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ةلرؤساء   المؤتمر الثامن ا في الدول العر   المحاكم العل
__________  

 24/10/2017 – 23نواكشو 
  
  
  

  التقرير الصادرالتقرير الصادر
  عنعن
  

  المؤتمر الثامنالمؤتمر الثامن
    لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربيةلرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية

  
  

ا  تان   24/10/2017 – 23مور
  ه1439صفر 04- 03المواف 
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ر الصادر   التقر

  عن
  المؤتمر الثامن

ار ل ة ؤساء المحاكم العل   في الدول العر
_____  

ا  تان   24/10/2017 – 23مور
  ه 1439صفر  04- 03المواف 

_____  
  

حوث  31د/1074تنفيذًا لقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم    ز العري لل المتعّل بإقرار برنامج عمل المر
ة لعام  ة والقضائ ا (التمييز،  الثامنقد المؤتمر والذ يتضمن من بين بنوده ع 2017القانون لرؤساء المحاكم العل

رمة من استضافة  ة،  ا في النقض، التعقيب....) في الدول العر مة العل ة المح ة المورتان   .الجمهورة اإلسالم
  

ة تارخ    ة المورتان ا في الجمهورة اإلسالم مة العل س المح االتفاق مع رئ ز  - 23حّدد المر
ة:  24/10/2017 ة التال   موعدًا النعقاد هذا المؤتمر الذ سيتناول مناقشة المحاور العلم

ا (  .1 مة العل مة موضوعالتمييز، النقض، التعقيبسلطات المح مح  (...  
ا  .2 مة العل مة حل  (التمييز، النقض، التعقيب...)  سلطات المح مة إحالة، ومح مح

  الخالف
ا   .3 مة العل نظرها في  إثارة ما تراه عفوًا خاللالنقض، التعقيب...)  (التمييز،هل للمح

  الطعون المعروضة عليها، والطعن لمصلحة القانون؟
  

ه    احًا من يوم اإلثنين الواقع ف ة  المؤتمرعقد  23/10/2017وفي الموعد المحّدد الساعة العاشرة ص برعا
معا س الجمهورة السيد محمد ولد عبد العزز ممثال  حي ولد حدامين فخامة رئ ّل  لي الوزر األول السيد  ة  مشار

 :من
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  /ا/اإلماراتشهاب حمادالمستشار ة العل مة االتحاد س المح  ، رئ
  ا ة العل مة االتحاد المح م محمد راشد بن هاشم العتيبي، قاضي   اإلمارات/القاضي/ جمعة إبراه
 مة ا س األول لمح ، الرئ  لتعقيب/تونساألستاذ الهاد القدير
 مة التعقيب/تونس اس  ، مستشار لد مح ع ع  المستشار/ بد
 ة/تونس األستاذ يل الدولة العام، مدير المصالح العدل ش، و  عماد الدرو
  الجزائر ا  مة العل س المح مان ، رئ  األستاذ/ بود سل
 مة العل س غرفة شؤون األسرة والموارث للمح ، رئ  ا/الجزائرالقاضي/ عبد القادر الضاو
 /ا  األستاذ مة العل المح  الجزائر/قليل سيد محمد، مستشار 
  س ا ورئ ة العل ة للخدمة القضائ ة القوم س القضاء والمفوض البروفسور/ حيدر أحمد دفع هللا، رئ

ة  مة القوم ة/السودان –المح  السلطة القضائ
 /ا، القاضي ة العل مة القوم قات/السودان ضرار يوسف سيد أحمد، قاضي المح س إدارة التوث  ورئ
  س تب التنفيذ لرئ مة اإلستئناف، مدير الم م قسم السيد، قاضي مح القاضي/ عبد الرح

 القضاء/السودان
  السلطة القاضي حاف الطيب عبدهللا، قاضي الدرجة األولى المشرف على العالقات 

 والمراسم/السودان
 ر عثمان، قاضي في المح ة/الصومالمعالي/ الشيخ أبو  س الدائرة المدن ا ورئ  مة العل
 /مة اإلستئناف في محافظة بنادر/الصومال األستاذ س مح ، رئ الو م ط  الشيخ صالح إبراه
  س مجلس الشؤون ا، رئ مة العل س المح ، رئ تور إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيد الشيخ/ الد

 اإلدارة للقضاء/سلطنة ُعمان
 تور/ عبدهللا ا/سلطنة ُعمانالشيخ الد مة العل س المح ابي، نائب رئ   بن راشد بن عزز الس
 ا/سلطنة ُعمان مة العل س المح فة بن محمد بن عبد هللا الحضرمي، نائب رئ تور/ خل  الشيخ الد
 ا/سلطنة ُعمان مة العل ، قاضي المح فة بن غالب الراشد  القاضي/ محمود بن خل
 مة/سلطنة ُعماناألستاذ/ سالم بن حمود بن سالم ال س المح تب رئ س م ي، نائب رئ  درم
  /ا مة العل تب الفني للمح ، ومدير م مة مسق ابي، قاض مح مان بن محمد بن سيف الس سل

 سلطنة عمان
  أعمال مدير دائرة التعاون ام  الق ّلف  ، الم األستاذ/ حارث بن خلفان بن سعيد البوسعيد

 الدولي/سلطنة ُعمان
 س المجلس األعلى للقضاء/مسعود م /القاضي مة التمييز، رئ س مح ، رئ  قطرحمد العامر
 /س/ األستاذ تب الرئ يل المساعد لشؤون م ، الو  قطرأحمد حسن الكوار
 /س/قطر األستاذ تب الرئ م عة  س قسم التنسي والمتا  محمد مفرح المالكي، رئ
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  س مة التمييز ورئ س مح تالمستشار/ يوسف جاسم المطاوعة، رئ  المجلس األعلى للقضاء/الكو
 /ت األستاذ س المجلس األعلى للقضاء/الكو تب رئ  أحمد مساعد العبد الجادر، مدير م
 مة التمييز/لبنان س غرفة في مح س رزق، رئ  القاضي/ رو
 ا ا/ليب مة العل س المح  المستشار/ محمد القمود الحافي،  رئ
 /ال المستشار اجمعة عبدهللا أبو زد، مستشار  ا/ليب مة العل  مح
 ا ا/ليب مة العل المح  المستشار/ رجب أبو راو عقيل، مستشار 
  (ب) س دائرة األحد مة النقض ورئ س مح القاضي/ محمد عبد العال أحمد عارف، نائب رئ

