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 مقدمة 
إذا كانت الحياة االجتماعية مف لواـز الوجود اإلنساني ، فإف القانوف يعد ضرورة تفرضيا    
، ألنو ينظـ العالقات في المجتمع ، سواء عالقات األفراد فيما بينيـ ، أو  العدالةإلى  حاجةال

ذا كاف األصؿ أف الخضوع لمقانوف يتـ تمقائيا عف طريؽ التطبيؽ  عالقاتيـ بالمجتمع ، وا 
اإلرادي مف قبؿ المخاطبيف بأحكامو ، فإف ذلؾ قد ال يتحقؽ دائما ، ومف ىنا تظير الحاجة 

مف أىـ وظائؼ الدولة في دولة ، باعتبار أف إقامة العدالة في المجتمع إلى وجود القضاء في ال
      العصر الحديث .

تذىب معظـ الدساتير العالمية إلى تكريس الحؽ الحصري لمدولة في حسـ وعمى ىذا    
 النزاعات عف طريؽ جياز القضاء  الذي يمثؿ مظير مف مظاىر سيادة الدولة الحديثة .

 07المؤرخ في  96/436المرسـو الرئاسي رقـ  مف 139جاء في نص المادة  عمى غرار ما
تحمي السمطة القضائية المجتمع  ))  1989 فيفري 23المتضمف تعديؿ دستور 1996ديسمبر

 .((فظة عمى حقوقيـ األساسية اوالحريات، وتضمف لمجميع ولكؿ واحد المح
المؤرخ في  08/09رقـ  ت المدنية واإلداريةالمادة الثالثة مف قانوف اإلجراءا وكذلؾ ما جاء في

يجوز لكؿ شخص يدعي حقا ، رفع دعوى أماـ القضاء لمحصوؿ  ))ما يمي :  2008فيفري 25
 . ((عمى ذلؾ الحؽ أو حمايتو 

ذا كاف المجوء إلى المحاكـ ىو اآلف الطريؽ المعتاد لمفصؿ في المنازعات التي تنشأ بيف     وا 
ء عف أدى إلى عجز القضااألفراد ، فإف قياميا بذلؾ يواجو مشكمة تراكـ أو تزاحـ القضايا مما 

  ظاىرة عدـ فاعمية األحكاـ بسبب مشاكؿ التنفيذباإلضافة إلى القياـ بميمتو عمى أكمؿ وجو . 
مما يجرد الحؽ المطالب بو مف كؿ قيمة لو ، إذ ال يكفي النص في الدستور عمى حؽ 
الشخص في المجوء إلى القضاء في الوقت الذي يالئمو ، بؿ يجب أف يشعر المتقاضي بأف 
العدؿ سيؿ المناؿ ، وال يكوف ذلؾ إال بوصوؿ الحؽ إلى صاحبو في أقرب وقت وبأقؿ 

نما في أف . ليست أف يصؿ صاحب الحؽ إلى حقو فحسب  ، ناجعةال العدالةف .التكاليؼ وا 
 . وفي زمف قميؿ تماطؿيستوفي حقو بغير 



 

2 

المشاكؿ التي يعاني منيا القضاء إلى البحث عف الطرؽ أو الوسائؿ الكفيمة  دفعتلقد    
اتجيت عديد الدوؿ  ذلؾالعدالة المأمولة مف طرؼ أفراد المجتمع ، وألجؿ الوصوؿ إلى بتحقيؽ 

  مف بينيا الجزائر إلى تبني نظاـ الطرؽ البديمة في حؿ المنازعات المدنية .
أصبح المجوء لموسائؿ البديمة لحؿ النزاعات في وقتنا الحالي أمرًا ممحػًا، وذلؾ لتمبية لذلؾ     

فمع   . منفرد، والتي لـ تعد المحاكـ قادرة عمى التصدي ليا بشكؿ  متطمبات األعماؿ الحديثة
ى تجارة والخدمات، وما نتج عف ذلؾ مف تعقيد في المعامالت، وحاجة إلاللتطور المستمر في ا

الخالفات، وتخصص مف قبؿ مف ينظر بيذه الخالفات أو  السرعة والفعالية في الفصؿ في
ـ تعميؽ الدراسات حوؿ اآلليات والنصوص وتجاوز المفاىي استدعىاألمر الذي يسيـ في حػميا، 

الكالسيكية لمعدالة وتوسيع المنظور إلييا لكي تأخذ بعدا جديدا يتجاوب مع االضطراد المتواتر 
  في ارتفاع عدد القضايا والوسائؿ المتاحة لحميا والتفكير في إيجاد وسائؿ بديمة لفض النزاعات

بعة أماميا فإذا كاف التقاضي أماـ المحاكـ التي تنشئيا الدولة وتعيف قضاتيا واإلجراءات المت
 عانيفإف واقع القضاء أصبح يلمنازعات التي تثور بيف األفراد الطريقة العادية والطبيعية لفض ا

مف معوقات ومشاكؿ مرتبطة بكثرة القضايا وقمة اإلمكانيات المالية والبشرية ذات الكفاءة 
 والتخصص .

بديمة طرؽ عمدت التشريعات إلى استحداث ، ومف أجؿ التقميؿ أو الحد مف ىذه النقائص    
 عف القضاء لتسوية المنازعات ، كالوساطة والصمح والتحكيـ .

نظرا لما تحتمو الوسائؿ البديمة لحؿ النزاعات مف مكانة بارزة في الفكر القانوني     
 عمى المستوى العالمي ، وما شيده العالـ مند نصؼ قرف ويزيد مف حركة فقيية، واالقتصادي 

وتشريعية لتنظيـ الوسائؿ البديمة ، وما تمثمو في الحاضر مف فعؿ مؤثر عمى صعيد التقاضي 
كاف مف الطبيعي أف تعمؿ الدوؿ جاىدة إليجاد إطار مالئـ يضمف ليذه الوسائؿ تقنينيا ثـ 
تطبيقيا لتكوف بذالؾ أداة فاعمة لتحقيؽ وتثبيت العدالة وصيانة الحقوؽ. ذلؾ لما توفره ىذه 

يرة مف مرونة و سرعة في البت و الحفاظ عمى السرية وما تضمنو مف مشاركة األطراؼ األخ
اعتبارا ألىمية الطرؽ البديمة لحؿ المنازعات ولما تضمنو مف و  . في إيجاد الحموؿ لمنازعاتيـ

آليات حديثة  لمفصؿ بشكؿ فعاؿ في القضايا والمنازعات ، كاف مف المنطقي أف يقـو المشرع 
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تعديؿ قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية بما يكفؿ إصالح نظاـ التقاضي بوضع الجزائري ب
   قواعد بسيطة واضحة ، تمكف الناس مف الحصوؿ عمى حقوقيـ أماـ القضاء بكؿ سيولة 

 فالطرؽ البديمة أصبحت اليـو نظاما قانونيا قائما بذاتو تبنتو أغمب التشريعات المعاصرة . 
 اإلشكالية :

ما مدى فاعمية نظاـ الطرؽ البديمة في حؿ  يمكف أف نطرح اإلشكالية التالية : تقدـمما    
 المنازعات المدنية في التشريع الجزائري ؟.

 أهمية الموضوع :
 تبرز أىمية الموضوع مف األوجو التالية :    
تيدؼ : ألنيا  االجتماعيإف الطرؽ البديمة لحؿ المنازعات المدنية ىي آلية لتحقيؽ السمـ  -1

عدالة ألنيا تعتمد اإلنصاؼ  آلياتسمـ وتيدئة أكثر مف  آلياتفيي . إلى فتح المجاؿ لمحوار 
أكثر مف القانوف ، وتمكف مف إفراغ الخالؼ مف مضمونو ، لذلؾ فيي طرؽ محبذة مف 

ألنيا تجعؿ منو طرفا فاعال في تحقيؽ الحؿ لمخروج مف النزاع ، عوضا عف وضعو المواطف 
 بي أماـ القضاء .السم
أف المعامالت  لقد بات مف المؤكد:  طرؽ البديمة في حسـ بعض النزاعاتأفضمية ال -2

منيا والدولية خاصة ، وفي سبيؿ حؿ ما قد ترتبو تعاقداتيا واتفاقاتيا مف  التجارية والمالية
خالفات ، تستمـز طرؽ ذات طابع خاص لفض تمؾ المنازعات نظرا ألف تمؾ المعامالت 
والتعاقدات ىي نفسيا ذات طابع خاص حيث أف القضاء الرسمي أصبح يشكؿ عبئا عمى قطاع 
الماؿ واألعماؿ مف حيث بطء إجراءات التقاضي وقمة أو انعداـ التخصص الدقيؽ  لدى القضاة 
في بعض المسائؿ التجارية والمالية وعمى وجو الخصوص الحديثة منيا ، فالقاضي قد يكوف 

ف قميؿ الخبرة بشؤوف التجارة والماؿ ، وعميو فاف تشجيع المجوء إلى ىذه الطرؽ فقييا بارعا ولك
والنيوض بيا ، وما توفره مف أفاؽ إيجابية مف حيث مرونتيا وقمة تكاليفيا عمى المدى البعيد 
سيسيـ مف دوف شؾ في تنمية االستثمارات المحمية واألجنبية والمساىمة في خمؽ المناخ األمف 

 طاع األعماؿ في الجزائر .والمالئـ لق
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فقد عرفت ىذه الطرؽ في المجتمع  :إف نظاـ الطرؽ البديمة في الجزائر ، نظاـ قديـ جديد  -3
الجزائري منذ القدـ ، فاألعراؼ الجزائرية تميؿ إلى استحباب فض المنازعات بالطرؽ الودية 

 إلىلقانوني الجزائري بعيدا عف ساحات المحاكـ ، وقد تأخر إدخاؿ ىذه الطرؽ ضمف النظاـ ا
 .   2008غاية 

مما الشؾ فيو فاف حؿ النزاعات بالمجوء إلى الطرؽ البديمة يعتبر مف المظاىر الحضارية  -4
الذي توفره يدؿ عمى ، لحؿ النزاع ، وذلؾ ألف حؿ النزاع عف طريؽ الحوار اليادؼ البناء 

 .حضارية ىذه الطرؽ وحضارية المجتمعات التي تعمؿ بيا 
، وبالتالي عروفة المشاكؿ التي يعاني منيا القضاء أصبحت أعراضيا ومظاىرىا م إف -5

وجب أف ال ينصب اىتماـ الفقو والقضاء والتشريع عمى تحديد ىذه المشاكؿ بؿ البد أف يتجو 
إلى الحموؿ الممكنة ليذه المشاكؿ تفاديا ليدر الوقت والجيد في البحث عف أسبابيا وأعراضيا 

 .ظاـ الطرؽ البديمة يشكؿ أحد الحموؿ المقترحة في ىذا المجاؿ ون ،وأثارىا 
بالنظر إلى  نظاـ الطرؽ البديمة إف أىمية ىذا الموضوع أيضا تظير مف خالؿ قابمية -6

اتجاه في العالـ ينادي  حديثا ظير فقد وىو االتجاه الذي يتنامى اليـو ، متدويؿل طبيعتو المرنة
مع مراعاة  وبتدويؿ نظاـ الطرؽ البديمة وتوحيد قواعده باعتماد تشريع نموذجي موحد بشأن

وليذا االتجاه أىمية قصوى مف ناحية تفادي إشكالية تنازع القوانيف خصوصية كؿ مجتمع 
 .واالختصاص 

 أسباب اختيار الموضوع :
 : اآلتيالموضوع إلى  نا ليذاأسباب اختيار  ترجع   
الذي يستدعي البحث  األمرإف مشكمة العدالة تبقى مشكمة جوىرية يواجييا رجاؿ القانوف ،  -1

رغبتي في البحث في ىذا الموضوع تولدت فيو مف جديتو  ففييا ومعرفة أسبابيا . وعميو فإ
مف الناحيتيف  وأممنا في تحقيؽ السبؽ العممي مع وجود بعض المالحظات عمى واقع ىذه الطرؽ

التشريعية والعممية ، وأيضا قمة الوعي مف قبؿ المجتمع بيذه الطرؽ الجديدة لحؿ النزاعات ، 
وأقصد بالمجتمع الكامؿ الذي يشمؿ القانونييف مف محاميف وقضاة ....الخ وغير القانونييف مف 
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إلى تسميط مينييف ورجاؿ أعماؿ وأصحاب الشركات ، لذلؾ فإنني أطمح عف طريؽ ىذا البحث 
 .نقاط الضوء عمى ىذه الطرؽ أمال بالمساىمة في نشر فكرة نظاـ الطرؽ البديمة لحؿ النزاعات

حداثة الموضوع : نظرا لما تحتمو الطرؽ البديمة مف مكانة بارزة في الفكر القانوني عمى  -2
البديمة وما المستوى العالمي وما شيده العالـ مؤخرا مف حركة فقيية وتشريعية لتنظيـ الطرؽ 

 تمثمو مف فعؿ مؤثر عمى صعيد التقاضي .
 ومرد ذلؾ يعود إلى حداثة الموضوع : الموضوعقمة المراجع القانونية المتخصصة في ىذا  – 3

 .في النظاـ القانوني الجزائري 
 الدراسات السابقة :

ذا كاف أي عمؿ الينطمؽ مف فراغ ، بؿ يستفيد مف نتائج     وبخصوص الدراسات السابقة ، وا 
كثير مف الجيود العممية السابقة ، وىو ما ساعدنا عمى إنجاز ىذه الرسالة ، مع مالحظة أف 

،  الجزائري جزائرية ، نظرا لحداثة الموضوع عمى مستوى التشريع بأقالـ تكف لـ الدراسات ىذه
الطرؽ البديمة كنظاـ ، بؿ جزأتو مف خالؿ دراسة ىذه الدراسات لـ تتناوؿ موضوع كما أف 

مكونات ىذا النظاـ فنجد مف الدراسات ما تناوؿ موضوع الوساطة ومنيا مف تطرؽ إلى موضوع 
 :  ذكرالصمح وأكثر الدراسات عالجت موضوع التحكيـ وفي ىذا الخصوص ن

روال تقي سميـ األحمد ، الوساطة لتسوية النزاعات المدنية في القانوف األردني " دراسة  -1
القانونية العميا ، جامعة مقارنة " رسالة لنيؿ درجة الدكتوراه في القانوف الخاص ، كمية الدراسات 

 .عماف
رامي متولي عبد الوىاب إبراىيـ القاضي ، الوساطة كبديؿ عف الدعوى الجنائية ، رسالة  -2

 .لنيؿ درجة الدكتوراه في الحقوؽ ، كمية الحقوؽ ، جامعة القاىرة 
 المنهج المتبع في الدراسة :

يتحدد بحسب طبيعة  كوف ىذا األخيرفي ىذا الموضوع ونظرا  ، بخصوص منيج الدراسةو    
المنيج الوصفي التحميمي حيث قمنا  لمنيج المناسب لطبيعة الموضوع ىوفاف ا. الموضوع 

ضمف ، بوصؼ وتحميؿ النصوص القانونية المنظمة لمطرؽ البديمة لحؿ النزاعات والمدرجة 
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 وأيضا النصوص التنظيمية المتصمة بالموضوع  08/09رقـ  قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية
المحدد لكيفيات تعييف  10/03/2009المؤرخ في  09/100تنفيذي رقـ ونقصد بذلؾ المرسـو ال

وىذا إلعطاء الحموؿ القانونية لبعض  وكذا النصوص القانونية ذات الصمة ، الوسيط القضائي
اإلشكاالت مع التطبيقات الميدانية ليا كما تـ تسميط الضوء عمى بعض المفاىيـ التي نعتقد 

 .جاء بيا الفقو القانونيلشرح كما أنيا تستحؽ شيئا مف ا
 الصعوبات :

 :ذا البحث فتتمثؿ أساسا في ما يميعترضتنا ونحف بصدد إنجاز ىاالصعوبات التي  عفأما    
قمة المراجع والدراسات المتخصصة التي تناولت موضوع الطرؽ البديمة لحؿ النزاعات  -1

 بشكؿ عاـ .
صعوبة االتصاؿ بالجيات القضائية المعنية بتطبيؽ نظاـ الطرؽ البديمة لمحصوؿ عمى  -2

 .  اإلحصائيات الخاصة بعدد القضايا التي تـ حميا بواسطة ىذا النظاـ مف أجؿ تقييمو
تتكمؼ بيذا النظاـ يتـ عمى مستواه مسؾ القضايا التي يتـ حميا عدـ وجود جية مركزية  -3

 بالطرؽ البديمة .
قمة الوعي بيذا النظاـ مف قبؿ جميع فئات المجتمع وال يقتصر ىنا القوؿ عمى عامة الناس  -4

 .بؿ يشمؿ أيضا رجاؿ القانوف والقضاة وأعواف القضاء 
 تقسيم الموضوع :

واإلجابة عف اإلشكالية  لوألجؿ التحميؿ الدقيؽ انطالقا مف طبيعة الموضوع ، و و  وأخيرا   
 :  بابيف باإلضافة إلى  إلى مقدمة عامة ، الموضوع تـ تقسيـالمطروحة 

حيث قسمناه  استحداث نظاـ الطرؽ البديمة في القانوف الجزائريتطرقنا فيو إلى  الباب األوؿ   
، أما ماىية وأىمية نظاـ الطرؽ البديمة لحؿ المنازعات تناولنا فيو الفصؿ األوؿ  إلى فصميف،

 . القانوني لمطرؽ البديمةالنظاـ  فأبرزنا فيوالفصؿ الثاني 
 اربعة، حيث قسمناه إلى عالقة نظاـ الطرؽ البديمة بالقضاء  تناولنا فيوالباب الثاني  أما   

 و في ، لحؿ المنازعات المدنية عالقة القضاء بنظاـ الطرؽ البديمة ، تناولنا في األوؿفصوؿ 
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 لثالفصؿ الثا، أما  دور القضاء في تفعيؿ نظاـ الصمح القضائي تطرقنا فيو إلى الثانيالفصؿ 
دور  الرابع أبرزنا فيووالفصؿ  دور القضاء في تفعيؿ نظاـ الوساطة القضائية فتطرقنا فيو إلى

 . القضاء في تفعيؿ نظاـ التحكيـ الداخمي
توصمنا إلييا مف التي  االقتراحاتنتائج و الخالصات وال بخاتمة أجممنا فييالنختـ دراستنا    

 . خالؿ ىذه األطروحة
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 الباب األول
  المدنية  نظام الطرق البديلة لحل المنازعات استحداث

اىتماما متزايدا التحكيم و  الوساطةو  الصمحلحل المنازعات ال سيما  البديلة" لطرق" اتعرف    
إن عمى مستوى الدراسات الفقيية واألعمال البحثية أو عمى صعيد إقرارىا بمختمف األنظمة 

وذلك بالنظر لما توفره ىذه الوسائل من مزايا يتمثل أبرزىا في ، القانونية والقضائية العصرية 
الحمول لمنازعاتيم األطراف في إيجاد  شراكا  و والحفاظ عمى السرية ، عة في البت المرونة والسر 

حل النزاعات في تكثف المجوء لموسائل البديمة ل حيث .فضال عن كمفتيا المتواضعة نسبياىذا 
وذلك تمبية لمتطمبات األعمال وتماشيا مع الحاجات المستجدة والمعقدة  العالم المعاصر ،

لتيارات التبادل وتحريك االدخار ومواكبة ،  الشركات وتشجيعا لجمب االستثمارلممقاوالت و 
الجيوي  دات الدولية ذات البعد الثنائيالتجاري وواكب ىذا التوجو إبرام العديد من المعاى

والتي كان األثر البارز في تبني نظام  (1)التحكيمو  الوساطةو  الصمحاءات والعالمي المنظمة إلجر 
الذي تبناه المشرع  وىو التوجو الطرق البديمة عمى مستوى التشريعات الداخمية لعديد الدول ،
فيفري  25المؤرخ في  08/09الجزائري في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد رقم 

2008 . 
ومن الطرق البديمة في الفصل األول  أىمية نظامو  وعميو سنعالج تباعا في ىذا الباب ماىية   

 ثم نبين النظام القانوني لمطرق البديمة في الفصل الثاني .
 
 
 

 

                                                            

الوساطة  01/04/1974التي دخمت حيز التنفيذ بتاريخ  1970لسنة  وضعت اتفاقية المؤسسة العربية لضمان االستثمار -1
بشان ،  1965مارس  18في  التحكيم . وكذلك فعمت اتفاقية البنك الدولي إلىوالتوفيق وسيمة بديمة لحسم النزاع قبل المجوء 

 تسوية منازعات االستثمار بين الدول ومواطني الدول األخرى .
قواعد  1985يونيو  21 في ) اليونسترال ( المتحدةالقانون النموذجي لمتحكيم التجاري الدولي الصادر عن لجنة األمم  وأيضا

  لمتوفيق كان ليا وقع عمى المنازعات الدولية  وكان ليا األثر في نشر التوفيق كوسيمة لحسم النزاعات .
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 الفصل األول

 الطرق البديلة لحل النزاعاتنظام  واقعو ماهية

من ناحية سنحاول في ىذا الفصل اإلجابة عمى ماىية نظام الطرق البديمة لحل المنازعات    
تعريفيا وما ىي التسميات التي أعطيت ليا ونشأتيا وتطورىا في مختمف المجتمعات 

في )  األخذ بيذا النظام أىميةاألول ( ، و في ) المبحث والحضارات حتى يومنا ىذا ، وذلك 
والمبادئ والعوامل التي تكفل فاعمية نظام الطرق البديمة ) المبحث الثالث( ، ، المبحث الثاني ( 

 ومن ثم نتطرق إلى المنازعات المالئمة لنظام الطرق البديمة ) المبحث الرابع ( .  
 المبحث األول

 الطرق البديلة لحل النزاعات نظامماهية 

 األولالمطلب 

 تعريف الطرق البديلة لحل النزاعات

، اصطالح يتعمق باالتجاه الذي تنامى بدايًة في الواليات  الطرق البديمة لتسوية المنازعات   
المتحدة األمريكية في سبعينيات القرن الماضي، ثم بعد ذلك في أوروبا لحل منازعات األعمال 
واالستثمار )الشركات( والعمل وغيرىا من خالل وسائل بديمة بخالف عمميات االختصام )أي 

وتشكل الوسائل البديمة لفض المنازعات جزءًا ىامًا من طرق  .الدعاوى القضائية أو التحكيمية(
 فض المنازعات في العديد من الدول المتقدمة، وتكتسب أىمية متزايدة في الدول النامية.

