة املتعــددة  التخصصــات بالنــاظور جامعــة دمحم �ول 

 26و25 وذلــك يــومي ،مقار�ــات وتجــارب م�نيــة متعــددة) الصــ��  -اطة الوســ - التحكــيم (املنازعــات 

  :فق ا��اور �تيةو   2022 مارس
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  محاور الندوة

 : ا��ور �ول 

  التحكيم وقواعده �جرائية

 

  التأصيل القانو�ي للتحكيم. 

  ا��وانب �جرائية �� نظام التحكيم. 

 القانون الواجب التطبيق ع�� املنازعات التحكيمية. 

  تنفيذ قرارات ا��كم وطرق الطعن ف��ا. 

 التحكيم �لك��و�ي. 

  �� التجار�ة  املنازعاتالتحكيم:  

 .املبادالت الـتجار�ة الوطنية -

 .املبادالت التجار�ة الدولية  -

 .التجارة البحر�ة  -

 .التجارة �لك��ونية  -

  .لعقار والتعم��التحكيم �� منازعات ا -

  �� املنازعات املالية التحكيم: 

 .منازعات ���اص مع مؤسسات �ئتمان  -

 .�بناك  -

 .شر�ات القروض  -

 .شر�ات التأم�ن -

  .التحكيم �� منازعات البورصة -
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  :ا��ور الثا�ي

   وأ�مي��ا �� حل املنازعات) التوفيق (الوساطة 

  

  طار القانو�ي املغر�ي واملقارن للوساطة�. 

  الفاعلون �� ميدان الوساطة. 

 تقنيات الوساطة. 

  الوساطة �� املنازعات �دار�ة. 

 الوساطة �� �عتداء املادي ع�� امللكية العقار�ة. 

  الوساطة �� منازعات الصفقات العمومية. 

  الوساطة �� منازعات حقوق امللكية الفكر�ة والصناعية 

  ملس��لك مع شركة �نتاجنزاع ا(الوساطة �� املنازعات �س��الكية.(...  

  

  :ا��ور الثالث

  الص�� واملنازعات ا��تلفة 

  

  الص�� واملنازعات �سر�ة:  

 ...).الطالق والتطليق (الص�� �إجراء جو�ري �� قضايا  -

  ...).النفقة ، ا��ضانة ( الص�� �� املنازعات ال��صية  -

  ادث و ية ، التعو�ض عن حالطرد من العمل ، �مراض امل�ن( الص�� �� قضايا الشغل

  ...). شغلال
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  الص�� �� القضايا ا��نائية وا��نحية ودور النيابة العامة ف��ا.  

 الص�� �� ا��الفات ا��مركية.  

  

  

  

  :توار�خ م�مة

 

 ع�� العنوان �لك��و�ي 29/12/2021: آخر أجل للتوصل بمق��ح املداخلة

  akharta@gmail.com:��ي

 15/01/2022:ال��نة العلمية للندوة ع�� املق��حات آخر أجل لتلقي رد. 

 26/02/2022:آخر أجل للتوصل باملداخلة �املة. 

 

 

 

 

 

  