ة/مصر  الجنائ
 مة النقض/مصر س مح س، نائب رئ  القاضي/ محمد علي محمود أن
 ،مان مة النقض/مصر القاضي/ علي محمد أحمد علي سل س مح  نائب رئ
 مة النقض/المغرب مح ة  س الغرفة الجنائ  األستاذ الطيب أنجار، رئ
 مة النقض/المغرب مح ع  س القسم المدني الرا  األستاذ/ حسن منصف، مستشار، رئ
 ا ا/مورتان مة العل المح مان ولد محمد عمر، مستشار   المستشار/ القاضي سل
 االمستشا/ر القاضي أحمد ال ا/مورتان مة العل المح ع، مستشار   ملقب لمرا ولد الشف
 ا تان ا/مور مة العل المح جلي، نائب المّدعي العام   القاضي/ عبدهللا ولد اند
 ا ا/ مورتان مة العل المح ة األولى  ة واالجتماع س الغرفة المدن  القاضي/ محمد الغيث ولد عمار، رئ
 ،م محمد ختار ا القاضي/ سيد إبراه ا/ مورتان مة العل المح س الغرفة اإلدارة    رئ

ة: ة والقضائ حوث القانون ي لل ز العر   وحضر عن المر
 ز، األستاذ محمد الخطيب  مستشار أول في المر
 ز المر  األستاذ جوزف رحمة، خبير قانوني 
 ز المر حيى الزن، خبير قانوني   األستاذ 

  
ا في وقد اعتذر عن الحضور وفود المحاكم    حرن، العل   ال
ة الوفد      الفلسطيني،وتعّذرت مشار

ول محاور المؤتمر من وفود: تونس، الجزائر، السودان، الصومال، وقد قّدمت في المؤتمر أوراق عمل ح   
ا،  ا، مصر، المغرب، مورتان ة. سلطنة عمان، فلسطين، لبنان، ليب ة والقضائ حوث القانون ز العري لل   والمر
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  ة اإلفتتاحجلس
_________  

ة السيد/    ة المورتان س الجمهورة اإلسالم ة لفخامة رئ ة السام زتحت الرعا  محمد ولد عبد العز
الوزر األول حضور  ميناحي ولد حدالسيد/  معالي ممثال  ر العدلو م ولد داداهمعالي السيد/  وز   إبراه

ا  مة العل س المح ا السيد/ ورئ ا ،ين ولد الناجيالحسفي مورتان مة العل س المح في سلطنة عمان  ورئ
تور/  ا السيد/  إسحاق بن أحمد بن ناصر البو سعيدالشيخ الد مة العل سيد والمدعي العام لد المح

ا السيد/  محمد ولد محمد األمين ة للمحامين في مورتان وممثل  الشيخ ولد حندو نقيب الهيئة الوطن
حوث  ز العري لل ة األستاذالمر ة والقضائ ة والقرا/ محمد الخطيب القانون اس ات الس ، وعدد من الشخص

ين وعدد من رجال   وأعضاء السلك الديبلوماسي، ا المشار وحضور رؤساء وأعضاء وفود المحاكم العل
ا ( التمييز، النقض، التعقيب ... ا افتتح المؤتمر الثامن لرؤساء المحاكم العل ) في الدول القضاء في مورتان

ة.   العر
م ر الح آ من الذ   بدأ الحفل 

ل من السادة:   تم توالي على الكالم 
ات معالي األمين العام للجامعة السيد/ الخطيب محمداألستاذ/  ين ناقال تح المشار ز: رحب  / المر

ات سعادة األمين العام الساعد السيد/  بو الغأحمد أ س المر  عبد الرحمن الصلحوتح ز معبرا عن رئ
  مثبتة لألمن والعدل واالستقرار.الواعد قاء والقانون وجهودهم في إرساء الالتقدير واالعتزاز بدور رجال القض

ة ضرور وملح وأن هذه اللقاءات الدورة وما يتم فيها من  وأضاف أن التعاون بين الدول العر
ة وقضائ ة قانون ع ذات أهم ة الناجة حول تجارب الدنقاش حول مواض ورة تعزز الخبرة تطة والمحول العر

ات والمعوقات والطموح تحو التفاعل االيجابي والبناء. ة المستمرة لتذليل العق ة والعدل   القضائ
تور/  ا  اسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدعد ذلك تحدث فضيلة الشيخ الد مة العل س المح رئ

س المؤت ع لرؤسافي سلطنة عمان رئ امر السا ر إلى الجمهورة  ء المحاكم العل الذ تقدم بجزل الش
ر إلى رؤساء المحاكم  افة موجها الش ال والض ا على حفاوة االستق ومة وشع سا وح ة رئ ة المورتان اإلسالم

قدم ة في المؤتمر على المداخالت التي س ا وأعضاء الوفود المشار عرضونه من تجارب ونالعل ها وما س
ز على جهوده إلنجاح مؤتمرات رائدة تسهم  صال الحقوق إلى أصحابها شاكرا المر في فض المنازعات وٕا

ا مشيرا إلى الموضوعات الهامة التي تناقشها هذه المؤتمرات عارضاً  للموضوعات التي  رؤساء المحاكم العل
انة أمن المجتم ا في ص لها تصب في تعزز دور المحاكم العل ة الحقوق سيتناولها هذا المؤتمر و عات وحما

ات هذا المؤتمر ستكون لبينة هامة في تعزز ودعم أواصر التعاون والتنسي  دا أن توص والحرات مؤ
ة.   المشترك بين هذه المحاكم في الدول العر

  .وختاما تمنى للمؤتمر التوفي والنجاح
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ا القاضي/ ا في مورتان مة العل س المح ين حالحسين ولد الناجي  تم تاله رئ المشار يث رحب 
س الجمهورة  ة فخامة رئ ارز تحت رعا ا حدث  ز معتبرا أن انعقاد المؤتمر الثاني في مورتان ممثلي المر و

ا للمؤتمر التوفي والنجاح. ا للضيوف مقاما سعيدا ومتمن ة متمن   السام
تسيها هذا اللقاء من حيث تجسيد حرص المحاكم الع ة التي  ا على تعزز تم أكد على األهم ل

ة وأشار إلى الموضوعات التي عالجتها المؤتمرات  اسب التعاون وزادة روا األخوة بين الدول العر م
حاول  عالجها هذا المؤتمر الذ س قة وأهميتها والموضوعات التي س ة على من خالل معالجتها السا اإلجا

ا هي أعلى ا م للقانون وتوحيد التساؤالت التي ستثيرها، وأن المحاكم العل ة للتطبي السل لهرم القضائي والراع
  االجتهاد القضائي.