 الطرق البديمة لحل المنازعات أو الوسائل البديمة حل المنازعات  موضوعلبحث في  إن ا   
حتى نتمكن الحقا من تحديد أحكامو ، ووصوال ليذه  . يقتضي أساسا التعريف بيذا المصطمح

بالذكر أن مصطمح الطرق أو الوسائل البديمة لم يعرف ضمن التشريعات جدير بنا  ، الغاية
و المشرع الجزائري  ، تركز ىذه التشريعات عمى اإلجراءات المتبعة بشأنياالمقارنة بقدر ما 

 نون اإلجراءات المدنية واإلدارية.عمى غرار ىذه التشريعات لم يقدم تعريفا لمطرق البديمة في قا
ويرتبط تحديد مفيوم الطرق البديمة بالتسميات التي عرف بيا ىذا المصطمح والذي اعتمد عمييا 

 ني في التعريف بو .الفقو القانو 
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وعمى سبيل المثال ال  عرفت بأسماء مختمفة ومتنوعة . الطرق البديمة لحل النزاعاتف   
 اتفاقي، قضاء   (justice informelle )لمحصر اعتبرىا البعض بأنيا قضاء غير رسمي 

(justice convenue)  قضاء ودي ،justice amiable)) )1(. 
في الدول المتقدمة خاصة الواليات  المتنازعين إلى ىذه الطرق البديمةكما أن ازدياد لجوء    

في الفترة األخيرة إلى عدم جواز تسمية تمك الوسائل بـ : والمممكة المتحدة  األمريكيةالمتحدة 
أصيمة يمجأ البديمة ذلك أن كثرة المجوء إلييا أدت إلى تحوليا في كثير من األحيان إلى وسائل 

مستفيدين من مزاياىا في سرعة حسم النزاع والحفاظ عمى السرية ، .  ابتداءإلييا األطراف 
 .)2(إضافة إلى مرونتيا من حيث إجراءات حل النزاع والقواعد المطبقة عميو ، وخفض التكاليف

 حيث أصبحت الطرق المناسبة لمفصل في مجموعة ىامة من المنازعات كما ىو الشأن في
والممكية  والتجارة االلكترونية ، المنازعات الناشئة عن بيئة االنترنيتو  الدولية ، التجارةمنازعات 

 . ومن ىذا المعنى فإن التقاضي يخرج عن ىذا التعريف .)3( الفكرية وغيرىا من المنازعات
نماوال يعتبر طريقا بديال لتسوية النزاع   أفي النزاعات أن يمج األصلما دام  أصمياطريقا  وا 

أصحابيا إلى الجياز القضائي الذي يتولى ميمة حسم النزاع وفق ما ىو مسطر لو في أحكام 
حتى أصبح يطمق عمييا بالنظر ،  (4)القانون ، بناء عمى الميمة المسندة إليو بنص الدستور

 Appropriate Dispute)المالئمة أو المناسبة :  تسمية الطرقلطابعيا العممي 
Resolution). 

                                                            

،  2008عالء أباريان ، الوسائل البديمة لحل النزعات التجارية ، " دراسة مقارنة " ، منشورات الحمبي الحقوقية ، لبنان ،  -1
 أيضا : و  . 52ص 

- gerard cornu , les modes alternatifs de réglement des conflits , rapport de sythése , revu internationale de droit 
comparé , quarante-neviémes anneé , n°2 ,  avril – juin 1997.p313. 

، ص  2008المدنية ، رسالة ماجستير ، كمية الحقوق ، جامعة مؤتة  محمد احمد القطاونة ، الوساطة في تسوية النزاعات -2
07 . 

 O.D.R-on- line : : بعد ظيور الطرق البديمة اإللكترونية وىيA.D.Rظيرت في العصر الحديث تسمية جديدة لـ  -3
dispute Résolution  . 

 من الدستور الجزائري الحالي . 139أنظر نص المادة  -4
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ولكن التسمية األكثر استعماال وشيوعا في المغة اإلنجميزية  :A.D.R مختصر والتي تدل عمى 
 ." ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION " ـــــ:المختصرة بـ و

عمييا  فأطمقالطرق البديمة لحل المنازعات بمسميات مختمفة في المغة الفرنسية تعرف  و   
 وىي مختصر لـ :   " M.A.R.C " : بعض من الفقو الفرنسي 

."Les modes alternatifs de Réglement des Conflits" (1)  وأطمق عمييا فريق
 Les modes Alternatifs de règlement desوىي مختصر لـ " MARL" : ثاني

Litiges  (2) ،ويسمييا فريق ثالث  "RAD  ""بمعنىRèglement Amiable des 
différends " (3) ، البديمة لحل النزاعات وىي نفس التسمية التي اقتبسيا المشرع بمعنى الطرق
 .ة انون اإلجراءات المدنية واإلداريالجزائري في ق

عن القضاء . أي  " البديل " إن جميع ىذه التسميات تدور حول فكرة أساسية واحدة وىي   
 .مــــنيـــيــــــــــاآلليات التي يمجأ ليا األطراف عوضا أو بدال عن القضاء العادي عند نشوء خالف ب

تقوم  بيدف تفادي التعقيدات المصيقة بإجراءات التقاضي . ، بغية التوصل لحل لذلك الخالف
بغية التوصل لحل ذلك  عمى تدخل طرف ثالث محايد  قبل أو عند أو بعد نشوء خالف بينيم،
 .(4)ات الخالف، وىي تختمف عن التقاضي، الذي يعد وسيمة أصيمة لحل النزاع

المجوء إلى طرف ثالث  بيذه الطرق أو الوسائل ، أية وسيمة يتم بواسطتيا فالمقصودوعميو    
بداء اآلراء  محايد بدل اعتماد الدعوى القضائية ، وذلك من اجل تقريب وجيات النظر ، وا 
االستشارية التي تتيح الوصول لمحل بيذه الوسيمة ، وتطبق ىذه الوسائل البديمة عمى المنازعات 

انت طبيعة العالقة بين أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا ك ،التجارية والمدنية 
                                                            

1 - LATOURNERIE P : les modes alternatifs de règlement des conflits , in la réforme du code de procédure civile , 
autour du rapport coulon , sous l’égide de la revue d’ile- de- France ,Dalloz , 1997 , p . 145. 
2 - CORNEVAUX A.  : les modes alternatifs de règlement des litiges, petites affiches , 1998 , n° 76 , p. 51 . 
3 - GOLDSMITH J – C  : Les modes de règlement amiable des différends (RAD( , RDAI , 1996 , p.221 . 

الة لنيل درجة الدكتوراه روال تقي سميم األحمد ، الوساطة لتسوية النزاعات المدنية في القانون األردني " دراسة مقارنة " رس -4
. 10، ص  2008في القانون الخاص ، كمية الدراسات القانونية العميا ، جامعة عمان ،   
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القانونية محل النزاع عقدية أو غير عقدية ، والتي تعرض عمى الجية التي ستقوم بفض النزاع 
بأمر من  أو اآلخربطمب من احدىم وموافقة الطرف  أوالنزاع  أطرافبموجب اتفاق مسبق بين 

 بيذا الشأن .بناء عمى نص قانوني  أوالقضاء 
"  اــــــــــــيـــــــحد ما فقد عرفطرق لدى بعض الفقياء متقاربا إلى جاء تعريف ىذه ال كما   

LOUKES AMISTELIS "   
" مجموعة من اإلجراءات التي تشكل بديال عن المحاكم في حسم النزاعات ، وغالبا ما بأنيا : 

 .(1) تستوجب تدخل شخص ثالث نزيو وحيادي"
مجوعة غير محددة من اإلجراءات لحل  "بأنيا :  "  JARROSSON " وعرفيا األستاذ   

النزاعات بحيث تتم في  أغمب األحيان بواسطة تدخل شخص ثالث بيدف إيجاد حل غير 
 .(2) "قضائي ليذه النزاعات 

أنيا  ":  فقد عرفا ىذه الطرق بصفة عامة ، Brown (3)وMarriott أما األستاذان    
مجموعة من اإلجراءات تيدف إلى حل النزاع بطريق غير قضائي أو غير تحكيمي ولكن ليس 

 ". بالضرورة تقتضي تدخل أو مساعدة من شخص ثالث محايد يسعى إلى مساعدة األطراف  
إال انو ال يجب أن يفيم ىذا المصطمح عمى أن ىذه الطرق ىي بديل عن القضاء أو منافسة    

 لتزيحو ، بل مكممة لو ومعززة الستقالليتو ومساعد نزيو لألطراف في إيجاد الحللو  جاءت 
 .(4) األمثل الذي ال يضر أي طرف وال يتجنى عن مصمحة أي أحد

     غير تمك المستخدمة تقميديا  األخرىالوسائل  أيتعني" األخر "  فكممة البديل   
ALTERNATIVE . 

                                                            

   . 53عالء أباريان ، مرجع سابق ، ص  -1
  .  53ص ،  نفسو مرجععالء أباريان ،  -2

3- H.Broun & A . MARRIOTT : " ADR Principales and practice "   ; Swweet & Maxwell , ed LONDON , 1993,p.9 . 
أحمد أنوار ناجي ، مدى فعالية الوسائل البديمة لحل المنازعات وعالقتيا بالقضاء ، مجمة الفقو والقانون . متاح عمى  -4

 .16 ،ص  www.majalah.new.maالموقع : 
 

 
 
 

http://www.majalah.new.ma/
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استعممت في معنى حرية اختيار الطرق غير القضائية وىذه الوسائل ىي وسائل إضافية كما    
عمى المجوء إلييا في أي مرحمة من  االتفاقأو ودية وذلك إلعطاء مجال أوسع لممتنازعين عمى 

 مراحل النزاع .
مدلوليا لم يعد  أنإال  A.D.R لـالمختصرة  األحرفولئن كانت عبارة الوسائل البديمة تؤخذ عن 

  . Alternative بتعبير البديمة أي  محصورا
يقابل كممة   Aن الحرف األولمى رأسيم غرفة التجارة الدولية بأالكثيرون وع اعتبربل  

AMIABLE ـن بدال مALTERNATIVE من الوسائل البديمة  دالأي بمعنى الوسائل الودية ب
 .أي بمعنى الوسائل اإلضافية "ADDITIONAL " ارةومنيم من يفضل استعمال عب

 اجتماعيمصطمح الطرق البديمة لحل المنازعات تتعمق بمفيوم  أنينبغي التنبيو إلى  وأخيرا   
إن ـف منو قانوني ، فإذا كان القضاء يستخدم تعابير مثل الدعوى أو المنازعة القضائية أكثر

 DISPUTE: اتزاعن بالضرورة ليست البديمة تسويتيا عن طريق الوسائل التي تجري األمور
/CONFLITS  ، ألن األمر قد يتعمق بتعارض مصالح أو خالفات مما يجعميا طرق تحول

دون وقوع النزاع وىذا ما جعل البعض يختار ليا تسمية " الطرق البديمة عن المقاضاة " وىي 
 .(1)  تسمية شاممة وأدق تعبيرا

الطرق البديمة المالحظ أن بعض الفقو الفرنسي عمى غرار المشرع الجزائري عند تناولو و 
   . زاعـثر مع ذلك استعمال مصطمح نااإلجراءات المدنية واإلدارية ون بالتنظيم في قان

فإن جوىرىا ىو ، اعات وأيا كانت التسميات والتعريفات التي أعطيت لمطرق البديمة لحل النز    
ن المتخاصمين بعيدا عن تعقيدات التقاضي بمساعدة شخص محايد قد يكون ــيالودي بالحل 

 دف حل النزاع نيائيا .ــــمحكما أو غيره بي أوموفقا أو وسيطا 
 

                                                            

مصطمح النزاعات بدل الخالفات بما يفيم منو أن ىذه الطرق يتم المجوء إلييا لحل النزاعات استعمل المشرع الجزائري  -1
المطروحة أمام القضاء وعميو فإن ىذه الطرق ال تمثل بديال لمقضاء بل إن دورىا مكمال تسير جنبا إلى جنب معو من أجل 

ميو يمكن تسميتيا " الطرق أو الوسائل األخرى لحل تحقيق العدالة بشكل ودي بعيدا عن التعقيدات واإلجراءات الرسمية وع
 النزاعات " .

 



 

14 

 المطلب الثاني

 لحل المنازعات  تطور الطرق البديلةنشأة و 
(1)

 

ىذا المطمب نريد أن نجعمو مدخال ، لمعرفة الجذور التاريخية لنظام الطرق البديمة لحل    
 المنازعات المدنية وكيفية تطوره . ليذا سنقسمو إلى فرعين :

 الفرع األول : نشأة الطرق البديمة لحل المنازعات .
 الفرع الثاني : تطور الطرق البديمة لحل المنازعات .

 أة الطرق البديلة الفرع األول : نش

عرف القدماء في مرحمة ما قبل الدولة  " القضاء العرفي أو القبمي أو العشائري " ممجأ    
القتضاء حقوقيم ، ومع رسوخ فكرة الدولة واستقرار األنظمة السياسية جاء القضاء النظامى 

المدنية منيا أو  الحل األمثل لحسم جميع المنازعاتعمى قمة سمطات الدولة الوسيمة الرسمية و 
 . التجارية
وتزايد معدالت التجارة الدولية  واالتصاالتاليائل لوسائل النقل  التكنولوجي ومع التطور      

لبتة يتناسب ا ال.مع ما ظير من عيوب البطء وعدم التخصص النظاميالكبير أصبح القضاء 
 في) الوطنية أو الدولية ( لسرعة الفصل والتخصص مع حاجة المنازعات التجارية

 .الموضوعات
ولكن بشكل جديد  فيما  العرفيبدأ التجار والمستثمرين يعودوا لنظام القضاء  وشيئا فشيئا   

  1970أوائل  في  استخدامياعرف بـ " الوسائل البديمة لحل المنازعات " ولجأت الدول إلى 
 فيالعربية  مؤخرا بدأت الدولو  ستخدميااأول من  يةاألوربوبعض الدول  أمريكافكانت 

 . واألفرادالعامة والخاصة  االعتباريةبين الكيانات  انتشرتاستخداميا .. حتى 
                                                            

 لمزيد من التفصيل حول التطور التاريخي لموسائل البديمة راجع :  -1
عبد الحميد األحدب ، منازعات الممكية الفكرية ، ورقة عمل مقدمة لمركز القاىرة لمتحكيم التجاري الدولي في ندوة حول : " 

 . 1998التراخيص في مجال الممكية الفكرية وتسوية المنازعات الناشئة عنيا " ، مارس 
 2005، دار الجامعة الجديدة لمنشر  اإلسكندرية ، مصطفى المتولي قنديل ، دور األطراف في تسوية المنازعات العقدية و 

 . 13ص 
 

 



 

15 

مف الخطأ التشبث بحداثة ىذه الوسائؿ ، فمو بحثنا وتمعنا في الجانب التاريخي عميو فو    
وذلؾ ألف التقاليد والعادات التي كانت  ، لوجدنا أنيا كانت موجودة منذ القدـ ليا ،واالجتماعي 

ؽ تحكـ الشعوب قبؿ أالؼ السنيف كانت تحث المتنازعيف عمى التصالح والتسوية الودية والتواف
ولكف أغمبية الفقياء تناولوىا باىتماـ وجعموىا  كما تحثيـ عمى اإلبراء الطوعي مف الديف .

 .موضوع الساعة 
منبثقة مف حكمة الشعوب وليا عبلقة وطيدة  أصبلإذف ىذه الوسائؿ كانت موجودة وىي    

حيث أف العديد مف بالثقافات والتقاليد والعادات االجتماعية والروابط التجارية لكؿ بمد ، ووثيقة 
ىذه الوسائؿ بصورة ودية وصامتة قبؿ المجوء إلى القضاء . وذلؾ  لىإالشعوب كانت تمجأ 

خبلؿ بالروابط االجتماعية  لقناعتيـ بأف المجوء إلى المحاكـ ما ىو إال ىدرا لموقت والماؿ وا 
 ثـ أخذت الدولة عمى عاتقيا حماية القانوف وتحقيؽ العدالة.والتجارية . 

كاف التحكيـ شائعا عند عرب الجاىمية وقبؿ مجيء اإلسبلـ ، والمحكـ ىو صاحب الرأي قد ف   
فيما ينشأ بيف المتنازعيف مف نزاع ، ويتولى شيخ القبيمة عادة ميمة حسـ المنازعات التي كانت 
تحدث ضمف القبيمة ، ويدعوا المتنازعيف لبلشتراؾ في حؿ الخبلؼ والوصوؿ إلى نتيجة ترضي 

ؼ .األطرا  
فعرؼ نظاـ التحكيـ بصفة خاصة لدى قدماء اإلغريؽ عمى شكؿ مجمس دائـ لحسـ    

 .(1) الخبلفات التي كانت تحدث بيف دويبلت المدف اليونانية
أما الرـو فقد عرفوا التحكيـ في القانوف الخاص والذي استقر في أذىاف الناس واعتادوا    

ـ . وفي القروف الوسطى كانت الدولة األوروبية المجوء إليو حتى أصبح عادة أصيمة في نفوسي
 المسيحية تحتكـ إلى البابا في حسـ منازعاتيا .

وعند قدماء المصرييف والفراعنة فقد كاف الممؾ ىو الحكـ الذي يحسـ المنازعات بحكـ نيائي ال 
 .(2) يقبؿ الطعف فيو

                                                            

  . 35ص ، مرجع سابؽ عبلء أبارياف ،  -1
  . 36ص ،  نفسومرجع عبلء أبارياف ،  -2
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و وقع في الحياة وىالتحكيـ في أىـ م وضعت الشريعة اإلسبلمية اإلسبلـوبعد مجيء    
ف خفتـ شقاؽ بينيما فابعثوا حكما مف أىمو وحكما مف أىميا  :العبلقة الزوجية لقولو تعالى )) وا 

وكذلؾ في العبلقات األخرى  .(1) إف يريدا إصبلحا يوفؽ اهلل بينيما إف اهلل كاف عميما خبيرا ((
بو موسى األشعري بيف التي حكـ فييا عمرو بف العاص وأ " " صفيفحتى وصمنا إلى معركة 

 سيدنا عمي ومعاوية بف أبي سفياف.
الوساطة ليا جذورىا العميقة في الحضارات القديمة الغربية منيا وغير الغربية ، ىذه كما أف    

 األخيرة عرفت استخداـ الوساطة أكثر مف المجتمعات الغربية.
ند البابمييف وتطورت ممارستيا فقد ظيرت الوساطة عند الفينيقييف في القضايا التجارية وكذلؾ ع

 ـ ػػفي اليوناف فظيرت في العبلقات الزوجية ، وعرؼ الوسيط باسفي العصر اإلغريقي 
في الحضارة الرومانية في عصر جوستنياف فقد ظيرت الوساطة ومف ثـ  ،(2)) بروكنتاس ( 

صمح ، أما في كاف لموسيط في القانوف الروماني عدة تسميات منيا المتدخؿ أو الشفيع أو الم
العصور الوسطى فقد تـ تـ النظر لموساطة مف منظور أخر حيث تـ حصرىا بالسمطة المركزية 
حيث إف الثقافات اعتبرت الوسيط شخصية بارزة مقدسة تستحؽ احتراما مف نوع خاص وتداخؿ 

 .(3)دور الوسيط مع دور الشخص الحكيـ أو شيخ القبيمة 
ادرىا المختمفة عمى اإلصبلح وعمى فض المنازعات بيف في مص الشريعة اإلسبلمية حثتكما 

بعد مجيء والصمح الوساطة ،  باإلضافة إلى التحكيـ فعرفت .المؤمنيف خاصة والناس عامة 
)) إنما المؤمنوف مبينا الدرجة الرفيعة واألجر العظيـ الذي ينالو المصمح لقولو تعالى :  اإلسبلـ

 .(4) لعمكـ ترحموف (( إخوة فأصمحوا بيف أخويكـ واتقوا اهلل

                                                            

 . 35سورة النساء اآلية  -1
  . 40محمد أحمد القطاونة ، رسالة سابقة ، ص  -2
 . 20، ص رسالة سابقة روال تقي سميـ األحمد ،  -3
 . 10الحجرات اآلية سورة  -4
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في االسترشاد بالوساطة كطريقة لحؿ النزاعات سواء القائمة  كانت الشريعة اإلسبلمية السباقةف
بيف القبائؿ أو بيف األفراد في األسرة الواحدة ، وكذلؾ في المعامبلت التجارية بيف التجار فيما 

 بينيـ أو بيف التجار واألشخاص العادييف .
ة مف أبرز الطرؽ التي اعتمدىا المسمموف  لحؿ النزاعات التي تطرأ بينيـ ، الوساطفقد كانت 

خاصة واف الحياة كانت تمتاز بالقبمية ، فكاف رئيس القبيمة ىو الفيصؿ الذي يحؿ النزاعات ، 
كونو يتمتع ببعض الصفات التي تمكف األفراد مف الخضوع ألوامره ونواىيو ، فالوسيط في 

ا ، وقد يكوف شخصا أخر مف أىؿ الحكمة والمعرفة ، ويعتمد الوسيط اإلسبلـ قد يكوف قاضي
في اإلسبلـ عمى ما أوجدتو قواعد الشريعة اإلسبلمية مف مبادئ وما كرسو النبي والخمفاء مف 

اإلسبلـ يختمؼ عف  مجيءبعده . ولكف طابع الوساطة الذي كاف سائدا قبؿ اإلسبلـ وبعد 
 .(1)القواعد التي ىي سائدة اليـو 

عرفتو البشرية منذ القدـ كما حبذتو كؿ الديانات السماوية وورد الحث فقد الصمح أما عف    
ذا تحققت إفالقضاء ما شرع في اإلسبلـ إال لتحقيؽ مصالح الناس ف، عميو في القرآف الكريـ 

مصالحيـ بدوف القضاء وبعيدا عف المحاكـ ، سواء كانت شرعية أو نظامية فقد تـ وجو اهلل 
يو فقد أجمعت مصادر التشريع اإلسبلمي عمى مشروعية الصمح بالكتاب والسنة واإلجماع وعم

مف سورة النساء  128و  35كطريؽ بديؿ لحؿ المنازعات في كؿ المجاالت بصريح اآليات 
فيما يخص القرآف الكريـ  ولما كاف الرسوؿ "صمى" شديد الميؿ إلى إصبلح ذات البيف فقد قاؿ 

اب : ) الصمح جائز بيف المسمميف إال صمحا حـر حبلال أو أحؿ حراما ( ، "صمى" في ىذا الب
وقاؿ الرسوؿ "صمى" أيضا ألبي أيوب : ) أال أدلؾ عمى صدقة يحبيا اهلل ورسولو . تصمح بيف 
الناس إذا تفاسدوا ، وتقرب بينيـ إذا تباعدوا ( ، ومف بعده عمؿ الخبلفاء بو . إذ قاؿ الفاروؽ 

وعمى  .فصؿ القضاء يورث بينيـ الضغائف (ف خصـو حتى يصطمحوا ، فا) ردوا ال عمر :
                                                            

 :  الخصوص في ىذاأنظر   سبلميةلمزيد مف التفصيؿ حوؿ التطور التاريخي لموساطة في الشريعة اال -1
 . 26، ص  2010األولى ، عماف ، األردف ،  بشير الصميبي ، الحموؿ البديمة لمنزاعات المدنية ، دار وائؿ لمنشر ، الطبعة -
 . 21 روال تقي سميـ األحمد ، رسالة سابقة ، ص -
" ، مذكرة لنيؿ شيادة الماجيستير تخصص : قانوف بتشيـ بوجمعة ، النظاـ القانوني لموساطة القضائية  " دراسة مقارنة  -

 .10ص  2011/2012مقارف ، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية ، جامعة تممساف ، الجزائر ، 
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 امتداد التاريخ اإلسبلمي حافظ الفقياء في القضاء عمى الصمح كآلية لحؿ الخبلفات
في  وأركانو وشروطو ، وال يخمو كتاب والخصومات وبرعوا في تفعيؿ قواعده وحصر حاالتو

 الفقو اإلسبلمي مف باب خاص بالصمح .
أحد الحموؿ الفاعمة التي يقدميا  أصبح المجوء لموسائؿ البديمة لحؿ النزاعاتا اليـو فقد أم   

القضاء ، وعمى ىذا األساس تبنت ىذا  يشيدىاالفقو والتشريع القانوني لمحد مف المشاكؿ التي 
ض باإلضافة العتمادىا مف قبؿ بع الخيار العديد مف التشريعات في الدوؿ المتقدمة أو النامية ،

 .الييئات والمنظمات الدولية مثؿ غرفة التجارة الدولية  
التوظيفات الدولية ، تطور بإجراءات المحاكمة التي  مع تطور التجارة الدولية و التحكيـ فتطور

ثـ بشكمياتو التي قربتو أكثر مف المحاكـ  ، اقتربت كثيرًا مف إجراءات المحاكمات القضائية
ت الدولية لتحصنو وتحصف أحكامو ، بحيث لـ يعد مف المبالغة القضائية ، ثـ جاءت المعاىدا

بؿ أصبح أو يكاد  لـ يعد وسيمة بديمة لحسـ المنازعات المدنية والتجارية القوؿ بأف التحكيـ
 يصبح الوسيمة األساسية لحسـ منازعات التجارة الدولية.