ا غير  عض روا المحاكم العل اإلرهاب والفساد وما حققته تجارب  وأشار إلى بروز ظواهر جديدة 
عة االجتهادات  ا لمتا ار قضاة على مستو المحاكم العل ز أن يتم اخت التنسي مع المر ة مقترحا  العر

ة بهدف إخراجها ونشرها واالستفادة منها ة. القضائ   لصقل الممارسة القضائ
قاضي  تعنى  مة  ل مح ا تمثل فيها  ه على مستو المحاكم العل ما اقترح إنشاء لجنة توج

اإلرهاب والفساد. طة  ا المرت ل ما جد من اجتهاد في القضا عة    متا
تور/  ر للشيخ الد على جهوده المبذولة  اق بن أحمد بن ناصر البوسعيداسحوفي الختام وجه الش

ة للمؤتمرن. ة المورتان س الجمهورة اإلسالم ات فخامة رئ ع، ناقال تح ا لهذا  في رئاسته للمؤتمر السا متمن
  .المؤتمر التوفي والنجاح

  
ا في الجمجالسيد الحسين ولد النا يرئاسة المؤتمر معالواستلم  مة العل س المح هورة ي رئ

ة ة المورتان   اإلسالم
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  المحور األول:   

مة موضوع مح ا (النقض، التمييز، التعقيب...)  مة العل   سلطات المح
_____  

س/  س المؤتمر الرئ للمحور مفتتحا الجلسة معتبرا أن الطعن طر  الحسين ولد الناجيقدم رئ
اب  ام ومراقبتها وعدد من األس ح األح ع غير عاد لتصح ح الطعن مشيرا إلى أن هذه المواض التي تت

  ستعالج في هذه الجلسة وما تثيره من تساؤالت.
تور/    .اسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدثم سلم رئاسة الجلسة إلى معالي الشيخ الد

  
النقض في األصل هو    سلطنة ُعمان: – الدكتور/ خليفة بن محمد بن عبد هللا الحضرمي م من خلل من وجوه عّدة تدور في مجملها  الهدف من الطعن  الح ح ما لح  تصح

ا تراقب الجانب القانوني في الدعو دون  مة العل ما أوضحته قوانين المرافعات حول مخالفة القانون، فالمح حس
  الجانب الموضوعي.

حث إلى قسمين:     ثم قّسم موضوع ال
ة خروجًا عن األص  :أوالً  النقض للمّرة الثان النقض، الطعن  ل العام. وحّدد في هذا القسم مفهوم الطعن 

ة. النقض للمرة الثان   ومسوغات الطعن 
اً  ة والقيود الواردة عليها. فهي سلطات   :ثان النقض للمرة الثان ا في الطعن  مة العل سلطات المح

غير اتّ  ن حسمه  ان من المم ه إذا  ة النظر في الموضوع للفصل ف ا، صالح مة العل خاذ المح
.   إجراء جديد من إجراءات التحقي

حال الجزء    في جزءًا منه و ه بل  له للفصل ف ون الموضوع صالحًا  شتر أن  ضًا أن ال  وأضاف أ
ه ال  ا للموضوع للفصل ف مة العل مة اإلستئناف، حيث أن تصّد المح ) إلى مح حتاج إلى تحقي اآلخر (أ الذ 

مة ق مح فتها    انون.يتعارض مع وظ
ا حين تفصل في موضوع النزاع إعماًال لقواعد الطعن للمرة    مة العل أما في القيود الواردة عليها فإن المح

قيدين هما: ة، تلتزم    الثان
ة في الطعن األول.  .1 ا في المسألة القانون مة العل م المح اع ح   إّت
طعنه.  .2 ضار الطاعن    قاعدة أال 
  

ة حسن تطبي المحاكم األدنى     مصـر: – محمد عبد العال أحمد عارف ادة القانون عن طر مراق ا هي العمل على تأكيد س مة العل إن مهمة المح
  للقانون من أجل تحقي وحدة القضاء وتأكيدًا للمساواة بين الناس أمام القانون والقضاء.
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النقض ال   ، فالطعن  موضوع الدعو مة النقض  ة إتصال مح ف اره إمتدادًا لمرحلة ثم تّكلم عن  ن إعت م  
م  مة النقض على النظر في مد صحة الح ة تقتصر فيها مح المحاكمة بل هو مرحلة خاصة من الخصومة الجنائ

قتها للقانون.   ومد مطا
م  ون الح الموضوع حيث تكون في حالتين: األولى أن  مة النقض في النظر  ثم إنتقل إلى سلطة مح

ه صادراً  ه صادرًا قبل  المطعون ف م المطعون ف ون الح ة أن  ، والثان قبول دفع قانوني مانع من السير في الدعو
. ه منع السير في الدعو   الفصل في الموضوع وانبنى عل

  
ة    موريتانيا: –القاضي سليمان محمدعمر  حسب األصل ولها سلطة وصالح مة وقائع  ست مح مة قانون ول ا هي مح مة العل الفصل في  إن المح

ة. فتها ومهمتها األساس ة إلى جانب وظ ا وحاالت إستثنائ   الموضوع في قضا
ا، ومجاالت إختصاصها.   ا في مورتان مة العل   ثم قّدم لمحة عن المح
ا من    مة العل ا التي أسند القانون سلطة الفصل فيها للمح ما تناول موضوع المساطر الخاصة والقضا

حثين التالي   ين:خالل الم
ا.  .1 مة العل   المساطر الخاصة التي أسند القانون سلطة الفصل فيها للمح
ات إلتماس إعادة النظر في المجالين الجزائي   .2 ا في الفصل في موضوع طل مة العل سلطات المح

  والمدني.
ا في التصّد للفصل في موضوع الدعو والتصّد للفصل في المو    مة العل ضوع ثم تكّلم عن سلطة المح

ا للفصل في الموضوع،  مة العل ، وقّدم نماذج من قرارات تصّد المح النقض ضمن ضوا وشرو في حالة الطعن 
ا للفصل في الموضوع. مة العل طرحها تصّد المح االت التي  ، واإلش   واآلثار الناتجة عن هذا التصّد

ا للفصل في    مة العل ة تصّد المح مة اإلحالة وفي الخاتمة، أشار إلى أهم الدعو في حاالت إمتناع مح
ا للمرة الثالثة، ألن القضاء إنما جعل من أجل حسم  مة العل ة للمح عن إلتزام توجيهات الغرف المجمعة وعودة القض

  وٕانهاء الخصومات ورفع الخالف.
  

ا. إن ا    المغرب: –أ. الطيب أنجار  مة النقض في المغرب إلى نظام المحاكم العل م النقض أنها تنتمي مح ألصل في إختصاص مح
م  ح مة موضوع  مح ة  مة النقض المغر . ثم تناول في الفصل األول سلطات مح ة فق تقضي في المسائل القانون
م الغرفة  وم عليهم فيها، وح ار للمح عض القضاة أو الموظفين وفي اإلعت ة إلى  مة النقض في جرائم منسو مح

مة النقض في  مح ة  المراجعة وٕاستحالة إجراء مناقشات جديدة.الجنائ عد قبول الطعن  م  طال الح   حالة إ
البّت في    مة النقض  ة خاصة تفصل فيها مح ة إجرائ أما في الفصل الثاني عرض موضوعات قضائ

مة النقض، والفصل في تنازع اإلختصاص بين المحاكم.. ات تجرح قضاة مح   طل
ة مهام وختم مشيرًا إلى أن المشّرع ال   فتها األساس مة النقض، إضافة إلى وظ سند إلى مح مغري إختار أن 

ة ممهدة للبّت في  الفصل في أوضاع قانون ات محدودة، وٕاما  م في موضوع دعاو وطل الح أخر تتعّل إما 
ل ينهي الدعو أو الخالف. ش ا    القضا
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ام القض    ليبيا: –المستشار/ رجب عقيل  األصل إن الطعن في األح ا  مة العل ًا من طرق الطعن، فالمح س طرقًا عاد طر النقض ل ة  ائ

ة أو حديثة أو إدارة. ، سواء أكانت جنائ موضوع الدعو حث المسائل المتعّلقة  فتها  س من وظ مة قانون ل   هي مح
  ثم قّسم موضوع هذا المحور إلى عّدة مطالب وهي:  

ح  :المطلب األول ة  ة، وشرو الفصل في المسائل الجنائ ة للمرة الثان ام الجنائ الة نقض األح
اإلعدام والقطع. ام الصادرة حضورًا  ا، ومراجعة األح مة العل   الموضوع في المح

ة،   :المطلب الثاني التصّد في غير المسائل الجنائ ع الطعون  ا للموضوع في جم مة العل تصّد المح
ة.   والتصّد في المسائل الجنائ

مة   :مطلب الثالثال مة موضوع عندما تتحّول المح مح ا  مة العل ًا في المح اب ام الصادرة غ األح
ات  مة الجنا ع في المحاكمة اإلجراءات المقّررة أمام مح مة موضوع فتت ا إلى مح العل
ام التي تصدرها  ة أو جنحة. إن األصل في األح انت الواقعة جنا أو الجنح إذا 

ا المعارضة إّال في حالة  المحاكم العل اّتة ال يجوز الطعن فيها  ام  أنها أح توصف 
م في الدعو في غيبته وال  ح يٌل عنه  حضر و واحدة إذا غاب أحد الخصوم ولم 

ًا. علن إعالنًا قانون صدر إّال إذا ثبت أن الغائب لم  م الذ    تجوز المعارضة في الح
  

ر عثمان، قاضي  ة عنهورقة عمل الشيخ ابو  ا الن ا ألقاها  مة العل   : المح
  

اد األمر عن المرحلة     الصومال: –القاضي إبراهيم طبالوي ةتكّلم في  ما يتعّل االنتقال زة  اختصاصات، ف ا، من نظام دولة مر مة العل المح
ة.   إلى نظام دولة فيدرال

مة  انتقلثم    ست مح مة قانون ول مح ا  مة العل موضوع، فهي أعلى درجة من درجات إلى مهام المح
حًا. لكن المشّرع الوطني منحها  مًا وصح قًا سل أصيلة دون  اختصاصاتالتقاضي ومهمتها مراعاة تطبي القانون تطب

ة. ة، وعمال ة، ومدن مة موضوع، تشتمل على منازعات دستورة، وٕادارة، وجنائ مح اشرها    غيرها من المحاكم ت
عد عرض أوراق العم   ما يتعل و ة ف ل جرة نقاش وأللقيت مداخالت حول رأيين يتنازعان الساحة القضائ

امه وعلة صحة تفسيره  مة قانون تسهر على حسن تطبي القانون وعدم مخالفة أح ا هي مح مة العل سلطات المح
له ورأ آخر حول إتاحة الطعن في  امأو تأو ا  األح مة العل مة موضوع ألكثر من مرة حيث تتحول المح إلى مح

ة االختصاص للنظر في  مة صاح م إلى المح عد نقض الح حيل الدعو  عضها  ، و تنظر في موضوع الدعو
ما نقضته. ا ف مة العل قرار المح   الموضوع على أن تلتزم 

مة النقض في مصر المستشار/ محمد عبد العال عارف أنه مع صدور القانون رقم    س مح وأشار نائب رئ
م  ألول مرة تنظر في  2017نة لس 11 مة النقض في مصر تقبل الطعن مرة واحدة وعند نقض الح حت مح أص

مة  ا إلى مح مة العل ين من تحول المح ان هذا الموضوع ، وقد حذر العديد من المشار ا  موضوع الدعو أ
الدعاو وتكدس هذه القضا ء البت  ن ان يؤد ذلك إلى  م التالي  ا عن دورهاا و موضوع و مة العل ، خروج المح
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المقترحات التي ترتئيها  عض المداخالت أن يتم التعاون والتنسي مع الجهة التي تتولى التشرع لموافاتها  ما طلبت 
عد ذلك طرح تساؤل حول المعايير الواجب اعتمادها للتمييز بين مسائل القانون  ا لسد ثغرات القوانين ،  مة العل المح

ون محورا من محاور المؤتمر القادم.ومسائل ا   لموضوع في الطعون واقترح أن 
مة موضوع في أضي نطاق وعند اللزوم إلحقاق الح .   مح ا  مة العل   وتمت الدعوة إلى تدخل المح

مة قانون إلى  ا من مح مة العل اه والحذر في هذا الموضوع من تحول المح ين إلى االنت وقد دعا أغلب المشار
م التالي تكدس الدعاو لديها .مح   ة موضوع و

  
عرض ورقة عملها التي     لبنان: –القاضي سهير الحركة  س رزق  ة من لبنان فقد قام القاضي رو س سهير الحر ة الرئ ومع تعذر مشار

  جاء فيها :
مة التمييز ا   اد األمر إلى توزع القضاء الجزائي اللبناني، واإلجراءات أمام مح طلب تطّرقت في  لمتعّلقة 

مة  ات، وفي سلطة مح ام الصادر عن محاكم لجنا ات تمييز األح صدد طل مة التمييز  التمييز، وفي سلطة مح
ات تمّيز قرارات محاكم  مة التمييز عند النظر في  االستئنافالتمييز عند النظر في طل ة، وفي سلطة مح الجزائ

ة. الطعن الموّجه ضد القرارات الصادرة عن الهيئة   اإلتهام
مة موضوع فالطعن يرفع إلى    مح ة وسلطتها  مة التمييز الناظرة في الدعاو المدن ثم انتقلت إلى مح

ل درجة ثالثة من درجات المحاكمة بل  شّ ة فهو ال  سبب مخالفته القواعد القانون ا ألجل نقض القرار  مة العل المح
س إ ه ول ة للقرار المطعون ف ة قانون   لى النظر في النزاع من جديد.إلى مراق

عد نقض القرار.   مة  حثت في إجراءات دراسة طلب التمييز وفي سلطة المح   ثم 
  

الوقائع. غير أن مبدأ التفرقة بين الواقع     تونس: –القاضي بديع عباس  ما يتعّل  مة قانون ال نظير لها ف مة التعقيب هي مح إن مح
ار إختصاص  شّل مع األساس أن والقانون الذ  عني  ان للوقائع أمامها، بل  عني أنه ال م مة التعقيب ال  مح