تكاليؼ التي يتحمميا إال أف اقتراب التحكيـ مف القضاء اضر بخصوصيتو ، ما زاد في ال   
األطراؼ بشكؿ مطرد . وقد أدت ىذه األسباب مجتمعة إلى التخمي تدريجيا عف التحكيـ ، 

 والمجوء إلى الطرؽ الودية األخرى لتسوية المنازعات كالصمح والوساطة وغيرىا . 
قوانيف ، ورغـ النص عميو في ال ورغـ األىمية الكبيرة التي أعطتيا الشريعة اإلسبلمية لمصمح   

الوضعية في أكثر مف مناسبة إال أنو أصبح المجوء إليو نادرا حتى أضحى شبو منسي ألسباب 
شرحيا لذا تتجو األنظار حاليا إلى البحث في تجارب التشريعات الحديثة والعمؿ  سيأتي

القضائي المقارف عف أسباب نجاح التصالح ببعض البمداف، ويكاد االىتماـ يكوف منصبا 
التصالح الذي يتـ في شكؿ ما يسمى بالوساطة كآلية بديمة لفض النزاعات التي  ومنحصرا في

 .لقيت نجاحا منقطع النظير في بعض البمداف المتقدمة كالواليات المتحدة األمريكية 
الوساطة األساس الذي يقـو عميو نظاـ الطرؽ البديمة ، فيي المحرؾ والسبيؿ فأصبحت    
ىي الوسيمة األكثر شيوعا و  ازعيف وتقع في قمب الوسائؿ البديمة .يجاد حؿ توافقي بيف المتنإل
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في حسـ النزاعات التجارية ال سيما العقود التجارية الدولية الكبيرة ، مثؿ عقود اإلنشاءات 
 .اليندسية الدولية والتي تعرؼ بعقود الفيديؾ 

 الفرع الثانً : تطور الطرق البدٌلة 

طرؽ قديمة وحديثة في نفس  البديمة لحؿ المنازعات ىيفإف الطرؽ  ، كما سبؽ وأشرنا   
ف كانت معروفة ، لكف لـ تكف تستعمؿ بشكؿ منظـ ومؤسس إال في السنوات الوقت  بحيث وا 

وليذا سنتطرؽ في ىذا الفرع إلى تطور الطرؽ البديمة في  األخيرة حيث شيدت تطورا ممحوظا .
لعربية ، ومف ثـ إلى تطورىا عمى مستوى االتفاقيات الدولية ، ثـ عمى مستوى التشريعات ا

 تشريعات الدوؿ المتقدمة .
 في االتفاقيات الدولية تطور نظام الطرق البديمة أوال : 

لقد تكثؼ المجوء لموسائؿ البديمة لحؿ النزاعات في العالـ المعاصر ، وواكب ىذا التوجو إبراـ    
راءات التحكيـ لجيوي والعالمي المنظمة إلجا و اىدات الدولية ذات البعد الثنائيالعديد مف المع

وضعت اتفاقية المؤسسة العربية لضماف االستثمار (1)فعمى المستوى العربي .والوساطة والتوفيؽ
مفاوضات الوساطة والتوفيؽ وسيمة بديمة لحسـ النزاع يرجع إلييا لحسـ النزاع قبؿ المجوء إلى 

 1974ألمواؿ العربية في الدوؿ العربية لسنة التحكيـ. واالتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس ا
 . أما عمى المستوى الدولي ـ كوسائؿ لحؿ منازعات االستثماروالتي اعتمدت التوفيؽ والتحكي

بشأف تسوية منازعات االستثمار بيف الدوؿ  1965اتفاقية البنؾ الدولي واشنطف  فقد فتحت
عمى إجراءات لذلؾ باعتباره وسيمة  ومواطني الدوؿ األخرى باب التوفيؽ قبؿ التحكيـ ونصت

 .(2)  أخرى مف وسائؿ حسـ المنازعات بطريقة ودية

                                                            

، لجنة لوضع تشريع  29/11/2002كمؼ مجمس وزراء العدؿ العرب في دورتو الثانية والعشريف المنعقد في القاىرة بتاريخ  -1
 52بديمة لحؿ المنازعات بناء عمى التوصية الصادرة مف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في جمستيا نموذجي بشأف الطرؽ ال

، التي تدعو الدوؿ إلى ايبلء االىتماـ البلـز الستصدار قانوف نموذجي في ضوء استصواب توحيد  19/11/2002بتاريخ 
  قانوف إجراءات تسوية النزاعات . 

 مقره في واشنطف. icsid:  عف طريؽ التحكيـتسوية منازعات االستثمار  أنشأت ىذه االتفاقية مركز - 2
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وكذلؾ نص نظاـ المصالحة والتحكيـ لغرفة التجارة الدولية عمى نظاـ المصالحة االختيارية    
وضعت اليونستراؿ )لجنة األمـ المتحدة لقانوف التجارة الدولية( قواعد و  .(1) ووضع لو إجراءات

وفيؽ كاف ليا وقع في المنازعات الدولية وكاف ليا أثر في نشر التوفيؽ كوسيمة لحسـ لمت
 . (2) المنازعات وديا

نظاما لتسوية منازعات التجارة العالمية  (3) (WTO)كما أقرت منظمة التجارة العالمية     
والمساعي  بواسطة جياز تسوية منازعات التجارة الدولية عمى مراحؿ تبدأ مف مرحمة التشاور

 .(4) فرؽ التحكيـ واالستئناؼ ءباء نشاالحميدة والتوفيؽ والوساطة وتنتيي 
الوساطة كوسيمة بديمة ، (5) (wipo)كذلؾ فقد تبنت المنظمة العالمية لحماية الممكية الفكرية و 

 .1994والتي بدأ العمؿ بيا في سنة لحؿ الخبلفات التجارية ووضعت نظاما وأحكاما ليا 
 طور نظام الطرق البديمة عمى مستوى تشريعات الدول العربية تثانيا : 

ريقيا في أما فيما يتعمؽ بالتشريعات الوطنية الحديثة يتبيف أف ىذه الطرؽ بدأت تأخذ ط   
البمداف قطعت أشواطا ميمة في  يذهفسيما في الدوؿ المتطورة ، العديد مف التشريعات ال

منازعات ، بؿ أف بعض قوانينيا تنص عمى اعتماد ىذه استعماؿ ىذه الوسائؿ لحؿ الكثير مف ال
سيما الدوؿ العربية ال زالت تتممس لبمداف السائرة في طريؽ النمو الا أماالوسائؿ بشكؿ إلزامي ، 

 واكتفت بالتحكيـ كوسيمة بديمة. سبيؿ الوصوؿ إلى المعايير الدولية في اعتمادىا .

                                                            

، وتتخذ مف باريس مقرا ليا ، وىي عضو في ىيئة األمـ المتحدة وليا فروع  1919تأسست غرفة التجارة الدولية في سنة  - 1
يـ الدولية التابعة لغرفة التجارة دولة . وتعد مؤسسة مف مؤسسات التحكيـ التجاري الدولي ، حيث تعمؿ محكمة التحك 130في 

 قضية سنويا . 500عمى حؿ المنازعات الجارية الدولية بمعدؿ 
، وىو  1985يونيو  21 اليونستراؿ : ىو القانوف النموذجي لمتحكيـ التجاري الدولي الصادر عف لجنة األمـ المتحدة في - 2

 .United Nations Commission On international Trade    ما يعرؼ بقواعد اليونستراؿ وىي مختصر : 
 ضمف اتفاقية مراكش . 1994/ 05/04تأسست منظمة التجارة العالمية في عاـ  - 3
،  44كامراف الصالحي ، تسوية منازعات الممكية الفكرية في اتفاقيات التجارة الدولية ، مجمة الشريعة والقانوف ، العدد  - 4

 . 392، ص  2010أكتوبر 
مة العالمية لحماية الممكية الفكرية ىي إحدى وكاالت ىيئة األمـ المتحدة والتي أصبحت متخصصة في مجاؿ المنظ - 5

، وأصبحت الجية الدولية التي تدير سائر اتفاقيات الممكية الفكرية ، وما يصدر مف قوانيف  1974الممكية الفكرية تأسست سنة 
  الدوؿ النامية في اتخاذ التدابير التشريعية لحماية الممكية الفكرية إرشادية نموذجية عف فرؽ الخبراء فييا ، لمساعدة
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اف مف التشريعات العربية السباقة في األخذ بنظاـ فنجد في ىذا الصدد مثبل التشريع األردني ك
الطرؽ البديمة لحؿ النزاعات فعمى غرار أخذه بالتحكيـ أصدر المشرع األردني قانوف الوساطة 

والذي حؿ محؿ قانوف الوساطة لتسوية النزاعات  2006لسنة  12لتسوية النزاعات المدنية رقـ 
د المشرع األردني في إصدار ىذا التشريع عمى وقد اعتم 2003لسنة  37المدنية المؤقت رقـ 

 .(1)تجربة النظاـ القانوني األمريكي
فرغـ انو ال توجد نصوص قانونية في التشريع المغربي، تنظـ الوسائؿ  أما في المغرب   

أصدر القانوف رقـ  المشرع المغربي البديمة لحؿ المنازعات كما ىو متعارؼ عميو عالميا إال أف
المتعمؽ بالتحكيـ والوساطة االتفاقية كوسائؿ بديمة لحؿ  2007في نوفمبر  المؤرخ 05/08

وىذا في محاولة منو لمواكبة التطور الحاصؿ في ىذا المجاؿ عمى المستوى مجمؿ النزاعات . 
 .(2)الدولي 

كما استخدـ القانوف الموريتاني الوساطة والتحكيـ والمصالحة كوسائؿ تحؿ بيا النزاعات دوف    
وء إلى البت القضائي، متأثرا، في ذلؾ بتقاليد الفقو اإلسبلمي وبتراكـ تجربة غنية في ىذا المج

حيث أنو بعد استقبلؿ موريتانيا، ،المجاؿ، إذ لـ تكف في موريتانيا دولة مركزية قبؿ االستعمار
نية، بادرت الدولة إلى استخداـ نظاـ لممصالحة والوساطة بيف المتنازعيف في جميع القضايا المد

وسمت القائـ عميو مصمحا وجعمت اإلجراءات أمامو بسيطة، إذ يكفي فييا أمراف، أف يقبؿ 
 . األطراؼ وساطتو بينيما، وأف يتوصؿ في النياية إلى صمح

فإذا تكممت جيوده بصمح فإف عمى المصمح أف يوقع ىو واألطراؼ ىذا الصمح ويسجمو في 
درجة األولى، ليسجؿ في سجبلت ىذه المحكمة سجؿ مرقـ ومختـو ويرفعو إلى رئيس محكمة ال

                                                            

:  أنظرلمزيد مف التفصيؿ حوؿ تطور الوساطة في التشريع األردني  -1  
  . 35روال تقي سميـ األحمد ، رسالة سابقة ، ص  -
في القانوف  الماجستيرمة لنيؿ درجة ، رسالة مقدرماف ، دور الوسيط الخاص في حؿ النزاعات المدنية  أبورلى صالح احمد  -

 .  14، ص  2010الخاص ، كمية الحقوؽ ، جامعة الشرؽ األوسط ، عماف  األردف ، 
 .  26بشير الصميبي ، مرجع سابؽ ، ص  -
 عبد المجيد غميجة ، نظاـ الوساطة االتفاقية بالمغرب ، المجمة المغربية لموساطة والتحكيـ الصادرة عف المركز الدولي -2

 . 121، ص  2009لموساطة والتحكيـ بالرباط ، العدد الرابع ، 
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وليا أف تأمر بتنفيذه كسند تنفيذي. والمصمح حسب الرئيس ليس موظفا لمدولة ولكف الدولة 
تمنحو عبلوة شيرية، ويعيف المصمحوف مف طرؼ وزير العدؿ لمدة أربع سنوات، بناء عمى 

ماـ المسجد اقتراح تقدمو لجنة يرأسيا رئيس المحكمة االبتدائية، وتضـ ا لحاكـ اإلداري والعمدة وا 
ويجب أف يكوف المصمح عارفا بفقو المعامبلت في المذىب المالكي المعموؿ بو في  الجامع

البمد، معروفا في منطقتو باالستقامة حتى تنقاد الناس لو وتثؽ في ما يبادر بو مف وساطات، 
، ولما صدر القانوف رقـ ويوجد عدد كبير مف المصمحيف معينيف عمى عمـو التراب الوطني

عمى  58الذي يتضمف تعديؿ بعض مواد قانوف التنظيـ القضائي نص في مادتو  012-2007
في إطار صبلحياتو المتعمقة لمصالحة األطراؼ يمكف لرئيس محكمة المقاطعة إقرار  )) أنو :

ارج نطاؽ الحموؿ الودية لمنزاعات التي تدخؿ في اختصاصاتو والتي يتوصؿ إلييا المصمحوف خ
 . ((أي إجراء أخر 

اإلمارات العربية المتحدة قانوف إنشاء لجاف التوفيؽ والمصالحة بالمحاكـ صدر في و    
 في مصر يقضي 2000لسنة  7القانوف رقـ  صدر كما . 1999لسنة  26رقـ  االتحادية

العامة بإنشاء لجاف التوفيؽ في بعض المنازعات التي تكوف الوزارات واألشخاص االعتبارية 
 .(1)طرفا فييا 

فقد تبنى المشرع التونسي لنظاـ الطرؽ البديمة بإقراره لمصمح والوساطة  تونسل بالنسبةأما    
تجربة السودانية في مجاؿ الطرؽ البديمة لحؿ ال تعتبرو  .(2)والتحكيـ في المواد المدنية والجزائية 

راد والجماعات إلى أساليب متعددة لجوء األف ـالنزاعات فقد عرؼ المجتمع السوداني منذ القد
لمتسوية السممية لمنزاعات التي تنشب بينيـ في المجاالت الحقوقية المختمفة ف فالسوداف بمد 
شاسع ومترامي األطراؼ ، ومتعدد القبائؿ ومتبايف األعراؼ والثقافات ، ولكؿ قبيمة نظاميا 

ومع ذلؾ فإف األساليب ،  مةىا بعيدا عف تدخؿ السمطات العاالخاص في إدارة شؤوف أفراد

                                                            

  1 -   . 16مصطفى المتولي قنديؿ ، مرجع سابؽ ، ص   
 :  أنظرلمزيد مف التفصيؿ حوؿ تطور نظاـ الطرؽ البديمة لحؿ النزاعات في التشريع التونسي  -2
الطرؽ البديمة لحؿ  -سي ، مجمة المحكمة العميا ، عدد خاص عامر بورورو ، الطرؽ البديمة لحؿ النزاعات في القانوف التون -

  وما بعدىا . 321، ص  2008جواف  16و  15النزاعات : الصمح والوساطة والتحكيـ ، 
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بأشكالو الشائعة في األعراؼ المحمية لتمؾ القبائؿ تنحو إلى تسوية المنازعات بالتراضي والصمح 
 المختمفة .

في ىذا الجانب بما يدعـ تبني  ممحوظابالنسبة لمناحية التشريعية فقد عرفت السوداف تطورا  أما
 .(1) نظاـ الطرؽ البديمة لحؿ النزاعات

تولي اىتماما خاصا  ، دفعيا إلى أفتطورا اقتصاديا وتراكما تشريعيا  اليـو الجزائر تشيدو    
الممغى  فقانوف اإلجراءات المدنية .منحىليذه الوسائؿ وىكذا صدرت عدة تشريعات تنحو ىذا ال

 نوعيو الوطني واألجنبي في الكتابنظـ التحكيـ ب 08/07/1966المؤرخ في  66/154رقـ 
 93/09. وذلؾ بموجب المرسـو التشريعي رقـ  28مكرر 458إلى  442لمواد مف الثامف في ا
 . 25/04/1993المؤرخ في 

كما أقر المشرع الجزائري الصمح في قانوف اإلجراءات الجزائية بشأف جرائـ محددة ، و جعؿ    
الصمح في قضايا الطبلؽ والتطميؽ إجراءا جوىريا ، ىذا فضبل عما تضمنو قانوف عبلقات 

 العمؿ مف مقتضيات تتعمؽ بالصمح والوساطة والتحكيـ . 
وفي إطار إصبلح العدالة والذي مافتئت تعمؿ عمى تجسيده السمطة العميا في الببلد كاف    

لزاما التفكير في اآلليات البديمة لحؿ النزاعات فجاء قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية رقـ 
" الطرؽ  لضبط في الكتاب الخامس منو بعنوافوبا 2008فيفري  25المؤرخ في  08/09

، ليحدث ثورة في المنظومة القانونية ومف ىنا كاف اعتماد الصمح  البديمة لحؿ النزاعات "
 والوساطة والتحكيـ كآليات بديمة لحؿ النزاعات  جزءا مف ىذا اإلصبلح  .

 تطور نظام الطرق البديمة عمى مستوى تشريعات الدول المتقدمةثالثا : 

أما عف مكانة تطور نظاـ الطرؽ البديمة لحؿ النزاعات عمى مستوى تشريعات الدوؿ المتطورة   
إلى جانب التحكيـ ظيرت الوساطة والتوفيؽ وىذا الشكؿ مف العدالة قديـ جدا وىو نجد أنو مثبل 

ذا كانت الوساطة تتـ في السابؽ بشكؿ بسيط قائـ عمى إصبلح ذات  أقدـ مف عدالة الدولة، وا 

                                                            

 :  أنظرلمزيد مف التفصيؿ حوؿ تطور نظاـ الطرؽ البديمة لحؿ النزاعات في التشريع السوداني  -1
انية في تطبيؽ البديمة لحؿ النزاعات ومبلمح القانوف الجديد ، مجمة المحكمة العميا ، تاج السر محمد حامد ، التجربة السود -

 .525، ص   2008جواف  16و  15الطرؽ البديمة لحؿ النزاعات : الصمح والوساطة والتحكيـ ،  -عدد خاص 
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البيف ونابعة مف العادات والتقاليد السائدة في المجتمع ، فقد كانت مطبقة في العيد القديـ في 
، وأدخمت  1789د بعد الثورة الفرنسية عاـ فرنسا بمفيـو المصالحة واستخدمت مف جدي

الوساطة العائمية إلى فرنسا بتأثير مف وسطاء مقاطعة الكيبيؾ في كندا وأعد القانوف العاـ أوؿ 
الذي تـ بموجبو  24/12/1976وتبعو قانوف  3/1/1973انوف يتعمؽ في ىذا الموضوع في ق

 تعييف وسيط الجميورية. 
يتمثؿ الشكؿ األوؿ في حث  أشكاؿ ثبلث لمطرؽ البديمة وقد أخذ تشجيع المشرع الفرنسي   

افرد  ، وعميوالقضاء  إلىعمى تسوية النزاع الذي تـ رفعو فعبل  األطراؼاألطراؼ عمى حث 
المشرع الفرنسي العديد مف النصوص التي تتعمؽ بالتوفيؽ والوساطة القضائية ، فقد ادخؿ 
المشرع الفرنسي التوفيؽ بيف الخصـو في ميمة القاضي ، بؿ أف التوفيؽ قد يرقى إلى مرتبة 
االلتزاـ الذي يقع عمى عاتؽ القاضي ، يجب عميو الوفاء بو قبؿ أف ينظر في الدعوى ، 

، وذلؾ أماـ بعض المحاكـ كمحاكـ العماؿ ) مجالس شؤوف العماؿ( ييا حكما ويصدر ف
 .(1)والمحكمة المختصة بمنازعات اإليجارات الزراعية وفي مسائؿ الطبلؽ واالنفصاؿ الجسماني

أما الشكؿ الثاني يتمثؿ في جعؿ البحث عف تسوية النزاع مرحمة إجبارية قبؿ رفع الدعوى أماـ 
يفرض المشرع عمى األطراؼ المجوء إلى جية معينة تعرؼ عادة بمجاف  فأالقضاء ، وذلؾ ب

التوفيؽ أو مجالس الصمح ، مف اجؿ التفاوض لحؿ النزاع بطريقة ودية ، وعدـ رفع الدعوى 
 .(2) أماـ القضاء إال في حالة فشؿ التسوية

والمجوء إلى يتمثؿ في السماح لؤلفراد بعدـ المجوء إلى الطريؽ القضائي أما الشكؿ الثالث 
  .(3)الوسائؿ البديمة لحؿ المنازعات 

وأىـ ما فيو الوساطة  1990وفي بريطانيا بدأ العمؿ بنظاـ الطرؽ البديمة لحؿ النزاعات سنة    
الذي ىو عبارة عف شركة مدنية ، المركز الفعاؿ لحؿ النزاعات ب ما يسمى حيث تـ تأسيس

                                                            

. 15 ص ، مرجع سابؽ ، مصطفى المتولي قنديؿ -1  
ئي " دراسة تأصيمية وتحميمية لدور المحكمة في الصمح والتوفيؽ بيف الخصوـ  األنصاري حسف النيداني ، الصمح القضا -2

  .2001دار الجامعة الجديدة لمنشر ، اإلسكندرية ، 
  3 . 19، مرجع سابؽ ، ص  مصطفى المتولي قنديؿ -
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واإلدارية دوف البت في قضايا شؤوف األسرة .  تعمؿ عمى تشجيع الوساطة في القضايا المدنية
أدخؿ المشرع البريطاني تعديبل عمى القانوف المدني بناء عمى رأي المركز ،  1999وفي سنة 

حيث أصبح المجوء إلى المحاكـ ال يتـ إال بعد فشؿ الحموؿ البديمة وعمى رأسيا الوساطة بؿ أف 
 .(1) بالمجوء إلى الوساطة وانتظار نتائجيا لممحاكـ أف تأمر بإيقاؼ الدعوى لتسمح لؤلطراؼ

 الثالث مطلبال

 البرامج المستحدثة لتسوٌة المنازعات المدنٌة فً نظام المحاكم األمرٌكٌة

 ىو الوسيمة األساسية ، والتحكيـ ىو في الواليات المتحدة األمريكية ، القضاءلقد كاف    
في الواليات المتحدة األمريكية حيث  1977 إلى أف كاف عاـ . الوسيمة البديمة لحسـ المنازعات

كانت ىناؾ دعوى عالقة أماـ القضاء منذ ثبلث سنوات، وكاف ىناؾ محاموف ومرافعات وخبراء 
وجمسات ومستندات ونفقات خبرة ونفقات قضائية وأتعاب محاميف، وأرىقت الدعوى الطرفيف 

زاع لماذا ال تؤلؼ محكمة بالوقت والمصاريؼ، ثـ طرحت فكرة وسيمة بديمة لحسـ ىذا الن
مف كؿ طرؼ يختار أحد كبار موظفيو ممف لو دراية ومعرفة بتفاصيؿ  (Mini-Treal)مصغرة 

 .(2) النزاع ثـ يختار الموظفاف رئيسًا محايداً 
                                                            

 تجربة المممكة المتحدة في مجاؿ الحموؿ البديمة لفض المنازعات متاح عمى الموقع :  -1
http://196.217.243.235/berrdarz/m8.htm-   

عرفت الواليات المتحدة األمريكية قضية شييرة أخرى أضحت عمى إثرىا الحموؿ البديمة لمنزاعات القضائية الوسيمة المبلئمة  -2
 :في اآلتي  وتتمثؿ وقائعيالجميع الفرقاء لحؿ نزاعاتيـ في القضايا التجارية وغيرىا . عرفت ىذه القضية بػ ))القيوة الحارقة(( 

السيدة ستيبل ليبيؾ في عقدىا الثامف تعرضت لحروؽ بالغة مف الدرجة الثالثة لما تعثرت و أراقت وعاء القيوة  ، الذي إشترتو 
مف مطعـ ماكدونالز ، عمى يدييا وحضنيا . دخمت السيدة ليبيؾ المستشفى لمدة أسبوع  وتكمفت مبمغ ألفي دوالر أمريكي 

ىذه السيدة العجوز  باف مسبب حروقيا ىو مطعـ ماكدونالز ألنو لـ يمتـز بدرجة معقولة لسخونة  لتطبيب جروحيا ، ادعت
القيوة ولو أنو فعؿ لما كانت تعرضت ليذه الحروؽ ، وبمبادرة حبية طمبت مف المطعـ بأف يدفع ليا قيمة استشفائيا واف يمتـز 

 بتقديـ قيوة معتدلة السخونة وغير حارقة .
ونالز عمى السيدة ليبيؾ مبمغا مقطوعا قدره ثمانمئة دوالر أمريكي إلنياء ىذا النزاع حبيا . رفضت السيدة عرض مطعـ ماكد

ليبيؾ ىذا العرض وتقدمت بدعوى إلى القضاء حيث حكـ ليا بمبمغ يفوؽ ثبلثة مبلييف دوالر أمريكي وخفض ىذا المبمغ الحقا 
 إلى ستمائة وخمسيف ألؼ دوالر أمريكي .   