ن  م ، األمر الذ يجعل المسألة تتعّل بتحديد النطاق الذ  مقتضى ضوا مة إّال  تلك الوقائع ال تبّلغ إلى المح
مة التعقيب أن تنظر في الوقائع. ه لمح   ف

م القانون وتكون في وضعيتين حيث تتّمل    ح مة موضوع  مة التعقيب مح ثم تناول في الجزء األول مح
ة مهيئة للفصل. البّت في األصل حين تكون القض عهد إليها  ة عندما  ة والثان ة األعمال اإلجرائ   األولى في رقا

التوسّ    مة أصل  مة التعقيب مح ة ثم إنتقل في الجزء الثاني إلى مح التوّسع في رقا ة  ات الرقا ع في تقن
ة التعليل.   تطبي القانون، والتوّسع في رقا

  
ا في فلسطين وظائف     فلسطين: –أ. فايز سليمان زيارة  مة العل المح مة لتترع على قمة الجسم القضائي  واختصاصاتينا  ة عظ قضائ

  في فلسطين.
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ا في فلسطين ب   مة العل م العثماني إلى االحتالل ثم عرض تطّورات المح دءًا من خضوع فلسطين للح
مة موضوع  مح ا  مة العل صفتها الدستورة ثم سلطات المح ا  مة العل اإلسرائيلي ثم إنتقل إلى إختصاصات المح

مة دستورة. مح ا  مة العل اإلضافة إلى دور المح مة نقض  مح اتها    وصالح
  

مة     ونية والقضائية:ورقة عمل المركز العربي للبحوث القان مة فصل في الخصومة، بل هي جهة طعن ضد قرار المح ست في األصل مح ا ل مة العل إن المح
مة موضوع إّال في  مة قانون وال تتحّول إلى مح ا هي مح مة العل ه. إن المح م المطعون ف التي أصدرت الح

  حاالت محّددة نّص وَُنّص عليها القانون.
طر  ثم تكّلم عن قضاء   التصّد في الطعن  ا  ة العل مة اإلتحاد إختصاص مضاف للمح الموضوع 

عد التصّد للموضوع. ة، وٕالتماس إعادة النظر    النقض، والطعن للمرة الثان
ا في الموضوع محّدد وفي حاالت معّينة لحسن تطبي القانون.    مة العل وختم مشيرًا إلى إختصاص المح

االت قد ال تؤّد وأضاف أن على التشرع ا افة حتى ال يثير إش ون واضح الض لذ يتناول هذا اإلختصاص أن 
ضمن حسن تطبي  ل الحاالت التي يجب من خاللها أن  شمل  ما أن على هذا التشرع مراعاة أن  الغرض منه، 

  القانون.
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مة حل الخالف  المحور الثاني: مة إحالة، ومح مح ا  مة العل   _____  سلطات المح
  

السودان    س القضاء  ا ترأس هذه الجلسة البروفسير حيدر أحمد دفع هللا ، رئ مة العل س المح ، رئ
ة   .االتحاد

  
ة.    تونس: –القاضي بديع عباس  ة بناء على مخالفته قاعدة قانون التعقيب على أنه طرقة طعن إستثنائ   عرف الطعن 

مة ا   ة اإلحالة في عمل مح ة تقن مة من نفس درجة ما تبرز أهم ًا في إحالة الملف على مح لتعقيب مبدئ
ه إلعادة النظر في النزاع مجّددًا. مة الصادر عنها القرار المطعون ف   المح

ون مشفوعًا بإحالة    التعقيب الذ ال  قبول الطعن  ة  ة اإلحالة من الحاالت اإلستثنائ ثم تكّلم عن تقن
عات اإل مة األصل، وت ة على مح   حالة.القض

  
ة     ليبيا: –المستشار محمد الحافي  ة القضائ ي ة المختلفة دور الصدارة في التر ا في األنظمة القانون مة العل مة النقض أ المح تحتّل مح

مة قانون  ة التي تعتبرها مجرد مح مة النقض في األنظمة القانون وترتيب المحاكم. إن القانون رسم حدود عمل مح
مة من التدّخل دون طلب ترعى تطبي القان منع هذه المح ون وتفسيره وجعلها في حاالت محّددة، غير أن القانون لم 

م  م أو في اإلجراءات أّثر في الح طالن في الح مة وجود  النظام العام أو إذا تبّين للمح الطاعن عندما يتعّل األمر 
مة النق ي على مح ه الطاعن أو عند العرض الوجو اإلعدام.ولم ُشر إل ام الصادرة    ض في األح

ة    ام المدن انتها، وٕاختصاصاتها، ومراجع الطعن على األح ا وم مة العل ثم إنتقل إلى تعرف المح
ة.   والجنائ
مة النقض عند نظرها للطعن.     ثم عرض حدود سلطة مح
مة النقض بوصفها أعلى سلم الهرم القضائي وأن دو    ة مح مة النقض في وفي الخاتمة شّدد على أهم ر مح

ة. ام المدن ة أشّد وطأ على اإلنسان من األح ام الجنائ ة أكبر وأوسع فأثر األح   الطعون الجنائ
  

ا أو محاكم النقض أو     موريتانيا: –أ. أحمد الشفيع المحبوب  غيرها من المحاكم العل مة أعلى هيئة في هرم القضاء المورتاني ولها  تعتبر المح
ة محاكم التعقيب  عد المحاكم اإلستئناف ست درجة ثالثة  اقي المحاكم، إنها وحيدة وأنها ل خاصتان تمّيزانها عن 

ة  ح على القض ل صح ش م في األساس بل إذا ما تّم تطبي القانون  س هدفها األساسي الح وغيرها من المحاكم ول
ة المرفوعة أمامها وعلى المسائل المطروحة عليها ثم عّرف المفردات ال واردة في عنوان هذا المحور بر الداللة اللغو

ا. مة العل ة: مثل سلطات، والمح   القانون
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النقض،    ة في شرو الطعن  ات نقض نقطة أو نقا قانون ثم إنتقل إلى موضوع إجراءات النظر في طل
اب النق ة، وأس اب النقض في المساطر المورتان اب النقض الكّلي أو الجزئي، وأس ما أنه وأس عض الفقه.  ض لد 

ًا في توحيد اإلجتهاد  ا تلعب دورًا أساس مة العل ون المح مة حّل خالف  مح ا  مة العل تطّرق إلى موضوع المح
موجب قانون اإلجراءات  مًا أو جديدًا،  ان قد ل، إن  وتتمّثل مهامها بتفسير القانون، في ما يخّص األساس أو الش

ل دعو يجب  ة: " مجرد الشطب".المدن م في زمن معقول دون أن تنتهي  ح   البّت فيها 
ا ينّظم إلى    مورتان ا  مة العل ضرورة صدور نظام خاص للمح ات  عض التوص وفي الخاتمة أشار إلى 