ا الحكـ ليقيـ ويقعد عالـ التجارة في الواليات المتحدة األمريكية  ويمفت األنظار إلى الحموؿ البديمة كوسيمة سريعة جاء ىذ
ومعتدلة لتقييـ األضرار والتعويضات ، أما المتضرر الذي يبدو أف لو مصمحة أكيدة بسموؾ مسمؾ القضاء لبلستفادة مف 

أماـ عناء المصاريؼ واألتعاب الباىضة التي يتقاضاه المحاموف والتي تفوؽ في تعويضات خيالية ، فسرعاف ما يتبلشى حممو 
 بعض األحياف سبعيف بالمئة مف قيمة المبمغ المحكـو بو .
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وراقت الفكرة لمطرفين وأوقفت إجراءات المحاكمة القضائية وعقدت المحكمة المصغرة جمسة 
رت الجمسة نصف ساعة أدلى بعدىا رئيس المحكمة المحايد واستم،  ليست إلزامية في شيء

برأي شفيي لعضوي المحكمة ثم دخل موظفا الطرفين أي عضوي المحكمة إلى غرفة جانبية 
فدخال في مفاوضة استمرت نصف ساعة وخرجا ليعمنا اتفاقيما وانتيت الدعوى عمى خير 

نت والدة ما سمي في الواليات وسالم ووقف نزيف الوقت والنفقات والرسوم واألتعاب. وكا
أي  A.D.Rواختصرت وعرفت بالـ ـ Alternative Disputes Resolutionالمتحدة بـ 

 . ومن ثم انتشرت في شتى الواليات المتحدة االمريكية الوسيمة البديمة لحسم النزاع.
القضائية وشيدت الوساطة ازدىارا لم يكن منتظرًا وال متوقعًا وتقبمتيا أوساط النزاعات     

 األمريكية وأقبمت عمييا بجدية واىتمام.
وتطورت ىذه الوسيمة وتركزت وأخذت عدة أشكال وانتشرت في الواليات المتحدة األمريكية    

انتشارا كبيرًا ، السيما وأن التحكيم في الواليات المتحدة لم يعرف التقدم الذي وصل إليو في 
المؤسسة القضائية ولم يسمموا بسيولة بعد بالتحكيم  أوروبا ، ألن األميركيين ما زالوا يجمون

كوسيمة بديمة لحسم المنازعات كما فعمت أوروبا التي بقى إجالليا لمقضاء عمى حالو، بل 
تطوع القضاء لألخذ بيد التحكيم لمنيوض وليمعب دوره كوسيمة بديمة لحسم المنازعات تخفف 

  . تحت رقابتو بعد صدور الحكمعن القضاء كثيرًا من األعباء وتبقي في كل حال 
عرفت الواليات المتحدة األمريكية خالل العقدين الماضيين بداية التطبيق المنتظم لقد   

في النظام القضائي األمريكي ، فبعض قواعد المحاكم وقوانينيا تتطمب من  A.D.Rلحركة 
ثل : إساءة في فئات وأصناف معينة محددة من القضايا م  A.D.R األطراف أن تمجأ إلى

الممارسة في المجال الطبي ، وفي بعض المحاكم يطمب من األطراف أن تحاول تجريب 
 محاكمة.آلية التوسط لحل القضايا ، قبل أن يسمح ليا بعقد جمسة 
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سنتناوؿ في ىذا المطمب مختمؼ الطرؽ البديمة التي أقرتيا المنظومة القانونية األمريكية وعميو    
ما  مف ىذه البرامج  نجدو  ،(1) خطي مشاكموتى القضاء ومساعدتو عمى لتخفيؼ العبء عم

   يمي:
 ((Early neutral evaluationالتقٌٌم الحٌادي المبكر  الفرع األول :

نشأ التقييـ المحايد األولي كشكؿ مف أشكاؿ حؿ النزاع بالوسائؿ البديمة القضائية والممحقة    
مريكية والذي تضمف تقييما منيجيا مبكرا لمقضية مف قبؿ بالمحاكـ في الواليات المتحدة األ

محامي خاص مف ذوي الخبرة في المجاؿ الموضوعي لمنزاع ، واليدؼ مف التحميؿ الموضوعي 
بوساطة مقيـ محايد يدفع المحاميف وموكمييـ لمواجية قضيتيـ وقضية خصميـ في وقت مبكر 

 لمتسوية قبؿ المحاكمة .مف عممية التقاضي ، وكذلؾ إعطاء األطراؼ فرصة  
وبدأ أوؿ برنامج لتقييـ المحايد األولي عمى أساس تجريبي في المنطقة الشمالية مف والية    

ونتيجة لنجاح ىذا البرنامج أصبح سمة دائمة مف سمات تمؾ  1985كاليفورنيا في عاـ 
مقاطعات ، وتوسعت برامج التقييـ المحايد األولي اآلف لتشمؿ ال 1988المحكمة في عاـ 

الفدرالية والقطاع الخاص ، واستنادا إلى دراسات تجريبية محدودة حتى اآلف عف مدى المساعدة 
الفعمية لبرامج التقييـ المحايد األولي في الوصوؿ إلى التسوية وخفض التكمفة وجد أنو غير 

ليا مف  واضح ، ومع ذلؾ فإف الكثير مف القضاة متحمسوف لبرامج التقييـ المحايد األولي لما
 .(2) قيمة في تقريب المواضيع ومساعدة األطراؼ عمى أف تصبح أكثر واقعية

ويعمؿ برنامج التقييـ المحايد وفؽ الطريقة التالية. فبعد أوؿ اجتماع يطمب مف األطراؼ حضور 
جمسة تقييـ سرية يديرىا محاـ تعينو المحكمة مف ذوي الخبرة في المجاؿ الموضوعي لمنزاع ، 

 .قؿ عف سبعة أياـ قبؿ جمسة التقييـوبما ال ي

                                                            

: أنظرلمزيد مف التفصيؿ حوؿ تطور الطرؽ البديمة في الواليات المتحدة األمريكية  -1  
- Johnson c : ADR (Alternative Dispute Résolution ) aux Etats – unis , in Les modes non judiciaires de règlement 
des conflits , Brulant ( Bruxelles ) , 1995 p.95 . 

. 301بشير الصميبي ، مرجع سابؽ ، ص    -2  



 

28 

يجب عمى طرفي النزاع تقديـ بيانات مكتوبة تحدد المواضيع اليامة ونوع الوثائؽ والمستندات 
التي مف شأنيا أف تساعد في تشكيؿ التسوية ، وأسماء أي مف ممثمي الطرؼ القابؿ والذي 

لتقييـ .وتبدأ جمسة التقييـ يساعد وجودىـ في التسوية وتأمر المحكمة الموكؿ بحضور جمسة ا
ببياف افتتاحي مف قبؿ مقيـ محايد ثـ تسرد األطراؼ قضيتيا ويتبادلوف التفاصيؿ ، وال يتـ 

 ، وجميع المعمومات تطبيؽ قواعد اإلثبات ، وليس ىناؾ استجواب رسمي واستجواب لمشيود
 التي يتـ الكشؼ عنيا في جمسة التقييـ تحظى بالحماية مف الكشؼ .

ا القضايا المناسبة التي يمكف أف يطبؽ عمييا برنامج التقييـ المحايد األولي ىي العقود وتبدو 
التجارية والمسؤولية التقصيرية والتي تكوف فييا الخبلفات بيف الطرفيف بشأف تقدير قيمة 

 .التعويض 
المقيـ ىذا البرنامج أنصاره يروف بأنو مثمر أكثر مف االجتماعات القضائية النمطية ، ألف    

المحايد ليس ممزما بالضغوط األدبية والقيود عمى الوقت المفروضة عمى القضاة ، وبالتالي 
القضاة القياـ بو فتكوف المناقشات أكثر تركيزا   يستطيعيمكف التحقؽ بعمؽ في النزاع أكثر مما 

يع وتتـ ىذه الوسيمة عادة بشكؿ طارئ وتيدؼ إلى تشج ويكوف لؤلطراؼ فيـ أفضؿ لمنزاع .
األطراؼ بتسوية نزاعيـ وتمنع مف حدوث أي إجراءات غير ضرورية بغية كسب الوقت 
والمصاريؼ وتوفير الجيد الذي قد يبذلونو الحقا ، وىذه الوسيمة متداولة أيضا في بريطانيا 

 بشكؿ كبير .
 Jury Trial Mini-trials/ The (أو  محكمة المحلفٌن الجزئٌة  المحاكم المصغرة الفرع الثانً :
summary ( 

ى حؿ وىذه الوسيمة المعروفة في الواليات المتحدة األمريكية تيدؼ كغيرىا مف الوسائؿ إل   
وتتمخص ىذه الوسيمة في أف النزاع القائـ يحاؿ إلى ىيئة محمفيف  النزاع بأقؿ وقت وأقؿ تكمفة

ا منيما مشكمة مف رئيس محايد ومستقؿ وعضويف يختار كؿ مف الطرفيف المتنازعيف واحد
وعادة ما يكوف مف كبار موظفي اإلدارة العميا وممف ليـ دراية بتفاصيؿ النزاع ، أو يمثؿ كؿ 
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ف لـ يتفقا عمى شخصو يعينو  طرؼ في النزاع محاميو ، ويتولى العضواف اختيار الرئيس وا 
 .  مرجع يكوف متفقا عميو سمفا

فييا المحاموف موجزا مختصرا عف  أما عف إجراءات المحاكمة أماـ المحكمة الجزئية فيقدـ   
قضيتيـ إلى ىيئة المحمفيف والتي بدورىا تصدر بعد ذلؾ قرارا استشاريا وغير ممزما. كما أف 

أشخاصا عمى درجة مف الكفاءة لنزاع لدييـ الخيار بأف يستشيروا المقرريف األساسييف لحؿ ا
 . والموضوعية

أو تحكيمي أثناء مدة المحاكمة المصغرة ، ويمتـز األطراؼ بعدـ السير في أي إجراء قضائي 
وتستمر المفاوضات وال يمكف الكشؼ عنيا بؿ تبقى سرية وال يمكف ألي مف الطرفيف استعماؿ 
أية معمومات أو أي دليؿ يتصؿ بعممو أثناء المحاكمة المصغرة ضد خصمو إذا لـ تكمؿ 

  .(1) إجراءاتيا بالنجاح
نيا تحاكي المحاكمة الفعمية مف استجواب الشيود إلى عف مزايا المحكمة الجزئية فإأما    

توجييات ىيئة المحمفيف ، مما يعطي األطراؼ اإلحساس أنيـ أماـ محاكمة تقميدية ولكف بدوف 
مخاطر مثؿ التكاليؼ والنتائج التي تترتب عمى إصدار األحكاـ في المحاكمة التقميدية ، ومف 

لتنبؤية لحكـ ىيئة المحمفيف االستشارية مجتمعة ، ومف المزايا الرئيسية لممحكمة الجزئية سمة ا
خبلؿ المحاكمة الجزئية تكوف مجموعة واسعة مف إمكانيات التسوية التي يمكف لؤلطراؼ أف 

مرحمة التفاوض دوف أف يكونوا مقيديف بأي قرار مف ىيئة المحمفيف ، وعندما  تسعى ليا في
مو ىيئة المحمفيف ، يكوف ليـ فيـ أكثر عف يكوف لمطرفيف فكرة مسبقة حوؿ ما يرجح أف تفع

مدى التسوية ويكوف لمموكميف حافزا حقيقيا لمتسوية ألنيـ تعمموا عف كثب مواطف القوة والضعؼ 
 في قضيتيـ مف خبلؿ مشاىدة المحكمة الجزئية .
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وثمة ميزة أخرى لممحكمة الجزئية وىي توفير الوقت والماؿ الذي كاف سينفؽ عمى إجراءات 
تختزؿ الجمسات الطويمة ويمكف عرض كؿ مف األطراؼ مطالبة  أنياكمة التقميدية كما المحا
 .(1)قواعد شكمية لئلجراءات واألدلة  أيدوف 

وال يبدو أف ىذا النظاـ قد طبؽ في أي بمد آخر غير الواليات المتحدة األمريكية ، كما أنو قد 
العديد مف األنظمة القانونية في  يتعارض مع كثير مف النظـ التشريعية وقواعد القضاء في

 . العالػـ
 ((Rent- a- Judge or private judjing استئجار القاضً أو التقاضً الخاص  الفرع الثالث :

وتبدو التسمية غريبة ، ولكف ىذا الشكؿ أخذ ىذا االسـ في الواليات المتحدة وىو في الحقيقة    
لنظاـ في واليتي كاليفورنيا ونيويورؾ األمريكيتيف وقد بدأ ىذا ا . تكميؼ قاض الفصؿ في النزاع

وبموجبو يتقدـ األطراؼ بطمب إلى المحكمة لتعييف محكـ يكوف عادة قاضيًا متقاعدًا ينظر 
بالنزاع بصورة غير رسمية ويصدر فيو حكمػًا تمتـز المحػاكـ بتنفػيذه إذا وجدتو مناسبًا ، وال يبدو 

خر غير الواليات المتحدة األمريكية ، كما أنو قد يتعارض أف ىذا النظاـ قد طبؽ في أي بمد آ
 .(2)مع كثير مف النظـ التشريعية وقواعد القضاء في العديد مف األنظمة القانونية في العالػـ

 (Expert Determination ) االحتكام إلى تقرٌر الخبٌر الفرع الرابع :

و خبرة ودراية في القضايا التقنية مف خبلؿ ىذه الوسيمة يتـ االحتكاـ إلى شخص ثالث ل   
ويقـو بعد دراسة النزاع القائـ وتفحصو ، ويقدـ تقريره بعد أف يكوف قد الخبير يسمى والحسابية 

استعمؿ خبرتو وميارتو وتوصؿ إلى اآللية المناسبة لحؿ النزاع ، وتتميز ىذه الوسيمة كغيرىا 
وتقرير الخبير ينفذ مف قبؿ المحاكـ وال   مف بقية الوسائؿ بأنيا أقؿ كمفة وأسرع مف التحكيـ 

مبني عمى عناصر النزاع الواقعية دوف النظر إلى عناصره القانونية ،  ألنويقبؿ االستئناؼ 
 ولكف يمكف مداعاة الخبير بسبب اإلىماؿ .
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ف كاف ضمف شروط في بعض األحياف ، ىذا بعكس القرار التح كيمي الذي يقبؿ االستئناؼ وا 
 مى عناصر النزاع الواقعية والقانونية .فيو حكـ مبني ع

وىذه الوسيمة متداولة كثيرا في بريطانيا ، واعترؼ المشرع البريطاني بشرعية بنود الخبرة    
كأسموب بديؿ لحؿ النزاعات التجارية وأعطاىا الفعالية التامة ، بشرط أف يكوف واضحا ال 

اصة في عقود البناء واليندسة بندا ، وكثيرا ما تتضمف العقود التجارية وخيشوبو أي لبس 
 .(1) يعطي صبلحية بت النزاع إلى خبير تتـ تسميتو في العقد أو بواسطة ىيئة التسمية

  (final last offer Arbitration ) التحكٌم وفقا ألخر عرض الفرع الخامس :

ولكف المحكمة ىذه الوسيمة البديمة لحؿ النزاع ليست مبنية عمى الوساطة بؿ عمى التحكيـ ،    
التحكيمية ليست حرة في بحث النزاع بؿ ىي مخيرة في تبني أي مطمب مف مطالب طرفي 

 النزاع كما ىو بدوف زيادة أو نقصاف ، أي بدوف زيادتو أو تنقيصو.
والفكرة مف ىذه الطريقة ىي إجبار الطرفيف عمى تخفيض مطالبيما ألف طمبًا مبالغًا فيو 

لتحكيميػة الطمب اآلخر كما ىو وترد الطمب المبالغ بو، وألف سيفضي ألف تتبنى المحكمة ا
 المحكمة التحكيميػة ال تممؾ سوى حرية اختيار أحد الطمبيف كما ىو. 

ىذه فكرة عف أنواع الوسائؿ البديمة لحسـ المنازعات ، ويمكف القوؿ أف ىذه الوسيمة البديمة لحؿ 
يات المتحدة أوال ثـ عمت الياباف وكندا المنازعات عف طريؽ الوساطة التي انتشرت في الوال

يحرؾ المفاوضات ويخمؽ مناخًا  اوأستراليا وتتقدـ في سويسرا ، تتميز في أنيا توجد وسيط
لتسوية حبية،مف ىنا تأتي أىمية شخصية الوسيط الذي يتوقؼ نجاح أو فشؿ المفاوضات عميو 

فييا ىذه الوسيمة البديمة لحسـ  فيو مفتاح ىده الوسيمة البديمة.و في البمداف التي انتشرت
المنازعات بالطريقػة الحبيػة فاف دورىا يبػدو عصريػا و اإلقباؿ عمييا يؤكد أنيا تأتي تمبية لحاجة 
لدى عقمية اجتماعية و ثقافية معينة ىي مف ىذه الزاوية تمعب دورا ىاما في حؿ المنازعات 

بأنيا السيػارة في حيػف أف الوسائؿ بطريقة عصرية، يشبييا البعض في الواليات المتحػدة 

                                                            

.76ص مرجع سابؽ ، عبلء أبارياف ،  -1   
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األخػرى ىي العربػة والحصاف،و ال ريب أف في ذلؾ مبالغة ، خاصة و أف ىذه الوسيمة البديمة 
قد نجحت كثيرا في مجتمعات معينة ولـ تحقؽ أي نجاح بعد في مجتمعات أخرى كالدوؿ 

القضاء لحسـ األوروبية التي تكتفي بالتحكيـ كوسيمة عصرية و سريعة و بديمة عف 
 .(1)المنازعات

 وساطة مٌتشغان أو المطرقة المخملٌة الفرع السادس : 

أماـ تراكـ الدعاوى عمى محكمة ميتشغاف وجدت ىذه مخرجًا يخفؼ مف األعباء ويفتح باب    
وسيمة بديمة لحسـ المنازعات عف طريؽ الوساطة ، إذ وضعت محكمة ميتشغاف ذاتيا إجراءات 

ع بإتباعيا قبؿ عرض النزاع عمى المحكمة، ووضعت المحكمة الئحة بعدد يمـز أطراؼ أي نزا
مف الحقوقييف كوسطاء ، وقبؿ أف تبدأ إجراءات أي محاكمة يختار كؿ طرؼ وسيطًا مف 
األسماء الواردة عمى الئحة الوسطاء ويسمي الوسيطاف وسيطًا ثالثًا مف البلئحة، ويعيف قاضي 

يا لمطرفيف ولموسطاء ، وقبؿ عشرة أياـ مف الجمسة يقدـ محكمة ميتشغاف جمسة وساطة ويبمغ
كؿ طرؼ الئحة مختصرة بإدعاءاتو مدعمة بالحجج القانونية وسرد الوقائع كؿ ذلؾ باختصار 

ويـو الجمسة يحؽ لمحاميي الطرفيف أف يترافعا ولكف باختصار  والجمسة يجب أال  ، شديد
خبلؿ األياـ العشرة البلحقة لجمسة المرافعة تتعدى الساعة مف الوقت يقدـ الوسطاء تقريرىـ 

ذا قبؿ قرار  20ولمطرفيف ميمة  يومًا لقبولو أو رفضو، فإذا لـ يجيبوا اعتبر ذلؾ موافقة وقبوال، وا 
ذا رفض أي مف الطرفيف تستأنؼ الدعوى  الوسطاء يصدر حكـ مف محكمة ميتشغاف بتثبيتو ، وا 

سطاء في مغمؼ يختـ بالشمع األحمر وال يفتح إال سيرىا العادي أماـ المحكمة ويوضع قرار الو 
بعد صدور الحكـ، وعند صدور الحكـ يفتح الممؼ المختـو بالشمع األحمر ويقارف الحكـ بقرار 

% فإف المدعى عميو ىو الذي 10الوسطاء فإذا كاف الحكـ قد أعطى أكثر مما قرر الوسطاء بػ 
ذا قررت المحكم % مما قرر الوسطاء 10ة لممدعي أقؿ بػ يتحمؿ نفقات ورسػػـو الدعوى، وا 

 .(2) يتحمؿ كؿ فريؽ نصيبو مف النفقات القضائية
 

                                                            

  08ص  مقاؿ سابؽ أحمد أنوار ناجي ، -1
 . 06 ص  نفسومقاؿ أحمد أنوار ناجي ،  -2
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 رابعالمطلب ال

 المدنٌة الطرق البدٌلة لحل المنازعاتتقسٌمات 
مف يغطي مصطمح الطرؽ البديمة لحؿ المنازعات عدة صور مف طرؽ حؿ المنازعات     

 . التحكيـ والصمح  والوساطة  :أىميا
فقد  .إلى أقساـ متعددة تختمؼ تبعا ألساس التقسيـ المدنيةالمنازعات  حؿتنقسـ طرؽ و عميو    

طرؽ : ر ىذه الطرؽ فنكوف بذلؾ أماـ إمايكوف أساس التقسيـ تدخؿ القضاء مف عدمو في سي
. ويدخؿ بذلؾ ضمف القسـ األوؿ الصمح القضائي  بديمة قضائية أو طرؽ بديمة غير قضائية

في قانوف اإلجراءات المدنية ة كأنواع خصيا المشرع الجزائري بالتنظيـ والوساطة القضائي
واإلدارية في الكتاب الخامس منو . باإلضافة إلى البرامج المستحدثة لتسوية النزاعات المدنية 

) الصمح  في المحاكـ األمريكية . أما األنواع التي تدخؿ ضمف القسـ الثاني فنجد عقد الصمح
إحدى أنواع الطرؽ البديمة المنظمة في  وىولوساطة االتفاقية و التحكيـ غير القضائي(  و ا

القانوف الجزائري  . كما عرفت الطرؽ البديمة لحؿ المنازعات تقسيما أخر يجد أساسو في الجية 
  أفضؿ  ولعؿ .وعميو فإما أف تكوف حرة أو مؤسساتية ، المكمفة بتطبيؽ نظاـ الطرؽ البديمة 

في النزاع . ووفؽ ىدا   طرؼ ثالث  التدخؿ مف قبؿ  مف حيت درجة  يمياليا ىو تقس  تقسيـ
 الوساطة و التحكيـ . تشمؿ الصمح القضائي و  ىذه أىـ الطرؽ  التقسيـ فاف

إذا كانت ىذه الطرؽ البديمة بجميع أقساميا وأنواعيا تيدؼ إلى حؿ النزاع خارج عمى ىذا و    
مشتركة تتمثؿ في وجود طرؼ ثالث يعمؿ عمى تقريب ساحات المحاكـ  فإنيا تتوفر عمى نقطة 

 وجيات النظر وخمؽ مناخ لمحوار بيف الفرقاء .
  الوسائؿ البديمة سنعمد إلى تبياف المفروضة  تماشيا مع المنيجيات بالموضوع و  ولئلحاطة   

نواع وىي األر شيوعا وتنظيما.  والمتمثمة في الصمح والوساطة والتحكيـ ثكاأل  لحؿ المنازعات
 التي خصيا المشرع الجزائري بالتنظيـ كما أشرنا إلى ذلؾ أعبله .