لمة النقض بلف التعقيب الوارد في القرآن الكرم. ة واستبدال  ة والخارج   جانب المساطر عملها وعالقاتها الداخل
  
قه وسالمة تفسيره،     المغرب: -. حسن منصف أ ممارسة للقانون وضامنة لحسن تطب مة النقض  ة الحديث عن سلطات مح تأتي أهم

ة. ة واإلستثنائ فتها األساس طة بوظ ة المرت ة وسلطاتها الموضوع مة اإلجرائ   وألنه حديث عن سلطات هذه المح
حثين:     ثم قّسم هذا الموضوع إلى م

حث األ  مة النقض في   :ولالم ة مح حث رقا مة النقض حيث تناول في هذا الم ة لمح السلطات التقليد
ة، والقرارات الصادرة بإنهاء  التشطيب على القض القرارات الصادرة  قاء على القرار  اإل
مة النقض في اإللغاء بنقض  ة مح عدم القبول.. ورقا الخصومة، والقرارات الصادرة 

النقض الك   ّلي، والنقض الجزئي.القرار 
حث الثاني مة النقض   :الم حث عن تصّد مح مة النقض حيث تكّلم في هذا الم الدور الطالئعي لمح

البّت... وفن  ة  النقض بدون إحالة، والتصّد لموضوع القض للموضوع بنّص القانون 
ة للتصّد لموضوع النزاع. تقن اب    إستبدال األس

ة، واألرحام وفي الخاتمة تحّدث عن سلط   اد مة حّل الخالف ووشائج القرى  مح مة النقض  ة مح
  موصولة.

  
أخذ بنظام القضاء المزدوج فالدعو اإلدارة تختّص بها     ليبيا: -المستشار جمعة عبدهللا أبو زيد  إن المشّرع الليبي أخذ بنظام وحدة القضاء ولم 

طعن فيها مة اإلستئناف و مح ا. دائرة القضاء اإلدار  مة العل المح   أمام دائرة القضاء اإلدار 
مة وحّل الخالف بينها.   اد المح   ثم تّكلم في الفصل األول عن تنازع م
حّل مشاكل الخالف والتنازع.   ا األخر  مة العل   ثم عرض في الفصل الثاني إختصاصات المح
مة إ   مح ا  مة العل حالة التي نّظمتها عدة نصوص ثم إنتقل في الفصل الثالث إلى إختصاصات المح

فاءتها في حّل المشاكل الخالف التي  مة إحالة و مح ا دورها  مة العل ة أّدت المح حسب نوع التخّصص وفي النها
طت بها.   ُأن
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و     مصـر: – القاضي محمد عبد العال أحمد عارف مة إحالة مقصورة في حالتين: األولى أن  مح ا  مة العل ه تكون سلطات المح م المطعون ف ن الح
ه صادرًا قبل الفصل في  م المطعون ف ون الح ة أن  ، والثان قبول دفع قانوني مانع في السير في الدعو صادرًا 

موضوعه. مة النقض إّال أن تنظر  س لمح ما عدا هاتين الحالتين فل ، ف   الدعو
مة حّل الخالف وفقًا للق   مح ا  .ثم تكّلم عن سلطة المحاكم العل   انون المصر
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  المحور الثالث:
ا إثارة ما تراه عفوًا خالل مة العل   نظرها في الطعون المعروضة عليها والطعن لمصلحة القانون  هل للمح

_____  
  

ة    مة التعقيب التونس س مح   .ترأس الجلسة القاضي/ الهاد القدير ، رئ
  

مة ا    السودان: – القاضي عبد الرحيم قسم السيد ة األخيرة على أداء ما دونها من محاكم تعتبر المح ة الرقا ونها على قمة الهرم القضائي، صاح ا،  لعل
ما أن المادة  ا التمّسك  194في تطبي سالمة القانون.  ة العل مة القوم ة، خّولت المح من قانون اإلجراءات المدن

مة أن تأخذ بها من تل اب الناشئة عن النظام في أ وقت. وللمح مة أن تتمّسك بها وٕان األس قاء نفسها وعلى المح
قًا أو تفسيرًا،  ة المختلف حولها تطب ة هي الفصل في القاعدة القانون لم يثرها الطاعن. ثم أضاف أن مهمتها األساس

النق مة قانون، ذلك أن الطعن  ة بوصفها مح ة اإللزام ل ام للقواعد الش ض ما يتوّجب عليها التحّق من مراعاة األح
قه  ه المصلحة العامة على مصالح الخصوم أ أنه طعن لصالح القانون لضمان حسن تطب هو طعن تترجع ف

  وتفسيره.
  

ام خّوله المشّرع في حاالت وردت على سبيل     تونس: –القاضي بديع عباس  التعقيب هو طر طعن غير عاد في األح إن الطعن 
مة التعقيب من خالله رقاب تها على حسن تطبي القانون. وقد مّيز المشّرع سواء في مجلة الحصر وتمارس مح

ة بين حاالت وصور التعقيب المفتوحة والمخّولة ألطراف النزاع من جهة وصورة خاصة  ة أو المدن اإلجراءات الجزائ
مة التعقيب عبر الطعن لمصلحة القانون. يل الدولة العام لد مح مارسها و   للتعقيب 

التعقيب لمصلحة القانون، وفي القسم الثاني آثار هذا الطعن سواء ثم تناول في القس   م األول شرو الطعن 
ة. ة أو المدن   في المادة الجزائ

  
ن التمّسك أمامها بدفع موضوعي لم تسب     تونس: –القاضي بديع عباس  م ما أنه ال  ست درجة ثالثة للقضاء،  مة التعقيب ل إن مح

مة إثارته أمام قضاة األصل، ب قى لمح قتضي إنهاء النقاش الموضوعي أمام محاكم األصل حتى ال ي ه  ناء عل
مسألة تهّم النظام العام، حتى  مة التعقيب أن الدفع يتعّل  ة حسن تطبي القانون. لكن إذا ثبت لمح التعقيب إّال مراق

ن  م ة،  ة أو الجزائ ا المدن ه أطراف الطعن سواء في القضا ه وٕاثارته من تلقاء نفسها.ولو لم يتمّسك    التمّسك 
النظام العام ولو ألول مرة لد    ام الماّسة  ل ما له تعّل بتطبي األح ثم تناول في الجزء األول إثارة 

ة.   التعقيب في المادة المدن
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ة وذلك    مة التعقيب من تلقاء نفسها عديد المسائل القانون إعتمادًا ثم إنتقل في الجزء الثاني حول إثارة مح
ة. اع تبررات متنّوعة في المادة الجزائ ة مختلفة، بإّت   على أسس قانون

ة، هو في ضمان حسن تطبي القانون     مصـر: –محمد عبد العال عارف  مة النقض في المواد الجنائ فة مح اشرة وظ إن اإلطار القانوني لم
اب الطعن لمصلحة القانون في ا ه.مصالح الخصوم وال يجوز فتح  وم عل المح   لنقض الجنائي إضرارًا 

ة فهو يختلف عن إطار النقض    مة النقض في المواد المدن فة مح اشرة وظ ة لإلطار القانوني لم النس أما 
  الجنائي.

ة.   ام النهائ طر النقض لمصلحة القانون في األح ّ للنائب العام الطعن  ح   ما 
ان هناك وقائع لم ترفع بها الدعو    ان يجب رفع الدعو عليهم، فال تملك إذا   أو أن هناك متهمين 

مة إلى تلك الوقائع، ودون أن تكون  ة العامة إلى ذلك دون أن تتعّرض المح ا ا سو لفت نظر الن مة العل المح
ة لما أغفلته من وقائع أو مت النس مة في وجوب تحرك ورفع الدعو  ة العامة ُملزمة بوجهة نظر المح ا همين. الن

اب اإلستثناء في حالة نظر الموضوع وفي أحوال معينة  ة خرج على القاعدة، من  غير أن قانون اإلجراءات الجنائ
شرو محّددة.   و

مة النقض في رفع    ثم تّكلم عن عّلة وشرو وحاالت وٕاجراءات وآثار التصّد وجرائم الجلسات وسلطة مح
شأن جرائم الجلسات وٕاجراءاتها.الدعو عن جرائم الجلسات، ونطاق السلطة ا   لتي خّولها القانون للقضاء 

ة مداخلة حول حاالت  ت مة التمييز الكو س مح س يوسف جاسم المطاوعة رئ عد عروض أوراق العمل  قدم الرئ و
مخالفة القانون الدستور وهذا التدخل ما بتعل  مة النقض التدخل لمصلحة القانون خاصة ف ة توجب على مح  وجو

ة للتشرع ولعدم مخالفته الدستور. ي حما   الوجو
ون حول مدة استفادة المدعي  س رزق حيث تساءل المشار ض حول ورقة عمل القاضي رو وجر نقاش مستف

مة النقض لمصلحة القانون  م من قبل مح الح ه في حال طعن    والمدعى عل
م لمصل الح موضوع الطعن  ء أن يدان وأت يبرأ المدان وتم اقترا ح محور للمؤتمر القادم  ن للبر م حة القانون وهل 

  نتيجة لهذا الطعن. 
م:    وسوف يتم تعم

ا  -  م مؤتمرات رؤساء المحاكم العل  مشروع تنظ
م]  -  .. الصلح.. التح ز حول الوسائل البديلة للتقاضي [ التوفي  الدراسة التي أعدها المر

ا إلبداء مالحظاتهم و  ز بهاعلى رؤساء المحاكم العل   موافاة المر
  

حقوق     لبنان: –القاضي روكز رزق  حّتة، ودون المساس  ة  ة فقه إن الطعن لمصلحة القانون في لبنان، هو طر خاص للطعن لغا
ة. ة والجزائ ه في قانون أصول المحاكمات المدن   الخصوم، وهو منصوص عل



17 
 

  
ة  :أوالً  طر في المواد المدن النائب العام لد : ينحصر الح برفع الطعن  التمييز لمصلحة القانون 

مة التمييز من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزر العدل. لكن القانون إستثنى من القاعدة  مح
ل قرار صادر  مراجعة نفعًا للقانون ضد  ا أن تتقّدم من تلقاء نفسها  فأعطى الح لهيئة القضا

مي مع مراعاة شرو رفع طر التمييز لمصلحة القانون. ثم  عن مجلس العمل التح الطعن 
ه. ة عل ه، واآلثار المترّت م ف طر التمييز لمصلحة القانون والح   تناول موضوع إجراءات الطعن 

اً  ة  :ثان ّ للنائب العام التمييز إما عفوًا أو بناء لطلب وزر العدل فق في المواد الجزائ ح حيث   :
ان  مة التمييز لمصلحة القانون أما إذا  ه مخالفًا للقانون فعًال فإن مح م أو القرار المطعون ف الح

طله.   ت
ة  :ثالثاً  ة أو الشرع قّدم طعنًا أمام في قرارات المحاكم المذهب ّ للنائب العام التمييز أن  ح حيث   :

سبب ة  ة أو الشرع مة ضد القرارات الصادرة عن المحاكم المذهب عدم  الهيئة العامة لهذه المح
النظام العام. غ جوهرة متعّلقة    إختصاص هذه المحاكم أو مخالفة تلك القرارات لص

م اإلعتراض لمصلحة القانون، وشرو رفع اإلعتراض لمصلحة القانون،    ثم تكّلم عن السلطة المختّصة بتقد
ة عل ه، واآلثار المترّت م ف طر اإلعتراض لمصلحة القانون والح   ه.وٕاجراءات الطعن 

  
ا التدّخل    مة العل ة توجب على المح مداخلة حول حاالت وجو س يوسف جاسم المطاوعة  وتقّدم الرئ

ون التدّخل هنا  حيث  مخالفة القانون للدستور (أ عدم دستورة قانون معّين)  ما يتعّل  لمصلحة القانون خاصة ف
ة للتشرع ولعدم مخالفته للدستور. ي حما   وجو

قًا على أوراق العمل المقّدمة.ما قّدم ا   ا تعل   لقاضي جمعة أبو زد من ليب
  

ة ترتكز في     موريتانيا: –القاضي عبد أندكجلي  ه من خصوص ة نظرًا لما يتمّتع  عّد الطعن لصالح القانون من أهم وأبرز الطعون غير العاد
ة. م القضائ ة وتوحيد المفاه اد القانون   جوهرها على إرساء الم

حثين: ثم     تناول موضوع الطعن لمصلحة القانون في م
حث األول متاز الطعن مفهوم الطعن لصالح القانون   :ال ة الطعن لصالح القانون،  : في خاص

فعل ما يتضمنه من مظاهر  ة تمّيز عن غيره من الطعون األخر وذلك  بخصوص
ة ا الن ون طرف الخصومة الوحيد ممثًال  الصالح العام و ما وحصر  تتعّل  العامة. 