 الفرع األول   : تقسٌم الطرق البدٌلة على أساس تدخل القضاء

األولى طرؽ ال بروز نوعيف مف ىذه إلىالطرؽ البديمة  في سير تدخؿ جياز القضاء يؤدي   
 : اآلتيقسمنا ىذا الفرع عمى النحو  وطرؽ بديمة غير قضائية وعميالثانية بديمة قضائية و طرؽ 
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 أوال : طرق بدٌلة قضائٌة 

وىي الطرؽ التي تمارس بمبادرة مف القضاء أي مف خبلؿ دعوى مطروحة وقائمة أماـ    
في األنظمة القانونية  ىذه الطرؽ وىذا النوع معروؼ أكثرالقاضي وىو المخوؿ بإعماؿ 

اعات المدنية كوسيمة فعالة لحؿ النز  طة القضائية االنجموساكسونية  فعرفت ىذه األنظمة الوسا
 .وغيرىا مف الوسائؿ 

وال تعتمد الوسائؿ البديمة القضائية إال ضمف إطار تشريعي يضع قيود عمى المجوء إلييا    
تتمثؿ في أف ال يتعارض إعماليا مع النظاـ العاـ واآلداب العامة حيث أف التشريعات المقارنة 

 )1(.إلييا عمى مبدأ المجوء  الطرؽ البديمة كرست بعض القيود وع مفالتي أخذت بيذا الن
أنو ما يؤخذ عمى ىذا النوع مف الطرؽ أنيا ال تمثؿ بديبل بالمفيـو العاـ إنما دعوى  إال   

النزاع ، وعمى ىذا األساس نجد أف دور ىذا النوع مف الطرؽ  قضائية وفؽ تدابير خاصة تنيػػي
 .Curativeو دور عبلجي ، ألف إعماليا جاء بعد وجود النزاع البديمة لحؿ النزاعات ى

كما نجد ىذا الشكؿ مف الطرؽ أقؿ مرونة وأكثر كمفة نظرا لمشكميات المفروضة في رفع    
الدعوى مف جية وكذلؾ نجد أف الخصـو أعباء مالية إضافية بدفع الرسـو القضائية إضافة 

 . لتكاليؼ الطريؽ البديؿ الخاص بحؿ النزاع
 
 
 

                                                            

القانوف المدني الجزائري عمى ما يمي : " ال يجوز الصمح في المسائؿ المتعمقة بالحالة الشخصية أو  461المادة نصت  - 1
 ".بالنظاـ العاـ ولكف يجوز الصمح عمى المصالح المالية الناجمة عف الحالة الشخصية

إلدارية ما يمي : " يجب عمى القاضي عرض إجراء الوساطة عمى مف قانوف اإلجراءات المدنية وا 994جاء في المادة و 
 الخصـو في جميع المواد باستثناء قضايا شؤوف األسرة والقضايا العمالية وكؿ ما مف شأنو اف يمس بالنظاـ العاـ ."

يمكف لكؿ شخص ما يمي : "  فنصت عمى مف  قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 1006المادة  أماوبخصوص مجاؿ التحكيـ 
 المجوء إلى التحكيـ في الحقوؽ التي لو مطمؽ التصرؼ فييا .

 ال يجوز التحكيـ في المسائؿ المتعمقة بالنظاـ العاـ أو حالة األشخاص وأىميتيـ .
وال يجوز لؤلشخاص المعنوية العامة أف تطمب التحكيـ ، ما عدا في عبلقاتيا االقتصادية الدولية أو في إطار الصفقات 

 عمومية ." ال
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 ثانٌا : طرق بدٌلة لحل النزاعات غٌر قضائٌة .

أي قبؿ نشوء   La justice hors du jugeوىي الطرؽ التي تمارس خارج جياز القضاء   
وعمى ىذا األساس نجد أف الطرؽ البديمة في ىذه الحالة تمعب دور وقائي  .النزاع

préventive. . 
مؽ عمييا الطرؽ البديمة عف القضاء لحؿ وعميو فإف مثؿ ىذه الطرؽ ىي مف يصح أف يط   

النزاعات ذلؾ ألنيا تحقؽ الغاية األساسية مف إقرارىا والمتمثؿ في تخفيؼ العبء عمى جياز 
 .القضاء وتوفير الوقت والجيد والماؿ ألطراؼ النزاع 

ويتـ التمييز بيف الوسائؿ البديمة التي تؤمف عف طريؽ القضاء ، وبيف ىذه الوسائؿ التي    
إما بخضوع األطراؼ لبللتزاـ بما تنتيي إليو ىذه الوسائؿ  إلييا إراديا ، وىي نفسيا تتميز يمجأ

 مف حموؿ أو تترؾ ليـ الخيار في إتباعيا أـ ال .

 الفرع الثانً : تقسٌم الطرق البدٌلة على أساس التنظٌم 

طرؽ و رؽ بديمة حرة تقسـ الطرؽ البديمة لحؿ النزاعات بالنظر إلى تنظيميا إلى نوعيف : ط   
 نظامية ( وسنتناوؿ في ىذا المطمب النوعيف عمى التوالي : بديمة مؤسساتية )

 (Ad Hoc):  أوال: الطرق البدٌلة الحرة

وىي وسائؿ حؿ النزاعات التي يحدد فييا أطراؼ النزاع المواعيد والميؿ ويعينوف المحكميف    
بتحديد  أيضا بعزليـ أو ردىـ ، ويقوموف أو الخبراء أو كذلؾ الموفؽ أو الوسطاء ويقوموف

اإلجراءات البلزمة لمفصؿ في القضايا ، وألنيـ يقوموف بتحديد اإلجراءات البلزمة لوحدىـ ، 
يمكف لوسائؿ حؿ النزاعات البديمة الحرة الغير خاضعة لئلدارة واإلشراؼ أف تتسـ بالمرونة 

، ىذا في حاؿ تعاوف أطراؼ النزاع  وانخفاض تكمفة مصاريفيا وكذلؾ بسرعتيا في نفس الوقت
 .مع بعضيا البعض 

كما أنو يجدر بنا ذكر أف التسوية الصادرة عف إعماؿ الطرؽ البديمة الحرة لحؿ النزاعات ال    
 تكوف خاضعة ألي وجو مف أوجو الرقابة مف أي ىيئة كانت .
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 (Institutionnel) ثانٌا : الطرق البدٌلة المؤسساتٌة أو النظامٌة

لقد فرضت وسائؿ حؿ النزاعات البديمة أىميتيا وجدواىا بؿ ضرورتيا خصوصا في مجاؿ     
عبلقات التجارة الدولية ، مما اقتضى قياـ مؤسسات وىيئات ومراكز متخصصة في مجاؿ 
وسائؿ حؿ النزاعات البديمة بما تممكو مف إمكانيات عممية وفنية مادية وعممية ، ولوائحيا 

ولقد أنشئت العديد مف تمؾ الييئات عمى  طرؽ حؿ النزاعات البديمة .الخاصة في إجراءات 
 المستويات اإلقميمية والدولية .

إف االتفاؽ عمى إحالة النزاع إلى وسائؿ حؿ النزاعات البديمة وفؽ قواعد مركز أو مؤسسة    
 أو ىيئة محددة ىو لجوء إلى نظاـ جاىز في مقاييسو ومعاييره .

اعات البديمة المؤسساتية تقدـ ميزة اإلشراؼ عمى سير عممية حؿ النزاع إف وسائؿ حؿ النز    
وتساعد في تعييف المحكميف أو الوسطاء وتقدـ اإلرشادات العممية حوؿ كيفية تفسير قواعدىا 
اإلجرائية ، وتقـو بعض المؤسسات بمراجعة القرار المتخذ والتوصية بإجراء أية تغييرات إلى 

ى إجراءات الحماية ضد وقوع أخطاء في القرار المتخذ إذ أف اإلشراؼ الييئة ، وذلؾ يضيؼ إل
عمى سير عممية حؿ النزاع يمثؿ مف أىـ ميزات وسائؿ حؿ النزاعات البديمة المؤسساتية . ولقد 

 أنشئت العديد مف تمؾ الييئات عمى المستويات الدولية نذكر منيا عمى الخصوص :
: ىذا النظاـ حدد مياـ ىيئة التحكيـ في غرفة التجارة نظاـ ىيئة التحكيـ لغرفة التجارة  -

الدولية في حؿ النزاعات ذات الطابع الدولي في مجاؿ األعماؿ عف طريؽ التحكيـ ، ويبلحظ 
أف قرارات التحكيـ الصادرة تتـ مراجعتيا بصورة مستقمة بواسطة الييئة في الغرفة التجارية 

مع احتراميا  –ت عمى الحكـ مف حيث الشكؿ وليا الدولية التي ليا أف تقضي بإدخاؿ تعديبل
أف تنبو الييئة إلى نقاط تتعمؽ بموضوع النزاع ، وال يجوز أف  –لحرية تقرير ىيئة التحكيـ 

 تصدر حكـ دوف آف تقره المحكمة مف حيث الشكؿ .
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ا تقترح غرفة التجارة الدولية مجموعة واسعة مف خدمات حؿ النزاعات كما أنيا قامت بتنظيمي
 .)1( نظاـ وسائؿ حؿ النزاعات البديمة لغرفة التجارة الدولية  -وعمى سبيؿ المثاؿ يمكف ذكر : 

 المطلب الخامس

 أنواع الطرق البدٌلة فً القانون الجزائري

عند تنظيمو لمطرؽ البديمة لحؿ  الجزائري قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية لقد حدد   
اثناف منيما لـ التي تحث األطراؼ عمى التصالح أماـ القضاء ، ىذه الطرؽ ، أنواع المنازعات 

 فػالقضائيي والوساطة بيما الصمح ونعني) 2(الممغى عمييما قانوف اإلجراءات المدنية ينص
«La conciliation et la médiation judiciaires »  بينما التحكيـ ىو طريؽ منظـ ،

التشريعات  يتبلئـ مع احدث قواعده بما الممغى وقد تـ تحديث بشكؿ مفصؿ في القانوف
وسنتناوؿ ىذه األنواع وفؽ الترتيب الذي جاء بو  في ىذا الشأف .والتطبيقات واالتفاقيات الدولية 

 .المشرع الجزائري في قانوف اإلجراءات المدنية واإلداريػة 

  الفرع األول : الصلح

أعطت نتائج إيجابية في عدد مف دوؿ  الصمح ىو إحدى اآلليات البديمة لحؿ المنازعات التي   
، ذلؾ أف إنياء النزاع صمحا يؤدي إلى تخفيؼ العبء عمى القضاء ألف إجراءات  العالـ

التقاضي فييا الكثير مف التعقيد والمشقة ، كما أف الصمح يؤلؼ بيف القموب ويضع حدا لما 
 لمجتمع الواحد .تتركو الخصومات مف أحقاد في النفوس وشقاؽ بيف أفراد األسرة أو ا

                                                            

 :  في ىذا الخصوص أنظرلمزيد مف التفصيؿ  - 1
ياسر الحويش ، تسوية النزاعات في النظاـ الدولي التجاري ، " تحكمية أـ إحكاـ؟"  مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو االقتصادية  -

 .  2010العدد الثاني ،  -26المجمد  –والقانونية 
ية في منظمة التجارة العالمية ودورىا في حماية اقتصاديات دوؿ مجمس التعاوف ناصر غنيـ الزيد  تسوية المنازعات التجار  -

الخميجي ، ورقة عمؿ مقدمة في ندوة دوؿ مجمس التعاوف الخميجي ومنظمة التجارة العالمية ، الرياض ، المممكة العربية 
 . 2006ديسمبر  06و  05السعودية ، 

وألغيت أحكامو  1966يونيو  08 المؤرخ في 154/ 66مقتضى األمر رقـ صدر قانوف اإلجراءات المدنية الجزائري ب - 2
المتضمف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية  والذي أصبح ساري  2008فبراير  25المؤرخ في  08/09بموجب القانوف 

 المفعوؿ ، بعد سنة مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
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فقد أجمعت مصادر التشريع اإلسبلمي عمى . الصمح ثابت بالكتاب والسنة واإلجماعوألف    
مشروعية الصمح بالكتاب والسنة واإلجماع كطريؽ بديؿ لحؿ المنازعات في كؿ المجاالت 

ولما كاف الرسوؿ  ،مف سورة النساء فيما يخص القرآف الكريـ  128و  35بصريح اآليات 
ى" شديد الميؿ إلى إصبلح ذات البيف فقد قاؿ "صمى" في ىذا الباب : ) الصمح جائز بيف "صم

المسمميف إال صمحا حـر حبلال أو أحؿ حراما ( ، وقاؿ الرسوؿ "صمى" أيضا ألبي أيوب : ) 
أال أدلؾ عمى صدقة يحبيا اهلل ورسولو . تصمح بيف الناس إذا تفاسدوا ، وتقرب بينيـ إذا 

) ردوا الخصـو حتى  ومف بعده عمؿ الخبلفاء بو . إذ قاؿ الفاروؽ عمر : تباعدوا ( ،
 ف فصؿ القضاء يورث بينيـ الضغائف ( .إيصطمحوا ، ف

والعارؼ بالتشريع الجزائري يجد نظاـ الصمح مكرسا ومعموؿ بو في مياديف كثيرة ويشرؼ    
 عميو أحيانا قضاة وأحيانا جية إدارية .

منو نجدىا قد عرفت عقد  459لمادة لنص اف المدني إذ أنو ورجوعا ي القانو فالصمح ثابت ف
الصمح عقد يحسـ بو الطرفاف نزعا قائما أو يتوقياف بو نزعا محتمبل، وذلؾ  )(: الصمح كما يمي

مف قانوف  04كما أجازت المادة  .(1) ()بأف ينزؿ كؿ منيما عمى وجو التبادؿ عف حقو 
اضي مصالحة األطراؼ أثناء النظر في الدعوى وفي أي مادة اإلجراءات المدنية واإلدارية لمق

 .(3) وباألخص في المسائؿ المدنية الذي يعتبر الميداف األصمي إلعماؿ الصمح .(2) كانت

                                                            

يتوقياف بو  أوي الفرنسي ما يمي : " الصمح عقد يحسـ بو المتعاقديف نزاعا قائما ندمف القانوف الم 2044المادة  تنص - 1
مف القانوف المدني المصري ما يمي : " الصمح عقد بو يترؾ كؿ مف المتعاقديف جزءا مف  635نزاعا محتمبل " وجاء في المادة 

مف قانوف المعامبلت المدنية  286ذلؾ في المادة لمنع وقوعو  "  وجاء ك أوحقوقو ، عمى وجو التقابؿ لقطع النزاع الحاصؿ 
 .ما يمي : " الصمح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بيف المتصالحيف بالتراضي " 1984السوداني لعاـ 

مف قانوف اإلجراءات المدنية الممغى عمى إجراء الصمح حيث جاء فييا ما يمي :" يجوز  17قبؿ ذلؾ نصت المادة  - 2
 األطراؼ أثناء نظر الدعوى في أية مادة كانت ".لمقاضي مصالحة 

غوثي بف ممحة   راجع :  أصبحت إجراءات الصمح شاممة لجميع الدعاوي المدنية مف ضمنيا دعاوى فؾ الرابطة الزوجية - 3
 بدوف دار نشر . 1982المصالحة والتحكيـ في المواد المدنية ، القانوف القضائي الجزائري ، الجزائر ، 

ي القضايا التجارية فالصمح ثابت ومقنف في المنظومة التجارية التي أجازت إبراـ عقد الصمح بيف المديف ودائنيو بيدؼ أما ف   
منح أجاؿ لمدفع والوفاء ، أو تخفيؼ جزء مف الديوف ، أنظر : بداوي عمي ، التسوية القضائية في القانوف التجاري  المجمة 

 ...يتبع/..............................وما بعدىا .  31، ص  2003،  02لعميا ، العدد القضائية ، قسـ الوثائؽ ، المحكمة ا
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   بمناسبة دعوى قضائية مطروحة "صمحا قضائيا"ومما تقدـ نخمص إلى أف الصمح نوعاف     
وقد يكوف الصمح في النزاع المحتمؿ بيف الطرفيف لتوقي ىذا النزاع ويكوف في ىذه الحالة 

 "صمحا غير قضائي ".
الخصـو وقد تجعؿ لو محاكـ  وقد اىتمت القوانيف الوضعية اإلجرائية بالصمح القضائي بيف   

ي قانوف كما جاء ف أو مجالس خاصة بالصمح كما قد تجعمو مف اختصاص محكمة الموضوع .
 اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري الصمح الذي بيف كيفية مباشرتو و شروطو وآثاره . 

 الصلح القضائً أوال :

أنو مف األفضؿ ليما أف يصطمحا ،  طرفا الخصومة في دعوى منظورة أماـ القضاء ىقد ير    
، وفي كمتا الحالتيف يجب وفي ىذه الحالة يجوز ليما أف يتصالحا تمقائيا أو بسعي مف القاضي 

مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية  992أف يفرغ الصمح في محضر طبقا لمقتضيات المادة 
فيمـز حضور الطرفاف أماـ المحكمة ويقراف أنيما اتفقا عمى الصمح ، فيقـو القاضي بإثبات ما 

، كما يوقع الطرفاف  اتفقا عميو الطرفاف في محضر الجمسة في حضورىما ، ثـ يقـو بتوقيعو
مع القانوف و حسف  عمى المحضر وأميف الضبط .وىذا بعد أف يتأكد مف أنو ال يتعارض

ويكتسب محضر الجمسة في ىذه الحالة صفة الصمح القضائي ، ويعتبر سندا تنفيذيا .  اآلداب
 . مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 993بمجرد إيداعو بأمانة الضبط طبقا لممادة 

 

                                                                                                                                                                                                

 90/02كما عرؼ مجاؿ العمؿ الصمح الوجوبي فيما يخص منازعات العمؿ الفردية والجماعية كما تضمنو القانونيف رقـ .……
اء إلى جية إدارية قبؿ رفع الدعوى القضائية أنظر: المعدؿ والمتمـ. وأوكمت ميمة القياـ باإلجر  90/04المعدؿ والمتمـ ورقـ 

رية وفي القوانيف األخرى ، الطبعة األولى ، الجزائر ، منشورات بغدادي ، دوف سنة العيش فضيؿ ، الصمح في المنازعات االدا
ية وىو ما أكدتو ولـ يقصر المشرع الجزائري إجراء الصمح عمى المواد المدنية بؿ مده أيضا لممادة الجزائ . 46نشر ، ص 

المتضمف قانوف الجمارؾ المعدؿ والمتمـ التي تنص عمى ما يمي : "  1979يوليو  21المؤرخ في  79/07رقـ  265المادة 
يحاؿ األشخاص المتابعوف بسبب ارتكاب مخالفة جمركية عمى الجية القضائية المختصة قصد محاكمتيـ طبقا ألحكاـ ىذا 

لجمارؾ بإجراء المصالحة مع األشخاص المتابعيف بسبب المخالفات الجمركية بناء عمى طمبيـ القانوف غير انو يرخص إلدارة ا
 الفقرة األولى ."    21وال يجوز المصالحة في المخالفات المتعمقة بالبضائع المحظورة عف االستيراد والتصدير حسب مفيـو المادة 

المتضمف قانوف اإلجراءات  1966يونيو  08المؤرخ في  66/155األمر رقـ مف  389و  381و  06وانظر أيضا المواد 
 1966يونيو  08المؤرخ في  66/155األمر رقـ مف  339و  373و  326و  368و المواد  الجزائية ، المعدؿ والمتمػـ .

 المتضمف قانوف العقوبات ، المعدؿ والمتمـ .
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 ثانٌا : الصلح غٌر القضائً 

وال ترفع بشأنو دعوى أماـ القضاء ويعقد الطرفاف بينيما صمحًا  قد يثور نزاع بيف طرفيف   
القضاء ويسمي ىذا الصمح في ىذه الحالة بالصمح غير  ىمف االلتجاء إل يحسـ ىذا النزاع منعاً 

 القضائي .
النصوص القانونية المنظمة إلجراءات  مف خبلؿ استقراء  ثالثا : خصائص الصلح القضائً

 لىإ 990الصمح القضائي والواردة في الفصؿ األوؿ مف الباب األوؿ مف الكتاب الخامس مف 
مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية يمكف أف نوجز أىـ خصائص  04وقبميا المادة  993

 : (1)الصمح القضائي كطريؽ بديؿ لحؿ النزاعات فيما يمي 
 .بنص  إال ما استثنيمح القضائي جوازي الص -أ
 الصمح القضائي غير مقيد بمادة . -بػ
 الصمح القضائي غير مرتبط بمدة . -جػ
 . الصمح القضائي منوط بالقاضي -د

  (2) الفرع الثانً : الوساطة

                                                            

 بمدة أو منوط بجية أخرى غير القاضي .قد توجد نصوص خاصة تجعؿ مف الصمح القضائي ، إلزامي أو مرتبط  - 1
 la »وجد نوع أخر مف الطرؽ البديمة لحؿ المنازعات يقترب كثيرا مف الوساطة ويصعب تمييزه عنيا وىو التوفيؽ  - 2

conciliation » 
ينات كاف فالبعض يرى أف ىذيف المفيوميف متقاببلف أو متماثبلف ، ويستعمؿ كؿ مصطمح لمداللة عمى األخر، إذ قبؿ السبع

 المصطمح المعروؼ ىو التوفيؽ وبعد السبعينات مصطمح الوساطة  .
في مادتو األولى حيث استعمؿ مصطمح  2002وقد ساير ىذا الرأي قانوف االونستراؿ النموذجي لمتوفيؽ التجاري الدولي لسنة 

 التوفيؽ :
بتعبير التوفيؽ أو الوساطة أو بتعبير أخر ذي " ألغراض ىذا القانوف يقصد بمصطمح التوفيؽ أي عممية سواء أشير إلييا  

 مدلوؿ مماثؿ أف يطمب فييا الطرفاف إلى شخص أو أشخاص آخريف 
'الموفؽ' ، مساعدتيما في سعييما إلى التوصؿ إلى تسوية ودية لنزاعيما الناشئ عف عبلقة تعاقدية أو عبلقة قانونية أخرى أو 

 حية لفرض حؿ لمنزاع عمى الطرفيف " المتصؿ بتمؾ العبلقة وال يكوف لمموفؽ الصبل
في حيف استعمؿ مركز المنظمة العالمية لمممكية الفكرية "ويبو" مصطمح الوساطة لمداللة عمى نفس العممية حيث عرفيا بأنيا : 
ح " إجراء غير ممـز يتولى عمى أساسو وسيط محايد مساعدة طرفي النزاع في التوصؿ إلى تسوية لمنزاع ".ىذا التعريؼ متا

 ......يتبع/.............................................................................................http:/arbitre.wipo.intعمى الموقع : 
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 مبرراتيا عمى النحو اآلتي :فوائد الوساطة و سنتناوؿ في ىذا الفرع تعريؼ الوساطة وأنواعيا و 

 الوساطة  تعريف  ال :أو 

إف حداثة نظاـ الوساطة في األنظمة القانونية المختمفة جعؿ مف مفيـو الوساطة ال يزاؿ    
 غامضا لدى معظـ فئات المجتمع بؿ حتى لدى المعنييف بحقؿ القانوف .