من له الح في  شرو الطعن لصالح القانون أو قرار محل الطعن، والشرو المتعّلقة 
البّت في الطعن  ة المختّصة  الجهة القضائ الطعن لصالح القانون، والشرو المتعّلقة 

  لصالح القانون.
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حث الثاني ام الطعن لصالح القانون وآثاره  :الم ات : حيث أن المشّرع اأح لمورتاني وضع مقتض
ام الطعن لصالح القانون وآثاره  ة ألح ة والجنائ ل من قانون اإلجراءات المدن ضمن 
ة  ه وما يتعّين على الجهة القضائ مه وطرق ووسائل البّت ف مبرزًا إجراءات تقد
ه والحرص على إبرازه من خالل قرارها وما يترّتب من  يز عل ه والتر المختصة التقّيد 

  ار على هذا القرار.آث
ام الطعن    ة في معالجة قواعد وأح عة اختالف التشرعات العر ان نوع وطب وفي الخاتمة أشار أنه مهما 

ة. ة أو االستثنائ ة وجوهرة بين الطعون غير العاد انة أساس حتل م قى مع ذلك    لصالح القانون فإنه ي
  

ة وفي ختام الجلسة حول المحور الثالث فدّمت مدا   ان قًا على ما ورد في أوراق العمل حول إم خالت تعل
س  مة النقض في قطر إذا أسق المدعين دعواهم في دعاو القتل (الرئ م المبرم الصادر عن مح الح إعادة النظر 
س رزق/لبنان من قبل الوفد التونسي  س رو ما جرت مناقشات حول ما ورد في ما عرضه الرئ  ( مسعود العامر

س ا م من قبل ورئ الح ه معًا في حالة الطعن  ت حول مد إستفادة المدعي والمدعى عل ا في الكو مة العل لمح
ستفيد من الطعن لمصلحة القانون. ن أن  م ه  أن المدعى عل ر  سبب ما ذ مة النقض لمصلحة القانون    مح

ش/تونس مداخلة عّل فيها على ما جاء على    تور عماد الدرو وما ورقة عمل الجانب اللبناني ما قّدم الد
ه. شّق عض المداخالت حول المحور الثالث    ورد في 

  
اب معّينة ترجع     فلسطين: –القاضي إبراهيم عمرو  موجب أس ة و ام اإلنتهائ األح النقض هو طر غير عاد من طرق الطعن  إن الطعن 

له أو تفسي قه وتأو طالن في اإلجراءات أّثرت إما إلى مخالفة القانون أو الخطأ في تطب م أو  طالن الح ره وأما إلى 
م.   في الح
ة فق    أمر خّطي في المواد الجزائ ه التشرع الفلسطيني  ثم إنتقل إلى الطعن لمصلحة القانون الذ أخذ 

النقض لمصلحة القان ، وتّكلم عن أثر الطعن  ه التشرع المصر ة الذ أخذ  س الطعن في المواد المدن   ون.ع
  

حيث     لبنان: –القاضي سهير الحركة  ة يثير حّلها تقرر مبدأ قانوني هام  ل قض ة النظر في  مة التمييز صالح عطى للهيئة العامة لمح
مة التمييز، عمًال  ما وقّررت الهيئة العامة لمح  . قرار من الغرفة المعروضة عليها الدعو ة  ُتحال إليها القض

ة وضع اليد على الدعو والنظر فيها بنتيجة قانون أصول محاكمات ج مة التمييز الجزائ ة، من إختصاص مح زائ
قع  ه. وحيث أن  اب الطعن الواردة ف ل ثم درس أس عد قبول اإلستدعاء في الش الفصل في طلب تمييز قوم أمامها 

ة حسن تطبي القانون وتغيير قواعده والعمل على ت ا مراق مة العل   وحيد اإلجتهاد.على عات المح
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ة تطبي المحاكم للقانون في مجال     ورقة عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية: مراق ة  فة أساس ا، ولها وظ ة العل مة التمييز هي الهيئة القضائ إن مح
اد للطع التمييز هو طر غير إعت ة. إن الطعن  ة والقواعد اإلجرائ قة إحترام القواعد الموضوع ن، وهو في الحق

م. مة التي أصدرت الح و ضد المح   ش
ة وأثره وفقًا للتشرعات في مختلف    ة والجزائ ثم تناول موضوع الطعن لمصلحة القانون في الدعاو المدن

ة.   الدول العر
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ة   الجلسة الختام
__________  

ة  ات المقترحة وفي الجلسة الختام ادل اآلراء عمد المؤتمرون إلى مناقشة التوص عد ت ين و من المشار
ات المرفقة.   توّصلوا إلى إقرار التوص

ر وعمي اإلمتنان  ات التقدير مشفوعة بجزل الش ون أسمى آ س الجمهورة رفع المشار لفخامة رئ
ة السيد/  ة المورتان زاإلسالم على  ميناحي ولد حدالوزر األول السيد/ معالي  ممثال محمد ولد عبد العز
ة وٕاستضافة هذا المؤتمر.   رعا

ومة  ر والتقدير لح الش توّجهون  او افة وحسن الوفادة. مورتان رم الض   ولشعبها على 
رهم وتقديرهم سّجلون ش ة  و ا في الجمهورة اإلسالم مة العل س المح للمستشار الحسين الناجي، رئ

ة الستضافته المؤتمر الثامن لرؤساء المحاكم العل ة المورتان افة وعلىا في الدول العر رم الض سعة صدره  على 
ة القّمة  ًا مساهماته ومداخالته العلم ه التي تحّلى بها خالل رئاسته جلسات أشغال المؤتمر مثمنين عال وحصافة رأ

ة. اإليجاب عت المؤتمر  مته التي ط   وح
م لهذا المؤ  رهم للفر العامل في اإلعداد والتنظ سّجلون ش األخص لألستاذ تمر ما  عبد هللا عبد الفتاح، و

المؤتمر ة المتعّلقة  ة واإلجرائ ات العمل ا الذ توّلى التنسي والترتي ا في مورتان مة العل ل  ،األمين العام للمح و
ين.   أعضاء الفر العامل لما بذلوه من جهد إلنجاح هذا المؤتمر وللسهر على راحة المشار

ضًا يتوجهو  أوراق العمل التي أعّدوها حول محاوره وٕانهم ا ع الذين تقّدموا لهذا المؤتمر  ر إلى جم الش ن 
ا  ة وحضورهم أثر إيجابي مما أضفى على مسيرة المحاكم العل ان لمداخالتهم العلم ين الذين  ع المشار وٕالى جم

فا إلى منجزات هذه المؤتمرات.   تقّدمًا وارتقاًء أض
ون عن التق ه على الجهود التي بذلوها وأعرب المشار ز العري وٕالى مساعد س المر دير واإلحترام لرئ

ة التي يتوالها  ة والقضائ المسيرة القانون م هذا المؤتمر، متمنين لهم دوام التقّدم والعمل على اإلرتقاء  إلعداد وتنظ
ة على الصعيد العري، معرين عن است ة والقضائ حوث القانون ز العري لل ز لإلضطالع المر عدادهم لدعم المر

ات ومعايير الجودة. أعلى المستو   مهامه 
  

  السفير عبد الرحمن الصلح
ز س المر   رئ

ة ة والقضائ حوث القانون   العري لل
المستشار األول   ممثال 

  محمد خير الدين الخطيب

  الحسين ولد الناجيالمستشار 
  

ا مة العل س المح   رئ
  

س المؤتمر الثامن لرؤسا ارئ   ء المحاكم العل
  
  

  