الوساطة إحدى الطرؽ الفعالة لفض المنازعات بيف األشخاص بعيدا عف عممية  تعتبر 
مف خبلؿ إجراءات سريو وسريعة  تقـو عمى محاولة  تقريب وجيات النظر  التقاضي  وذلؾ

بيف  أطراؼ النزاع مف خبلؿ استخداـ  فنوف مستحدثو  في المفاوضات  بغية الوصوؿ إلى 
تسوية لفض النزاع  تكوف مرضية لجميع األطراؼ  حيث يساىـ كؿ مف فرقاء النزاع بالوصوؿ 

 إلى ىذه التسوية .
عبارة عف عممية مفاوضات غير "  : ا تقدـ فإنو يمكف تعريؼ الوساطة بأنياوعمى ضوء م   

ممزمو يقـو بيا طرؼ ثالث محايد ييدؼ إلى مساعدة  أطراؼ النزاع  لمتوصؿ إلى حؿ النزاع 
القائـ بينيـ وذلؾ مف خبلؿ إتباع واستخداـ فنوف مستحدثو في الحوار لتقريب وجيات النظر 

 . (1)" ة لطرفي النزاع تحت غطاء مف السرية وتقييـ المراكز القانوني
 (2)  أنواع الوساطة  ثانيا :

 تنقسـ الوساطة إلى ثبلثة أنواع وىي عمى النحو التالي: 

                                                                                                                                                                                                

ف كاف كبلىما يجتيداف لحؿ النزاع وىـ أشخاص ...... أما البعض األخر فيرى عكس ذلؾ بدعوى أف الوسيط أو الموفؽ وا 
مستقموف ويسعوف إلى تقريب وجيات النظر بيف المتنازعيف بيدؼ حؿ النزاع . إال أف الوسيط يعمؿ عمى تقريب محايدوف و 

 وجيات النظر بغرض الوصوؿ إلى حؿ يرضي الطرفيف  أما الموفؽ يحاوؿ بنفسو أف يقترح حؿ لمنزاع عمى أطراؼ النزاع .
 :  أنظرلمزيد مف التفصيؿ حوؿ تعريؼ الوساطة  - 1
ر محمد صدقي المساعدة والدكتور بشير سعد زغموؿ  الوساطة في إنياء الخصومة الجنائية " دراسة تحميمية نقدية " مجمة أنو  -

 وما بعدىا . 294ص   2009الشريعة والقانوف ، العدد األربعوف ، أكتوبر 
ي القانوف األردني ، األردف  مجمة خرفاف حاـز ، الوسائؿ البديمة لفض النزاعات ، واقع الوساطة كوسيمة لفض النزاعات ف –

 . 04و  03نقابة المحاميف ، ممحؽ األبحاث . ص 
 :  أنظرلمزيد مف التفصيؿ حوؿ أنواع الوساطة  -2
 . 105إلى  91روال تقي سميـ األحمد ، الرسالة السابقة ، مف الصفحة  -

- Jean-claude goldsmith, «les modes de règlement amiable des différends » Rdal .1996, p 211. 
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وىذا النوع معموؿ بو في النظـ األنجموساكسونية حيث تقـو المحاكـ :  (1) الوساطة القضائية -1
رفيف المتنازعيف إلى  إجراء الوساطة وقد قبؿ الفصؿ في النزاع بعرض المجوء بداية عمى الط

مف قانوف اإلجراءات المدنية  994  اخذ المشرع الجزائري  بيذا النوع مف الوساطة في المادة
والتي نصت عمى إلزامية عرض إجراء الوساطة عمى الخصـو مف طرؼ القاضي في  واإلدارية 

مالية وكؿ ما مف شانو أف يمس جميع المواد ، باستثناء قضايا شؤوف األسرة والقضايا الع
 .بالنظاـ العاـ 

وفي ىذا النوع مف الوساطة يقـو طرفا النزاع باالتفاؽ عمى إحالة  : (2) الوساطة االتفاقية -2
 النزاع إلى وسيط يقوموف  بتسميتو باالتفاؽ  فيما بينيـ . 

ة واإلدارية مف قانوف اإلجراءات المدني 1005ولغاية  994والمبلحظ أف نصوص المواد مف 
تتعمؽ بالوساطة بعد المجوء إلى القضاء وىو ما يفيد عدـ وجود أية نصوص تسمح لؤلطراؼ 

 بالمجوء إلى الوساطة االتفاقية .
ورغـ أف المنع ال يكوف إال بنص وحيث أنو ال يوجد في النصوص السابقة ما يمنع المجوء 

واضحة في إعماؿ الوساطة القضائية دوف لموساطة االتفاقية إال أننا نرى أف رغبة المشرع تبدوا 
 سواىا وذلؾ عبر بسط إشراؼ القضاء عمى اإلجراء .

وفي ىذا النوع مف الوساطة يتـ إحالة النزاع إلى وسيط خصوصي  :  الوساطة الخصوصية -3
مف ضمف جدوؿ الوسطاء  الخصوصييف  وقد اخذ المشرع األردني بيذا النوع مف الوساطة 

والتي أعطت  الحؽ  2003لسنو  37ثالثة مف قانوف الوساطة األردني رقـ وذلؾ في المادة ال
                                                            

مف قانوف  21أخذ المشرع الفرنسي أيضا بالوساطة القضائية وقبؿ ذلؾ مارسيا القضاة بمبادرة منيـ مستنديف إلى المادة  - 1
المصالحة ، وقد حصؿ ىذا األمر في نزاع  أوأصوؿ المحاكمات المدنية التي تنص عمى أنو يدخؿ في ميمة القاضي التوفيؽ 

 ، كما  1976وفي المواضيع التجارية في شؿ ضد مؤسسة كيرباء فرنسا في العاـ  1968واف مع عماليا في العاـ شركة سيتر 
مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية عمى الوساطة  490و  461و  460و  456و  375نص القانوف المبناني في المواد 

 القضائية .
أصبح الفرع  2007نوفمبر  30المؤرخ في  05/08ة بمقتضى القانوف رقـ اخذ القانوف المغربي بيذا النوع مف الوساط - 2

 الثالث مف الباب الثامف بالقسـ الخامس مف قانوف المسطرة المدنية يحمؿ عنواف " الوساطة االتفاقية " .
ة المغربية لموساطة نظاـ الوساطة االتفاقية بالمغرب ، المجم -أنظر :  في المغرب لمزيد مف التفصيؿ حوؿ الوساطة االتفاقية

 . 2009والتحكيـ الصادرة عف المركز الدولي لموساطة والتحكيـ بالرباط ، العدد الرابع ، 
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لوزير العدؿ  تسمية وسطاء خصوصييف  يختارىـ  مف بيف القضاة المتقاعديف  والمحاميف 
  .(1) والمينييف المشيود ليـ بالحيدة  والنزاىة  ضمف شروط  ومعايير  يحددىا وزير العدؿ

 اتها فوائد الوساطة  ومبرر  ثالثا :

كأحد  الحموؿ  البديمة  لفض المنازعات عددا مف الفوائد  والمبررات  التي جعمتيا  لموساطة     
 وتتمثؿ ىذه الفوائد والمبررات  بما يمي : ،مية في فض المنازعات عمف  أكثر الحموؿ البديمة  فا

 الخصوصية  -1

لقائـ بينيما بعيدا  عف طرفي النزاع عمى خصوصية النزاع ا تكفؿ الخصوصية  محافظة    
إجراءات  العمنية التي تتسـ بيا إجراءات المحاكمة  القضائية  إذ انو  في كثير مف األحياف  
يفضؿ طرفا النزاع  حؿ النزاع العالؽ  بينيما بعيدا عف إجراءات المحاكمة العمنية وىنا تكمف  

راؼ المتنازعة  عمى فائدة  الوساطة في المحافظة عمى تمؾ الخصوصية  مما يشجع اإلط
 المجوء  إلى ذلؾ  النظاـ .

 حدودية  تكاليف الوساطة مقارنه بتكاليف المحاكمة -2

تتسـ  الوساطة بأنيا ذات  كمفة مادية اقؿ مف كمفة  التقاضي إذ أف المجوء  لممحاكـ  مف    
نظاـ شأنو أف يكبد األطراؼ  مصاريؼ ورسـو ونفقات  يمكف تجنبيا مف خبلؿ  المجوء إلى 

الوساطة ذلؾ أف إجراءات المحاكمة  تتطمب وقتا  أطوؿ مف إجراءات  الوساطة فالنزاع  ومف 
خبلؿ الوساطة يمكف تسويتو  في الغالب  بجمسة أو بجمستيف  في حيف أف إجراءات  المحاكمة 
تتطمب وقتا زمنيا أكثر مف ذلؾ وما يستتبعو مف رسـو ومصاريؼ ونفقات وجيد يمكف تفاديو 

 جوء  إلى نظاـ  الوساطة ، فالوساطة توفر الوقت والجيد والرسـو  والمصاريؼ والنفقات .بالم

ويعتمد ذلؾ عمى نوع الوساطة سواء  : مالئمة مواعيد جمسات الوساطة ومكانها لطرفي النزاع -ـ3
 أكانت قضائية أـ خصوصية أـ اتفاقية.

 
 

                                                            

الناصر محمد عدلي وأبو الغنـ عبد اهلل برجس ، تقرير حوؿ نظاـ الوساطة كأحد الحمػوؿ البديمة لفض المنازعات ،  - 1
 .www.jc.jo، متاح عمى الموقع :  2003األردف ، 
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  تحقيق مكاسب مشتركة لطرفي النزاع -4

وية النيائية في الوساطة تكوف قائمة عمى حؿ مرٍض لطرفي النزاع تـ التوصؿ ذلؾ أف التس   
 إليو بإرادتيما الحرة ويكوف قائما عمى تحقيؽ مكاسبيما   ومصالحيما المشتركة.

  الحمول الخالقة التي تتسم بها نتيجة الوساطة -5

نونية والوقائع وذلؾ بالوصوؿ إلى حموؿ غير اعتيادية قائمة عمى أساس الحقوؽ القا    
 والمصالح المشتركة دوف االقتصار عمى الحقوؽ القانونية التي تعتمد عمييا األحكاـ القضائية.

  المحافظة عمى العالقات الودية والمصالح المشتركة بين طرفي النزاع -6

إذ أف مف شأف تسوية النزاع  بيف الخصـو  عف طريؽ  الوساطة التوصؿ لحؿ مرٍض     
بقاء المجاؿ مفتوحا  بيف طرفي النزاع  في لطرفي النزا ع ومحققا لمصالحيما المشتركة  وا 

استمرار وتطوير  العبلقات التجارية  المتبادلة بينيما ، في حيف أف نتيجة الخصومة القضائية  
 تفضي  في الغالب  إلى قطع مثؿ تمؾ العبلقات .

 التوصل إلى اتفاق متين بين طرفي النزاع  -7

ىذه  الفائدة  في أف االتفاؽ  الذي يتـ التوصؿ إليو  مف خبلؿ عممية  الوساطة  وتتمثؿ     
يكوف مف صنع الخصـو  وبمساعدة الوسيط ومف ثـ فاف متانة ىذا االتفاؽ  وطبيعة التوصؿ 
إليو تؤدي إلى سرعة تنفيذه  عمى عكس األحكاـ القضائية  التي قد يتطمب  تنفيذىا  وقتًا زمنيًا 

جراءات  ل  دى الجيات  المختصة  تتسـ بالجبرية  أحيانا .وا 
1 مميزات الوساطةرابعا:   

تتميز الوساطة كأحد الحموؿ البديمة  لفض المنازعات  بعدد مف السمات  تجعميا أكثر        
 مية  مف غيرىا مف النظـ البديمة لفض المنازعات  وتتمثؿ  ىذه السمات  بما يمي :عفا
 

                                                            

 :  أنظرلمزيد مف التفصيؿ حوؿ مميزات الوساطة  - 1
 .  79و رلى صالح أحمد أبو رماف ، رسالة سابقة ، ص  49سابقة ، ص  رسالة روال تقي سميـ األحمد ، -
الموزي عادؿ السالـ ، الوساطة لتسوية المنازعات المدنية وفقا لمقانوف األردني ، مجمة مؤتو لمبحوث والدراسات ، المجمد  -
 .254ص  . 2006دد الثاني ، األردف ، ػػػػعػػلواحد والعشروف ، الا
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 السرية  -1

ف ضمانات الوساطة ػػػػػػػػػػػم ةاءات الوساطة بالسرية وتعتبر ىذه الميزة  ضمانو ىامتتسـ إجر     
إذ أف مف شاف السرية تشجيع األطراؼ  عمى حرية الحوار  واإلدالء  بما لدييـ  مف أقواؿ 
وافدات وتقديـ التنازالت في مرحمة المفاوضات  بحرية تامة دوف أف يكوف  لذلؾ حجية أماـ 

ي جية أخرى فيما لو فشمت  مساعي الوساطة  وىذا اآلمر مف شانو أف يساعد  القضاء أو أ
وقد أخذ  الوسيط عمى تقريب  وجيات النظر بيف طرفي النزاع بغية التوصؿ لتسوية النزاع .

مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية  1005المشرع الجزائري  بيذه الميزة  إذ نصت المادة 
 . لوسيط بحفظ السر إزاء الغير  () يمتـز ا :عمى انو 

  السرعة -2

تكفؿ الوساطة استغبلؿ الوقت والحصوؿ عمى حموؿ سريعة حيث أف أغمب  المنازعات      
محؿ الوساطة يستغرؽ  تسويتيا  مف ساعتيف  إلى أربع ساعات ونادرًا ما تحتاج إلى وقت 

مستخدمة  مف قبمو وقدرتو أطوؿ مف ذلؾ  وىذا يعتمد  عمى ميارات الوسيط واألساليب ال
العممية والعممية في تقييـ المراكز  القانونية  لطرفي النزاع وما يتمتع بو مف ثقة لدى أطراؼ  
النزاع وتمكنو مف إيجاد  مناخ يشعر األطراؼ بقدرة الوسيط عمى إيجاد سبؿ ناجعة  لمتفاوض  

 مف 996 مشرع الجزائري بالمادةوقد اخذ الفي جو ودي  بعيدًا عف مظاىر  الرسمية التقميدية. 
 بمبدأ السرعة في فض المنازعات بطريؽ الوساطة.  قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 

 حرية االنسحاب والمجوء  لمتقاضي -ـ3

فالوسيط  ال يستطيع إلزاـ الفرقاء  بتسوية النزاع  بطريؽ الوساطة ولكف يتعيف عميو أف يبذؿ    
أساليب االتصاؿ  الفعالة  وصوال إلى تسوية  النزاع كميا أو جزئيا   قصارى جيده  وأف يستخدـ

 حسب مقتضى الحاؿ .
  المرونة -4

لعّؿ مف أحد أىـ األسباب التي استوجبت المجوء إلى طرؽ بديمة لمقضاء لفض النزاعات     
يؽ ىي وجود األساليب التقميدية والشكميات والرسميات المعقدة المتبعة لحؿ النزاع عف طر 

فحؿ النزاع عف طريؽ القضاء يحتوي ويشتمؿ عمى عدة أمور يجب إتباعيا وتحت  ،القضاء
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 طائمة البطبلف مما يشكؿ قيودًا عمى المتخاصميف وعوائؽ في وجو حؿ النزاع بالسرعة المطموبة
وبخبلؼ التقاضي والمجوء إلى المحكمة لحؿ النزاع ، فإّف الوساطة تتميز بالمرونة بسبب عدـ 

إجراءات وأساليب مرسومة ومحددة ؛ فبل يوجد بالوساطة أي إجراء يترتب عميو البطبلف وجود 
إذا تـ التجاوز عنو أو إغفالو بشرط عدـ مخالفة النظاـ العاـ واآلداب ، فالوساطة تيدؼ إلى 

 إتباع أي إجراء يمكف أف يؤدي إلى التوصؿ إلى حؿ مرضي ألطراؼ النزاع.
 : ف الطرؽ وجياف ُأبينيما كاآلتيولمرونة الوساطة عف غيرىا م

لموسيط الحؽ باالجتماع عمى حدة مع كؿ طرؼ مف أطراؼ النزاع ، ونقؿ موقؼ كؿ منيـ  *
  لآلخر ، وىذا غير موجود في القضاء.

حرية مواصمة طريؽ القضاء : أي أنو في حالة عدـ توصؿ األطراؼ لمحموؿ المرضية التي  *
الوساطة ، فميـ حرية المجوء لمقضاء. ولعّؿ ىذه الميزة مف  يطمحوف إلييا مف خبلؿ المجوء إلى

أىـ ما يشجع عمى المجوء لموساطة ، حيث أف األطراؼ ال يخشوف فقداف الطرؽ القانونية 
 األخرى لحؿ نزاعاتيـ في حاؿ فشمت الوساطة بحؿ النزاع .

 الفرع الثالث : التحكٌم 

دنية ، بات مف األساليب الحديثة التي تعتمد إف المجوء إلى التحكيـ في ظؿ النزاعات الم    
بصدد التوصؿ إلى فض النزاعات العالقة بيف الفرقاء بالطرؽ القانونية االختيارية ، بحيث تتوفر 
السرعة البلزمة والدقة المطموبة بعيدا عف التعقيدات التي يمكف أف تواجييـ إذا ما أثيرت ىذه 

لتطرؽ لمتحكيـ يقتضي تعريفو وبياف أنواعو ومبرراتو وا .(1)النزاعات أماـ المحاكـ المختصة 
 وىو التقسيـ الذي إعتمدناه في ىذا الفرع .

 
 

                                                            

جعفر مشيمش ، التحكيـ في العقود اإلدارية والمدنية والتجارية ، " دراسة مقارنة  " ، منشورات زيف الحقوقية ، الطبعة  - 1
 . 33ص  2009األولى  
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التحكيـ ىو االتفاؽ عمى طرح النزاع عمى شخص معيف أو أشخاص  :(1) تعريف التحكيم أوال :
معينيف ليفصموا فيو بدؿ الجيات القضائية المختصة . فبمقتضى التحكيـ ينزؿ الخصـو عف 

لتجاء لمقضاء ، مع التزاميـ بطرح النزاع عمى محكـ ، أو أكثر ليفصموا فيو بحكـ ممـز اال
لمخصـو ، وقد يكوف ىذا االتفاؽ تبعا لعقد معيف يذكر في صمبو ويسمى "شرط التحكيـ" وقد 

 .يكوف بمناسبة نزاع معيف قائـ بالفعؿ بيف الخصـو ويسمى في ىذه الحالة " اتفاؽ التحكيـ "  
تحكيـ ىو نظاـ لتسوية النزاعات يرتكز عمى اتفاؽ بمقتضاه يعيد إلى شخص أو إذف ال

أشخاص ال ينتموف إلى القضاء العادي ، ميمة الفصؿ في ىذه النزاعات ، ويطمؽ عمى ىؤالء 
 .األشخاص وصؼ المحكميف

ة وبالتالي فإف فاعمية التحكيـ تكمف في سرعة اإلجراءات بالقياس مع المحاكـ النظامية وحري
 اختيار المحكميف وطابع االئتماف .

 (2)أنواع التحكيمثانيا : 

التحكيـ كما ذكرنا آنفا ىو نظاـ قضائي خاص يتميز عف النظاـ القضائي العاـ بأف    
الخصـو ىـ مف يختاروف قضاتيـ والقواعد التي ستطبؽ عمى المنازعة الواقعة بينيـ، كما أنو 

ت التي قد تنشأ أو نشأت بالفعؿ بيف طرفي اتفاؽ يتميز أيضا بسرعة الفصؿ في المنازعا
نما  التحكيـ وفى ىذا البحث نشير إلى أنواع التحكيـ والتي ال يوجد ليا شكؿ أو نظاـ معيف، وا 

                                                            

 الخصوص :  افي ىذ أنظرلمزيد مف التفصيؿ بخصوص التعريؼ الفقيي لمتحكيـ  -1
 . 39، ص  سابؽجعفر مشيمش ، مرجع  -
 . 16ص  1983سنة  –الطبعة الرابعة  –اإلسكندرية  –منشأة المعارؼ  –أحمد أبو الوفا "التحكيـ االختياري واإلجباري"  -
ف " التحكيـ لؤي عزمي الغزاوي ، صبلحية ولزـو حكـ التحكيـ في الفقو اإلسبلمي  ، المؤتمر السنوي السادس عشر بعنوا - 

 30إلى  28التجاري الدولي أىـ الحموؿ البديمة لحؿ المنازعات التجارية " مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث اإلستراتيجية ، 
 . 1120، ص  2008أفريؿ 

المؤتمر السنوي السادس عشر بعنواف " التحكيـ  BOTمحمد الروبي ، التحكيـ في عقود التشييد واإلستغبلؿ والتسميـ  -
 30إلى  28التجاري الدولي أىـ الحموؿ البديمة لحؿ المنازعات التجارية " مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث اإلستراتيجية ، 

 . 159، ص  2008أفريؿ 
 .49ص  . 2010التحكيـ طريؽ بديؿ لحؿ النزاعات ، دار اليدى ، الجزائر ، ،مناني  فراح -2
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تـ استنباطيا واستقرائيا مف قوانيف التحكيـ ونظـ التحكيـ المختمفة والييئات والمؤسسات 
 أنفا أنواع التحكيـ عمى النحو التالي :وبناءا عمى ما تـ ذكره  التحكيمية المتخصصة

 يمكننا تقسيـ
 التحكيـ الخاص/ التحكيـ المؤسسي -
 التحكيـ الدولي/ التحكيـ الداخمي -
 التحكيـ االختياري/ التحكيـ اإللزامي -
 التحكيم الخاص  -1

وىو ذلؾ النوع مف التحكيـ الذي يحدد فيو أطراؼ النزاع المواعيد والميؿ، ويعينوف    
محكميف ويقوموف بعزليـ أو ردىـ، ويقوموف بتحديد اإلجراءات البلزمة لمفصؿ في قضايا ال

التحكيـ. ويعتبر التحكيـ خاصا ولو تـ االتفاؽ بيف طرفي النزاع عمى تطبيؽ إجراءات وقواعد 
 منظمة أو ىيئة تحكيمية طالما أف التحكيـ يتـ خارج إطار تمؾ المنظمة أو الييئة.

وفقا لمقواعد التي ارتضاىا طرفي اتفاؽ التحكيـ دوف االعتداد بنظاـ تمؾ بمعنى أف يتـ    
 المنظمة أو الييئة طالما قبمت التحكيـ والفصؿ في النزاع المطروح عمييا وفقا التفاؽ التحكيـ.
 فيوىذا التحكيـ الذي كاف أوؿ نوع مف أنواع التحكيـ مازاؿ مستمرا ومازالت لو مكانة ىامة 

لما تتمتع بو الدوؿ مف سيادة  .(1)المنازعات التي تقع بيف الدوؿ فيال سيما مجاؿ التحكيـ و 
 األمر الذي يدفعيا حيف تمجأ إلى التحكيـ إلى اختيار ما يراعى سمطتيا وسيادتيا.

 (2)التحكيم المؤسسي  -2

 ىذا النوع مف التحكيـ نستطيع القوؿ بأنو نتيجة حتمية لما فرضو التحكيـ مف جدوى وأىمية   
وضرورة وال سيما في إطار التجارة الدولية، األمر الذي استتبع قياـ مؤسسات وىيئات ومراكز 
متخصصة في مجاؿ التحكيـ بما تممكو ىذه المؤسسات مف إمكانات عممية وفنية مادية وعممية 
ولوائحيا الخاصة فى إجراءات التحكيـ، ولقد أنشئت العديد مف تمؾ الييئات سواء عمى 

اإلقميمية أو الدولية كما فصمنا مف قبؿ وظيرت في اآلونة األخيرة العديد مف مراكز المستويات 
                                                            

 . 04و  03، بدوف سنة طبع ، مصر ، ص  أحمد يوسؼ خبلوي ، أنواع التحكيـ  -1
 .Institutionnalيطمؽ عمى التحكيـ المؤسسي ، تسمية التحكيـ النظامي ،  -2
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التحكيـ الخاصة في مصر والعالـ العربي، أما عمى المستوى الدولي فيذه المراكز قائمة منذ فترة 
 يتنامى المجوء إلييا بكثرة في الوقت الحالي .

 التحكيم االختياري -ـ3

 نعتبر التحكيـ االختياري نوعا مف أنواع التحكيـ بؿ ىو التحكيـ ونحف مف وجية نظرنا ال   
عينو، فالتحكيـ قوامو إرادة األطراؼ فبدوف اتفاؽ مسبؽ يتضمف إرادة األطراؼ الصريحة عمى 

 المجوء إلى التحكيـ فإننا نقوؿ بأنو في حاؿ عدـ توافر ىذا الشرط ال نكوف أماـ تحكيـ.
يف أو اعتبارييف لزاـ التحكيـ قبوليما عمى االلتجاء إليو، وبدوف ىذا فاألفراد سواء كانوا طبيعي   

 القبوؿ يعد التحكيـ إذا خبلصة ما سبؽ أف المقصود بالتحكيـ االختياري ىو ذلؾ الذي يتـ بناء
 الحرة ، ووفقا لنظاـ التحكيـ السائد في الببلد. عمى اتفاؽ طرفي النزاع وبمحض إرادتيما

 لتحكيم اإللزاميا -4

بالرغـ مف الطابع الرضائي واالتفاقي لنظاـ التحكيـ , إال أف ىناؾ بعض التشريعات قد    
 . تضمنت ضمف نصوصيا ما عرؼ بالتحكيـ اإللزامي أو اإلجباري

ىو ذلؾ التحكيـ الذي ينظمو ، (1)ومما سبؽ يمكننا القوؿ باف التحكيـ اإللزامي أو اإلجباري   
الخصـو المجوء إليو في حالة نشوء خبلؼ بينيـ   ىرض عمويف , المشرع بمقتضي نص قانوني

ومف ثـ ال تكوف إلرادتيـ وجود في المجوء إليو أو عدـ المجوء إليو , وليس إلرادتيـ اختيار 
 . المحكميف أو القانوف الواجب التطبيؽ أو إجراءاتو

مثؿ المسائؿ فقد تدخؿ المشرع الجزائري بقوانيف خاصة وفرض التحكيـ اإلجباري في بعض    
منازعات العمؿ الجماعية في حالة اإلضراب فمتى اقتضت الضرورة االقتصادية واالجتماعية 

 .القاىرة تسوية اإلضراب ، فيحاؿ النزاع عمى المجنة الوطنية لمتحكيـ لمفصؿ فيو 
 
 

                                                            

أحمد أبو الوفاء ، التحكيـ اإلختياري و التحكيـ اإلجباري"، الطبعة الخامسة اإلسكندرية، منشأة  -: أنظرلمزيد مف التفصيؿ  -1
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 التحكيم الداخمي  -5

داخؿ دولتيـ . فالقانوف ىو التحكيـ الذي يتـ طبقا ألحكاـ القانوف الوطني ألطراؼ النزاع و    
الوطني ىو الذي ينص عمى كافة اإلجراءات والقواعد التي تطبؽ عمى عممية التحكيـ ، ويبلحظ 

 . (1) أف قوانيف بعض الدوؿ العربية تتضمف نصوصا تميز بيف نوعي التحكيـ الدولي والداخمي

 (2)التحكيم الدولي  -6

رة الدولية والمصالح الخارجية ألطراؼ النزاع والمقصود بو التحكيـ في مجاؿ عبلقات التجا   
والتي تكشؼ إرادتيما المشتركة عف أف التحكيـ ناشئ عف عبلقة تجارية دولية أو مصالح 
خارجية أي خارج الدوؿ التي ينتموف إلييا . ولقد وجد التحكيـ الدولي مجالو الخصب خصوصا 

عات االستثمارية وتعدد االتفاقيات مع تنامي العبلقات التجارية بيف الدوؿ وازدىار المشرو 
 .(3)الدولية المتعمقة باالستثمار وضماف االستثمار

 (4)مبررات التحكيم ثالثا :
حيث نجد أف ىيئة التحكيـ تتمتع بحرية أوسع وأكثر  ،يمتاز التحكيػـ ببساطة اإلجراءات     

دارة  مف القضاء الوطني في كؿ ما يتعمؽ بإجراءات التقاضي، مثؿ التبميغات، الجمسات وا 
 .  بأطراؼ النػزاع وغير ذلؾ وتنظيميا، وتقديـ البينات، واالتصاؿ

ما أمكف، عف اإلجراءات الشكمية التي تكوف في كثير  بتعديفػي كؿ ىذه األمور وغيرىا  ووى   
مف األحياف، أماـ القضػاء، طويمة ومممة، وال فائدة منيا سوى التقيد بحرفيػة النصوص القانونية 

أف  ، خاصة باإلجراءات، وذلؾ عمى حساب موضوع النزاع وجوىره. والنتيجة الطبيعية لذلؾال
 قصر بشكؿ ممموس فيما لو عرض النزاع ذاتو عمى القضاء .أيصدر قرار التحكيـ خبلؿ وقت 

، ودور أطراؼ النزاع في ذلؾ مف مميزات التحكيـ.  طريقة اختيار ىيئة التحكيـ تعدكما    
سواء بطريقة  في اختيار المحكميف والكبرىالفرصة األولى مثموىـ تكوف ليـ فاألطراؼ أو م
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مباشرة أـ غير مباشرة. ومثؿ ىذا األمر يعطي األطراؼ نوعا مف األماف والراحة النفسية، حيث 
. وىذا بخبلؼ المجوء لمقضاء الوطني،  يساىـ الشخص في اختيار قاضيو الذي سينظر النزاع

ال دور لؤلطراؼ في تعيينيـ أو  مكونػة مف قضاة رسمييف في الدولةالمحكمة  أف حيػث نجد
كوف األطراؼ أو بعضيـ غرباء عف ذلؾ النظاـ تتعييف أي منيـ، وفي كثير مف األحياف، 

يتـ  -يكف كميـف لـ إ -ف بعض المحكميف، إالقضائي الوطني. وفي ىذا المجاؿ أيضا، ف
فيما يسمى بالتحكيـ  ة لمعقد موضوع النزاع، خاصةوالكفاءة بالنسب اختيارىـ مف ذوي االختصاص

 المؤسسي الذي أشرنا إليو فيما مضى. 
يمكف إال عمى أطراؼ النزاع وممثمييـ، بحيث  األصؿ في إجراءات التحكيـ أنيا سريةكما أف    

مف األعراؼ التحكيمية التي يجب مراعاتيا سواء في التحكيـ  تعدف مثؿ ىذه السرية إالقوؿ 
عف النػص القواعػد القانونية النافذة )التشريػع الوطني مثبل( أـ الداخمي، حتى لو سكتت  الدولي

عمى ذلؾ. وىذا بخبلؼ إجراءات التقاضي التي تكوف كمبدأ عاـ ، عمنية بحيث يستطيع أي 
ال عدة  سمبياتوتقابؿ محاسف التحكيـ أو ميزاتو المشار إلييا  .شخص حضور ىذه الجمسات

نظاـ قانوني آخر، ليس كمو  القوؿ إف التحكيـ، كأي فػػػػػػػػعنيا، بحيث يمكيمكف التجاوز 
 . مساوئف وال كمو محاسػ
 ،(1)لقضاءالتي يمكف أف توجو لمتحكيػـ، كثرة مصاريفو بالمقارنػة مع ا قاداتػتػاالنومف    

ة الخاصة اإلداري ؼػػضافة ألتعاب المحكميف والمصاريدوليا. ىذا باإل وفػػػػوخاصة عندما يك
ىذه األتعاب  فإػػػػيكوف التحكيـ مؤسسيا. وعمى األغمب، ف فحي ، ـ التحكيـػػػػبالمركز الذي ينظ
ومف  القيمة. ذهػػحيث يزداد مقدارىا كمما زادت ىب طرديا مع قيمة النزاع، بػػػوالمصاريؼ تتناس

 رض في ذلؾػػيفتف الشخص الذي يعيف محكمو قد يشعر في قرارة نفسو بأنو إجية أخرى، ف
لو جزئيا. وربما ينطبؽ ىذا نو، أو يمثؿ وجية نظره و مف عيّ  المحكـ أف يدافع عف مصمحة

يف مف جية، وبأعضاء أيضا عمى المحكـ نفسو في عبلقتو بمف عّينو أو رّشحو لمتعي وؿػػالق
ؽ مف الناحية اآلخريف مف جية أخػرى. وقد يكوف مثؿ ىػذا االفتراض غير دقي ـػػىيئة التحكي
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يبا أف نجد األحياف، ولكف يجب أف نسمـ بأنو الواقع أحيانا. لذلؾ، ليس غر  ر مفػػالعممية في كثي
يحاوؿ أف يكوف موفقا بيف وجيتي نظر المحكميف ، العديد مف القضايا  ـ فيػػرئيس ىيئة التحكي

لىاآلخريف. و  يمية مف ف ذلؾ يؤثر عمى العممية التحكإيصح فييا ىذا االفتراض، ف ة التيػالدرج ا 
ـ التحكيـ، ونزاىتيـ، وعدـ تحيزىـ، أو الشعور بعدـ تحيزى اء ىيئةحيث وجػوب حياد أعض

النزاع . كما أف انتماء أعضاء ىيئػة التحكيـ  راؼػػلصالح طرؼ ضد طرؼ آخر مف أط
مختمفة، وأحيانا عدـ معرفة  ةػػػػػػػكثيػر مف الحاالت ألنظمة قانونيوأطراؼ النزاع وممثمييـ، في 

قد يؤثر سمبًا عمى  عمى النزاع مف جميع جوانبو بدقة،لييئة ألحكاـ القانوف الواجب التطبيؽ ا
لمقضاء الوطني  التحكيـ ذاتو. وىذا بخبلؼ المجوءمجريات القضية التحكيمية بما في ذلؾ قرار 
 بمغة قانونية ؼ والقضاة يتحدثوف، كقاعدة عامة،حيث إف الجميع، أو عمى األقؿ محامي األطرا

إلى  وؿػػت أـ الموضوع. ويقودنا ىذا القمشتركة ىي قانونيـ الوطني سواء مف حيث اإلجراءا
طالتيا،  المحاكمةد إجراءات نتيجة أخرى، وىي أف وضعا كيذا، ربما يؤدي أحيانا إلى تعقي وا 

 صدورهف قرار التحكيـ بعد إفومف ىنا، يفقد التحكيـ إحدى مزاياه، التي أشرنا إلييا سابقًا.  اػػػمم
أكثر المشاكؿ خطورة التي تواجو  لة مفأتنفيذه. وُتعدُّ ىذه المس قد يصطدـ بعقبة ميمة، وىي
لمجرد الكسب بقدر ما يعنيو  ياػة. فرابح الدعوى، ال يعنيو كسبقرار التحكيـ مف الناحية العممي

عمى تنفيذ القرار.  أي بمعنى آخر،، الحصوؿ عمى ما حكمت بو ىيئة التحكيـ لصالحو
بصورة ودية،  الطرؼ اآلخر بتنفيذ القرار طوعا نو ال تثور أي مشكمة في حاؿ قياـإوبالتأكيد، ف
الطرؼ  ض ذلؾػػػػػػػػػػولكف المشكمة تثور حيث يرف سمـ الطرؽ بالنسبة لمتحكيـ وأقصرىا.أوىذا ىو 

 يػسب الدعوى أف يمجأ لمقضاء الوطنمثؿ ىذا التنفيذ الطوعي، مما يضطر الطرؼ الذي ك
ومختمؼ القوانيف الوطنية، أو لتنفيذ قرار التحكيـ جبرا، وىذا يكثر وقوعو في الحياة العممية. 

التحكيـ الصادر في منيا، تتطمب لتنفيذ القرار إقامة دعوى عادية موضوعيا تنفيذ قرار  ضػػبع
   ا فييا. فرت إحدى الحاالت المنصوص عميياىذه القوانيف تجيز عدـ التنفيذ إذا تو  الخارج. ومثػؿ

 في البداية، ولكنيا تفاداىاالمدعي )الذي كسػب الدعوى( بوجود إجػراءات قضائية  دـػػوىنا يصط
نصوص فر إحدى حاالت عدـ التنفيذ الماالنيايػة. باإلضافػة لتخوفو مف تو  يػػػو فػفرضت عمي

ؾ أف الطػرؼ مما يعني رجوعو عمميػا لنقطة الصفر. أضػؼ إلى ذل عمييا في القوانيف الوطنية،
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يمجأ ىو نفسو لمقضاء الوطني لمطعف في القرار مف حيث  دػػػػػػالدعػوى(، ق اآلخر )الذي خسر
    الحاالت التي تؤدي إلى ذلؾ استنادا لقانوف وطني معيف.  دىػػػبطبلنو أو فسخو، بحجة توافر إح

عدـ تنفيذه عمى  بالقرار عمى ىذا النحو، وحاالت فػػاإلشارة ىنا إلى أف حاالت الطع وتجدر
 التشريعات الوطنية ونظرتيا لمتحكيـ.  بلؼػحسب اخت النحو ذاؾ، قد تضيؽ أو تتسع

وفي األخير وجب أف نشير إلى أنو مف غير الممكف وضع قائمة شاممة تستوعب كؿ الطػػػػػػػرؽ        
 لتسويػػػة لمتعػػػددةالوسائؿ البديمة لحؿ المنازعات ، غير أف القاسـ المشترؾ بيف ىذه الوسائؿ ا أو
 منازعات يتمثؿ في أمريف : ال
 عدـ المجوء إلى قضاء الدولة في حاؿ نشوء منازعة.  ىو األول : -     
وسائؿ رضائية أو تصالحية تنبع مف إرادة الخصـو أنفسيـ باستثناء التحكيـ كما  : الثاني -     

 سيأتي بيػاف ذلؾ الحقا .
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 المبحث الثانً

 نظام الطرق البدٌلة أهمٌة

يشكوا من معوقات تحول دون تحقيق أىدافو في  القضاء في جميع دول العالملقد بات    
لمفرقاء  االجتماعيةالوصول إلى العدالة بسرعة وبأقل التكاليف مع المحافظة عمى العالقات 

البديمة لحل المنازعات مطمبا ممحا تبنت العديد من  اآللياتومن ىنا كان التفكير في استحداث 
ولمدور الريادي الذي يمكن أن تطمع بو في التخفيف من  ومميزاتيا نظرا ألىميتيادول العالم ، 

 الثقل الذي تعانيو المحاكم، والتحول العميق في القانون والنسيج االجتماعي بكاممو .
 نياوائد عديدة ال سيما لجية اليدف مإن استخدام الطرق البديمة لحل النزاعات ينطوي عمى ف   

مكانية تكييفيا مع ظروف كل قضية  أال وىو التوصل إلى حل ودي ، فضال عمى إ جراءاتيا ، وا 
ىذا باإلضافة إلى ما تتسم بو من تخفيف المجوء إلى القضاء ، واختصار مدة النظر في 

 القضايا وتقميص التكاليف والنفقات .
عمى الطرق  االعتمادعن المبررات التي دفعت ىذه الدول إلى  التفصيل في الحديثوقبل    

أن نبين الوضعية الراىنة لمجياز القضائي  ارتأيناالبديمة لحل المنازعات في أنظمتيا القانونية 
 الجزائري والمتمثمة في : 

 . طول أمد التقاضي نتيجة كثرة القضيا المطروحة عمى القضاء -1
 .ا والممفات لقضايالخالفات والنزاعات مما يؤدي إلى كثرة ا تفوالالمجوء إلى المحاكم  -2
 .تعقد اجراءات التقاضي بسبب الشكميات المتطمبة فيو  -3
 تكاليف التقاضي. كثرة -4
 . تعدد درجات التقاضي  -5
 . عدم تخصص القضاة يؤثر عمى حل بعض المنازعات  -6
  .مشكمة تنفيذ األحكام -7
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األول المطلب  

نظام الطرق البدٌلة اعتماد أسباب  

 أصبحتفقد لحل المنازعات انتشارا واسعا في العالم المعاصر ، تعرف الوسائل البديمة    
ئل أولوية ، بل أصبحت ىذه الوسانظاما قانونيا قائما بذاتو تبنتو أغمب التشريعات المعاصرة 

ىذا التطور والتحول وتبنى ىذا النظام في ض الدول ، والمشرع الجزائري واكب سياسية في بع
 .(1) جراءات المدنية واإلداريةقانون اإل

يصبح نظام الطرق البديمة لحل المنازعات نظاما قانونيا كان وال يزال سموكا متجذرا  أنوقبل    
في مجتمعنا ، ومرسخا لمقومات الشعب الجزائري األصيمة ، والمتمثمة في رأي الجماعة 
 ووساطة أىل الخير والمصمحين والحكماء ، وكل ىذا نابع من تعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف

إنما المؤمنون  )) ، لقد جاء في قولو تعالىح واإلصالح بين المتنازعين الذي حث عمى الصم
ن امرأة خافت من  ))وقولو أيضا ،  (2) ((واتقوا اهلل لعمكم ترحمون م إخوة فأصمحوا بين أخويك وا 

                                                            

وأثناء االستعمار وبعد لقد عرف المجتمع الجزائري الوساطة والصمح كممارسة اجتماعية مستمدة من الدين اإلسالمي قبل  - 1
االستقالل في التنظيمات القبمية التي عرفتيا مناطق في الجزائر وىذا لحل النزاعات التي تقوم بين أفراد القبيمة الواحدة  كمنطقة 

 القبائل وبني مزاب والشاوية  وىذا لمحفاظ عمى الروابط االجتماعية داخل القبيمة الواحدة .
فا لمتنظيمات القبمية السائدة في بعض الدول ، والتي يحكميا رئيس القبيمة ، تمارس الوساطة في ففي منطقة القبائل مثال وخال

ىذه المنطقة مؤسسة اجتماعية تسمى " تاجمعت " أو " مجمس القرية  "  الذي يتشكل من األعيان وكبار ممثمي العائالت التي 
 ي منطقة بني مزاب .تكون القبيمة  . ونفس الدور تقوم بو مؤسسة " العزابة " ف

ثم مورست الوساطة في الجزائر لمقاومة االستعمار الفرنسي، وفي ىذا السياق نسجل تدعيم وازدياد المجوء إلى الوساطة لتسوية 
 النزاعات تفاديا لمجوء إلى المحاكم الفرنسية.

التنظيم االجتماعي داخل المدن و  وبعد استرجاع السيادة الوطنية انعكست التحوالت االجتماعية واالقتصادية لمبالد عمى
 ..........................................................يتبع/األرياف  وتطورت معو أشكال ممارسة الوساطة أىميا  : 

وساطة المؤسسات التقميدية : مثل مؤسسة " تاجمعت " في منطقة القبائل و مؤسسة " العزابة " في منطقة بني مزاب  - أ
 مات القبمية األخرى . ويالحظ في ىذا الشأن أن مجال الوساطة تقمص واقتصرت بين اإلدارة والسكان .والتنظي

 .رة وتشمل قضايا المشاكل اليوميةوساطة الجمعيات المدنية :وتشمل الوساطة بين ىذه الجمعيات والسكان وبين السكان واإلدا - ب
أنشأتيا الدولة بعد االستقالل في إطار تحسين العالقات بين السمطات وىي التنظيمات التي  وساطة التنظيمات اإلدارية : -جــ

 المحمية والسكان.
 من سورة الحجرات .  10اآلية  -2
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بعميا نشوزا أو إعراضا فال جناح عمييما أن يصمحا بينيما صمحا والصمح خير وأحضرت 
  .(1) (( األنفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فإن اهلل كان بما تعممون خبيرا 

يالحظ أن جميع األنظمة القضائية في العالم أصبحت تعاني من مشكل كثرة القضايا كما    
، والبطء في البت القوانين ، وتراكم الممفات بسبب تعدد اإلجراءات، وتعقد  الرائجة أمام المحاكم

في النزاعات، والتأخير في إصدار األحكام، وقصور النصوص التشريعية عن االستجابة 
لمحاجيات والمتطمبات بسبب التغيير الذي عرفتو األوضاع االقتصادية واالجتماعية وفرضتو 

 تصادي عمي العالم الخارجي، من اجل تشجيع االستثمار األجنبيسياسة العولمة واالنفتاح االق
والتبادل الحر، مما خمق نوعا من التذمر في نفوس المتقاضين وأدى إلى نوع من عدم 
اطمئنانيم في سير اإلجراءات ودفع الميتمين بإصالح األنظمة القضائية إلي التفكير في 

ألطراف المتنازعة في البحث عن الحمول إحداث وسائل بديمة لمبت في النزاع، بمساىمة ا
 التوفيقية والمالئمة إلنياء الخالف بشكل رضائي في اقرب وقت وبأقل تكمفة. 

تختمف أسباب المجوء إلى الطرق البديمة لحل النزاعات حسب النظام القضائي المتبع في كل 
 (Comman Law)ونيةاألنجموساكسالتي تتبنى النظم  دولة  ، فقد كانت  انطالقتيا من البمدان

الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا التي تفضل أنظمتيا القانونية الحوار والتراضي في  مثل
ل حل النزاعات وظيرت كرد فعل من االستياء العام لممواطنين من العمل القضائي كما ىو الحا

في و.م.أ. كانت ىناك دعوى عالقة  1977وىكذا في عام  .(2)في الواليات المتحدة األمريكية
أمام القضاء منذ ثالث سنوات وكان ىناك محامون ومرافعات وخبراء وجمسات ومستندات 
ونفقات خبرة، ونفقات قضائية وأتعاب محامين، فأرىقت الدعوى األطراف بالوقت والمصارف ثم 

                                                            

 من سورة النساء .  128اآلية  -1
 :  أنظر الواليات المتحدة االمريكيةالطرق البديمة لحل المنازعات في إلى لمزيد من التفصيل حول أسباب المجوء  -2
 .12، ص  2004ىادي منذر ، الحمول البديمة لمنزاعات القضائية ، دليل تطبيقي ، طباعة شمالي ، لبنان ،  -
 .10رولى تقي سميم األحمد ، رسالة سابقة ، ص  -
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ال نؤلف محكمة مصغرة كل طرف يختار  طرحت فكرة الوسائل البديمة لحسم ىذا النزاع، لماذا
كبار موظفيو ممن لو دراية ومعرفة بتفاصيل النزاع ثم يختار الموظفون رئيسا محايدا، وراقت 
الفكرة لمطرفين وأوقفت إجراءات المحاكمة القضائية، وعقدت المحكمة المصغرة جمسة ليست 

برأي محايد   المحكمة إلزامية في شيء واستمرت الجمسة نصف ساعة، وأدلى بعدىا رئيس
ي مفاوضات استمرت نصف ساعة شفيي لمطرفين، ثم دخل الطرفان إلى غرفة جانبية فدخل ف

 Alternative ».وىو مختصر ADR فكان ميالدليعمنا اتفاقيما وانتيت الدعوى  وخرجا
dispute résolution » . 

وضياع الوقت باإلضافة إلى  اإلجراءاتكان السبب األساسي في ابتكار ىذه الطريقة ىو طول و 
كما قد يكون الدافع الرئيسي من وراء األخذ بيذه الطرق ىو ما تتحممو  ، ارتفاع التكمفة

 . كما ىو الحال في بريطانيا األطراف من تكاليف مرتفعة لمتقاضي 
فإن تعقيدات النظام القضائي أقل من ، (1)(Civil Law)أما الدول التي تعتمد النظام الالتيني   

النظام األنجموساكسونية ومن الطبيعي أن يكون المجوء إليو أقل كمفة وسيل المنال ، إال أن ذلك 
لم يخفي الوضع المتأزم لمقضاء الذي يزرح تحت ضغط الكم اليائل من القضايا مع قمة 

ر المبادالت يقترن بتزايد المنازعات اإلمكانيات المادية والبشرية والكمفة المرىقة ، كما أن تطو 
مع االعتبارات الشخصية و الرامية  تضافرتفضال عمى االعتبارات السياسية واالجتماعية التي 

 إلى اقتصاد الكمفة وضمان السرعة و النجاعة .
مكمفة لمغاية، وبطيئة جدا ومعقدة وفقد الفرنسيون الثقة بيا، وتدل  العدالة في فرنسا أصبحتف   
الفرنسيين يؤيدون ذلك، ولكن رغم ىذا التأييد فإن  بالمئة من 50 منأكثر  حصائية بأن اإل

أغمب النزاعات في فرنسا تحل عن طريق القضاء التقميدي، لسببين أساسيين، يقول األستاذ 

                                                            

 :  أنظرلمزيد من التفصيل حول أسباب المجوء إلى الطرق البديمة لحل المنازعات في النظام الالتيني  -1
 .16، ص  2004ىادي منذر ، الحمول البديمة لمنزاعات القضائية ، دليل تطبيقي ، طباعة شمالي ، لبنان ،  -
 .11رولى تقي سميم األحمد ، رسالة سابقة ، ص   -
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جاك كركسون الرئيس الشرفي لممحكمة التجارية بباريس: إن العدالة تفض العدد األكبر من 
  : الخاصة بالمقاوالت لسببينالنزاعات 

  أن اختصاصيا إلزامي في كثير من األحيان -1 
 قدم المؤسسة القضائية وجودة خدماتيا تجعل المتقاضين يثقون فييا -2 

ومع التطور الذي وصل إليو العالم في كافة الميادين ظيرت ىذه الطرق من جديد عمى الساحة 
بل معظم دول المعمورة المتخمفة والمتقدمة عمى السواء . القانونية العالمية فحظيت بالقبول من ق

فالخوصصة تجاوزت الميدان االقتصادي إلى الميدان القضائي فأصبحت إلرادة أطراف 
المنازعة مفعوليا في حل النزاع ومجرى اإلجراءات ويتجمى ذلك من خالل خصائص ومميزات 

 .المجوء إلييا غمى نيايتيا  الطرق البديمة التي ننسم بصبغتيا التفاوضية من بداية
والجزائر تشيد تطورا اقتصاديا وتراكما تشريعيا ال تشكل االستثناء بحيث تولي اىتماما خاصا    

ليذه الوسائل وىكذا صدرت عدة تشريعات تنحو ىذا المنحى ، فقانون اإلجراءات المدنية 
الوطني واألجنبي في نظم التحكيم بنوعيو  08/07/1966المؤرخ في  66/154الممغى رقم 

. وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم  28مكرر 458إلى  442الكتاب الثامن في المواد من 
  . 25/04/1993المؤرخ في  93/09
كما أقر المشرع الجزائري الصمح في قانون اإلجراءات الجزائية بشأن جرائم محددة ، كما    

وىريا ، ىذا فضال عما تضمنو قانون جعل الصمح في قضايا الطالق والتطميق إجراءا ج
 عالقات العمل من مقتضيات تتعمق بالصمح والوساطة والتحكيم .

وفي إطار إصالح العدالة والذي مافتئت تعمل عمى تجسيده السمطة العميا في البالد كان    
ة رقم لزاما التفكير في اآلليات البديمة لحل النزاعات فجاء قانون اإلجراءات المدنية واإلداري

" الطرق البديمة  وبالضبط في الكتاب الخامس منو بعنوان 02/2008/ 25المؤرخ في  08/09
، ليحدث ثورة في المنظومة القانونية ومن ىنا كان اعتماد الصمح والوساطة لحل النزاعات " 

 جزءا من ىذا اإلصالح  .حكيم كآليات بديمة لحل النزاعات والت
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 المطلب الثانً

 الموضوعٌة العتماد الطرق البدٌلة لحل النزاعاتالمبررات 

لتحقيق اإلصالح القضائي المنشود، أصبح من الضروري البحث عن كل الوسائل والطرق    
الكفيمة لترسيخ سيادة القانون والشفافية والنزاىة واإلنصاف والسرعة في اإلنجاز عمى مستوى 

ضائي الجزائري مطالبا بتطوير موارده إصدار األحكام وتنفيذىا، مما أصبح معو النظام الق
 . ليستجيب لمتطمبات العدل ومتطمبات عولمة االقتصاد وتنافسيتو اجراءاتو ،البشرية وأجيزتو و 

في ىذا السياق فتحت عدة ورشات إصالح من أجل تحديث القضاء الجزائري، يستنتج تحميل    
فظاىرة البطء الذي يعرفو  ،التوأىدافيا وغايتيا أن ىناك مشاكل وصعوبات تحد من دوره ورس

، والتعسف في استعمال الضمانات وحقوق الدفاع، والتقاضي اإلجراءات سير القضايا، وتعقيد 
بسوء نية، وتعدد أوجو الطعن، وارتفاع التكمفة... كميا عوامل ومبررات لم تزدد معو فكرة إدخال 

المجوء إلى ىذه الوسائل البديمة أو اعتماد وسائل بديمة لحل المنازعات سوى ترسيخا، وأصبح 
وذلك موازاة مع المجيودات المبذولة  مطمبا ممحا لما تتميز بو من مرونة وما تحققو من فعالية.

ال سيما من خالل تحديث اإلدارة القضائية والتعميم  -لتحديث القضاء عمى الصعيد الوطني 
حداث المحاكم المتخصصة وتوجيو عنايةمالتدريجي لممعمو   خاصة بالتكوين. ات وا 

  :يمي ما ىذه المبررات في حصريمكن مما سبق 
 واقع القضاء  الفرع األول :

، أصبح فطول أمد التقاضي أمام المحاكم وتأخر الفصل في المنازعات التي تعرض عميو     
 العالقات الخاصة الدولية وانسياب التجارة بين الدول .تطور عائقا أمام 

وىذا كنتيجة لعدة عوامل منيا الزيادة المضطردة في عدد القضايا وتعقد إجراءات التقاضي  
 .وتعدد درجاتيا وقمة عدد القضاة

يطرحو التقاضي التقميدي يتمثل في صعوبة تطبيق األحكام كما أنو ىناك مشكل حقيقي    
 القضائية ال سيما المدنية منيا .
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إذ أن الحصول عمى حكم من المحكمة ال يعد مرضيا وكافيا ونظرا لصعوبات التطبيق مثال : 
عندما يكون المدين سيئ النية ، فينا نمجأ في سبيل تطبيق األحكام المدنية المتعمقة بالتنفيذ إلى 

 إجراءات الحجز بأنواعو مما يزيد التكاليف وتكون النتيجة غير مرضية في غالب األحيان . 
كذلك فإن نقص الخبرة لدى القضاة خصوصا في البمدان النامية ، يمقى الشك حول قدرة القضاء 
في ىذه الدول عمى تقديم حمول عادلة لممنازعات التي تبمغ حدا معينا من التعقيد ، مما يؤدي 
إلى نفور المتعاممين مع ىذه الدول من الخضوع لقضائيا واالتجاه لقضاء دول أخرى أو إلى 

 .(1) كيمالتح
وعمى الرغم من محاوالت ىذه الدول تخصيص القضاة إال أن ىذه المحاوالت وعمى الرغم من 
جديتيا لم تفي بحاجة المعامالت الحديثة .لذلك وفي سبيل تفادي سمبيات العمل القضائي 

  .المذكورة أعاله بات لزاما عمى ىذه الدول تنظيم سمطتيا القضائية بإقرار نظام الطرق البديمة 

  وطبٌعتها واقع المنازعات الفرع الثانً :

إن طبيعة المنازعات المعروضة عمى القضاء ، أصبحت أكثر تعقيدا وتنوعا نتيجة التطور    
العممي والتكنولوجي ، كمنازعات الممكية الفكرية والتجارة اإللكترونية ومسؤولية المقاول 
والميندس والنقل البحري والجوي والحواالت المصرفية اإللكترونية ....إلخ وىي أمور ال يتصور 

وبل وكثيرا ما تكون ىذه األمور محكومة ن بمقدرة القاضي اإلحاطة والفصل بيا ، أن يكو 
بأعراف وعادات وممارسات مينية ال عمم لمقاضي بمضمونيا وىكذا صار الفصل في النزاع 

نما كذلك بالقواعد التي تحكمو  خصوصا في ضوء يتطمب شخص فني ممم ليس فقط بوقائعو وا 
الضغوط الناتجة عن التنوع والتقدم وأمام ىذه القضاء ،  عدم اعتماد التخصص في ميدان

أصبحت خبرتيم ىي األساس ف، أىل الخبرة يتطمب تدخل منازعات الالتقني أصبح الفصل في 
 األحكام القضائية بدال من أن تكون مجرد رأي استشاري . في صدور 

                                                            

جورج حزبون ، و رضوان عبيدات ، إلزامية قرارات التحكيم وقوتيا التنفيذية في التحكيم المحمي والدولي  مجمة الشريعة  -1
 . 469. ص  2006والقانون ، العدد السادس والعشرون ، أفريل 
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وأخيرا فإن بروز أنواع مستحدثة من العقود مازالت تفرزىا الحياة االقتصادية يوميا ويقف    
القاضي غير المتخصص عاجزا عن فيم مضمونيا أو تفاصيميا ، مما يجعل نظام الطرق 

 من القضاء لفيم مكنوناتيا والحكم في منازعاتيا . أفضلوسيمة  البديمة
ا واقع أخر يرتبط بطبيعة العالقة بين فريقي النزاع ، حيث ويتفرع عن واقع المنازعات وطبيعتي 

نياء  انو في الغالب األعم يرغب كال الفريقين في استمرار عالقتيم االقتصادية والتعاقدية وا 
 انتشارإلى ي دالقضاء قد يؤ  أمامالخالف بينيما بصورة ال يخرج إلى العمن وأن طرح النزاع 

لتقاضي العالنية ، األمر الذي ال يرغب بو الطرفان . الخالف نظرا الن من ضمانات حسن ا
ومن ىنا يمجأ األطراف إلى الطرق البديمة لحل منازعاتيما نظرا لما يتسم بو نظام الطرق البديمة 
من مزايا غير متوفرة في القضاء كما سنبينو في المبحث الثاني الذي سنتطرق فيو إلى مميزات 

  .   (1)ىذا النظام 
 ظاهرة العقود المستحدثة  الثالث :الفرع 

والتي أفرزتيا الحياة المعاصرة كما ىو الحال في العقود المتعمقة باالستثمار واتفاقيات    
 البحوث واستعمال براءات االختراع وعقود نقل التكنولوجيا والعقود اإللكترونية .

  والمالٌة واقع المعامالت التجارٌةالفرع الرابع : 

المعامالت التجارية والمالية المحمية منيا والدولية خاصة ، وفي  أنلقد بات من المؤكد    
سبيل حل ما قد ترتبو تعاقداتيا واتفاقاتيا من خالف ، تستمزم سبال ذات طابع خاص لفض تمك 

 .(2)  ذات طابع خاص ىي نفسيا والتعاقدات المنازعات ، نظرا ألن تمك المعامالت 
المعامالت التي تنشأ عنيا المنازعات فالغالب فييا أن تكون ىذه المعامالت فواقع ىذه     

مجرد مظير من مظاىر عالقات مستمرة يحرص طرفاىا عمى تواصميا رغم ما نشب بينيما 
 . من خالف باإلضافة إلى رغبة أطراف العالقة في السرية

                                                            

 . 470مقال سابق . ص  جورج حزبون حزبون ، والدكتور رضوان عبيدات ، -1
ىاني محمد البوعاني ، اآلليات والوسائل البديمة لحسم منازعات العقود التجارية ، مداخمة مقدمة لـ : ورشة العمل الوطنية  -2

 20الثانية لمناقشة مسودة التقرير الوطني الخاص بإنقاذ العقود التجارية ، واسترداد الديون في الجميورية اليمنية ، صنعاء ، 
 . 08ص  12/2009/
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لتجارية والمالية خاصة منيا من ىنا تبدو أفضمية الطرق البديمة في حسم منازعات العقود ا   
ؤكد في نظر المستثمرين األجانب يحمي االستثمارات و يشجع و فالتحكيم ي العقود االستثمارية

الحياد الالزم والضمانات الضرورية لحماية استثماراتيم ، وذلك عمى خالف الوضع بالنسبة 
 لمقضاء الرسمي .  

معينة بمستثمر أجنبي ال يثق عادة في قضاء ذلك أن العقود االستثمارية غالبا ما تربط دولة 
الدولة المتعاقدة أو في قوانينيا ، حيث يسيل أن يتأثر القاضي بالدوافع الوطنية التي تخالف 
مصالح المستثمر ، كما أن القوانين في الدول النامية سيمة التعديل واإللغاء وتتسم بعدم 

  .  االستقرار
بديمة األخرى ، فالوساطة والتوفيق كوسائل بديمة لتسوية ولعل األمر ىو ذاتو مع الوسائل ال

المنازعات المترتبة عن تنفيذ العقود التجارية ، ىي أيضا خيارات أفضل من القضاء ألطراف 
المنازعات التجارية والمالية ، تتميز بسيولة إجراءاتيا ، والسرعة في إنياء النزاعات وحسميا ، 

، ويحول بينيم وبين مان سرية تعامالتيم ، استمرارىا وبالشكل الذي يمكن األطراف من ض
جراءاتو الطويمة والبطيئة ، والتي قد تؤثر دون شك في نشاطاتيم  التورط في تعقيدات القضاء وا 

 التجارية واستمرارىا بالشكل الدائم .
العقود  وأخيرا فإن المجوء إلى اآلليات البديمة لتسوية النزاعات المترتبة والناتجة عن تنفيذ   

 المساىمة في تحسين مناخ األعمال وتعزيز جاذبيتو .التجارية والمعامالت المالية من شأنو 
باإلضافة إلى تشجيع المجوء إلى الوساطة والتحكيم والمصالحة والتفاوض وغيرىا من الوسائل ، 
والنيوض بيذه اآلليات البديمة والموازية ، مع ما توفره من أفاق إيجابية من حيث مرونتيا وقمة 

المناخ سيسيم دون شك في تنمية االستثمارات المحمية واألجنبية والمساىمة في خمق ،  تكاليفيا 
 .(1) اآلمن والمالئم لقطاع األعمال

تساىم في حل المنازعات وتكون  وعميو فإن تطوير أنظمة القضاء والبحث عن أنظمة جديدة   
رديفا آللية التقاضي التقميدية من شأن ذلك أن يكون ذو اثر فعال في تطوير الناحية 

                                                            

 . 11سابقة ، ص  مداخمةمحمد البوعاني ، ىاني  -1
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االقتصادية و في تقوية الحقوق المالية ، فإذا وضعت قواعد مختصرة ميسرة مؤدية إلى سرعة 
الحصول عمى الحقوق كان لذلك أثره في زيادة قيمة تمك الحقوق وانتعاش الحالة االقتصادية 

ويزيد الضمان ، مما يؤدي إلى زيادة المعامالت وتنشيط الحياة االقتصادية في ويقوي االئتمان 
من ناحية أخرى فإن تطوير آليات حل المنازعات باعتماد الطرق أو الوسائل  ، (1) جتمعالم

البديمة لحل المنازعات يكون لو دور اجتماعي ميم ، مظيره ما يحدثو قيام قواعد صالحة لحل 
المنازعات من إشاعة الطمأنينة في نفوس أصحاب الحقوق وصونيا والدفاع عنيا ، من ىنا 

الطرق البديمة لحل المنازعات من العوامل الميمة في إشاعة السالم بين الناس كان وجود نظام 
 وعمى اطمئنانيم عمى حقوقيم والحصول عمييا بيسر وسيولة  . 

 المطلب الثالث

 مقارنة بالطرق القضائٌةممٌزات نظام الطرق البدٌلة لحل المنازعات 

جعمتيا متقدمة عمى الطريق األساسي ثمة مميزات وخصائص تتمتع بيا ىذه الطرق    
والتقميدي لحل المنازعات المدنية ونقصد بو  القضاء ، ىذه المميزات باتت مقبولة وفعالة في 
حسم ىذه المنازعات ، إن كان ذلك من حيث السرعة وقمة التكاليف ، أو من حيث السرية التي 

نظام الطرق البديمة دون تبيان  يمكن الحديث عن أىمية التحيط بكافة إجراءاتيا ، حيث انو 
 :التي سنتناوليا في الفروع التالية  (2)مميزاتو

                                                            

 . 282بشير الصميبي ، مرجع سابق ، ص  -1
بالرغم من مميزاتو لم يعد بديال مغريا كأحد الطرق البديمة لحل المنازعات المدنية ، لقد أثبتت التجارب العممية أن التحكيم  -2

 .عن القضاء ، بل بات مقرونا ببطء القضاء العادي وارتفعت تكاليفو 
يجب فييا حسم النزاع ، إال أن تأجيل جمسات فمن حيث السرعة وبالرغم من أن القوانين الخاصة بالتحكيم تنص عمى أنو    

أسباب كافية لكي يكون التحكيم مقرونا بعيب البطء . فتنفيذ حكم التحكيم مثال التحكيم و إشكاالت تنفيذ حكم التحكيم قد تكون 
يتوقف عمى أمرين : أوليما أن يكون حكم التحكيم نيائيا وذلك بأن يستنفذ طرق الطعن العادية المتمثمة في استئناف حكم 

ائرة اختصاصيا حكم التحكيم بتنفيذ التحكيم في أجل شير من صدوره  .وثانييما أن يأمر رئيس المحكمة التي صدر في د
الحكم النيائي . ىذا في حالة قبول القاضي األمر بالتنفيذ ، أما في حالة الرفض يكون أمر القاضي قابال لالستئناف في أجل 

 يوما من تاريخ الرفض . 15
ر يؤخذ عميو . فالمحكمون أما من حيث الكمفة التي يتحمميا المتنازعون عند لجوئيم إلى التحكيم فيي تشكل عيبا أخ   

يتقاضون أتعابا لقاء قياميم بالميمة التحكيمية الموكمة إلييم ، أصبحت اليوم تشكل أرقاما خيالية ، فالتحكيم يكمف المتنازعين 
يم أكثر من القضاء الرسمي ، الذي تدفع الدولة مرتبات قضاتو وال يدفع من يرفع الدعوى سوى الرسوم المقررة ، بينما في التحك
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 بساطة اإلجراءات والسرعة فً حل النزاعات   الفرع األول :

إن طول اإلجراءات وكثرة الشكميات أصبحت السمة المميزة لمقضاء الرسمي في أغمب الدول    
مما يؤثر سمبا عمى حقوق ومصالح الخصوم ، حيث ال يكفي لتحقيق العدالة بين المتقاضين 
نما ينبغي أن ال تأتي العدالة بطيئة بعد فوات األوان وبعد أن يفقد  إعطاء كل ذي حق حقو وا 

وأىميتو .  وىو ما تتطمب اعتماد آليات بديمة   مختمف األنظمة القانونية والقضائية  الحق بريقو 
فاإلطار غير الرسمي ليذه الوسائل وقمة الشكميات يشكل الميزة األساسية ليا مقارنة بالقضاء 
ىذه المرونة أي مرونة اإلجراءات تتسم بيا كل أنواع الطرق البديمة ال سيما الوساطة  فال توجد 

ي الوساطة إجراءات أو قواعد محددة يجب عمى الوسيط أن يتبعيا  بشكل يترتب عمى إغفاليا ف
 .بشرط عدم مخالفة النظام العام واآلداب البطالن 

عمى خالف التقاضي الذي يتسم بالشكمية حيث يجب أن تراعى فيو اإلجراءات القانونية وىذا 
السبب الذي جعل من القوانين التي نظمت أحكام التي نص عمييا القانون ولعل مرونة الوساطة 

نما ترك األمر ألطراف النزاع  الوساطة من بينيا المشرع الجزائري لم تحدد مراحل الوساطة  وا 
والوسيط وما لديو من ميارات لخمق االتصال بين األطراف والمحافظة عمى استمرارية التفاوض 

كن أن يؤدي إلى التوصل إلى حل مرضي فالوساطة تيدف إلى إتباع أي إجراء يم بينيم .
 ألطراف النزاع.

 وأصولبشكميات محكمة  إجماالالطرق البديمة وعدم ارتباطيا  إجراءاتفقمة الشكميات ومرونة 
في تأثيرىا عمى  أساسيةعوامل  أصبحتمحاكمات يعزز من مكانة وفعالية ىذه الوسائل فقد 

يجادحل النزاعات    حبية.حمول ذات طبيعة توافقية و  وا 
  سرٌة اإلجراءات الفرع الثانً :

من الخصائص المميزة لمقضاء ما يعرف بمبدأ عالنية الجمسات والتي تعتبر من الضمانات     
وىي الميزة التي تعد أحد األسباب التي أدت إلى عزوف األفراد والشركات   األساسية لمتقاضي

ن العالنية إذاعة أإذ من ش ،التجارية التي تحرص عمى سمعتيا عن المجوء إلى القضاء 
                                                                                                                                                                                                

قامتيم باإلضافة إلى الرسوم المطموبة لمركز التحكيم في حالة ……… يدفع الخصوم أتعاب المحكمين ومصاريف انتقاليم و وا 
 التحكيم المؤسساتي .
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األسرار التجارية التي تمثل في نظر التجار قيمة أعمى من قيمة الحق الذين يناضمون من أجمو 
عد السرية مبدأ من المبادئ األساسية لموسائل البديمة لحل في مقابل ذلك ت .في الدعوى

 .  (1)  النزاعات
جراءات الوسائل البديمة فال يجوز الكشف عنيا أو     حيث أن السرية تحيط بكافة جوانب وا 

االحتجاج بيا لدى الجيات القضائية ويترتب عمة ذلك أن ما يتم من تنازالت أثناءىا ال يجوز 
االحتجاج بو ،  فالشخص الثالث المكمف بحل النزاع سواء كان وسيطا أو محكما أو موفقا 

ة المطمقة مما يشجع األطراف المتنازعة عمى تقديم المعمومات التي يحتاجيا الفصل يمتزم بالسري
 في النزاع . 

نظام التحكيم مثال يقوم عمى خاصية السرية ، حيث يضمن لألطراف حفظ أسرارىم خالل ف   
مختمف مراحمو فال تكون جمساتو مفتوحة ألشخاص أجانب عن الخصومة ، كما   ال يتم نشر 

إال بموافقة األطراف الذين ليم وحدىم أو ممثمييم اختيار المحكمين . وىذا ما يعطي قراراتو 
 لألطراف نوعا من األمان والراحة النفسية عكس القضاة الذين ال دور لألطراف في تعيينيم .

و شدد عميو ، فألزم الوسيط  أيضا تبنى المشرع الجزائري عند تنظيمو لموساطة مبدأ السرية كما
بحفظ السر إزاء الغير أي أن ال يفشي المعمومات التي حصل عمييا من األطراف في جمسات 

يمتزم  ((:  من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى ما يمي 1005الوساطة . فنصت المادة 
  .))الوسيط بحفظ السر إزاء الغير 

 الرضائٌة للطرق البدٌلةالطبٌعة الفرع الثالث : 

تتسم جميع الطرق البديمة لحل النزاعات بالطبيعة الرضائية فال يمكن إلزام أي من     
لم يرتضي ذلك بداية  . وقد يتفق المتنازعون عمى  المتنازعين بالمجوء إلييا أو إلزامو بقراراتيا ما

أن يكون المجوء إلى ىذه الوسائل شرط مسبق قبل المجوء إلى حسم النزاع في تنفيذ العقد 
 . (2)المساس بحقوق المتنازعين والعالقة الودية بينيم طوال تنفيذ العقد 

                                                            

  . 100ص  ، سابقعالء أباريان ، مرجع  -1 
 .102، ص   نفسوعالء أباريان ، مرجع  - 2
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بسعي من القاضي كما  فإعمال الصمح القضائي أمر جوازي سواء كان التصالح تمقائي أو   
 ((: من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية التي جاء فييا ما يمي  990جاء في نص المادة 

يجوز لمخصوم التصالح تمقائيا ، أو بسعي من القاضي ، في جميع مراحل الخصومة " . ومنو 
نستنتج أن التصالح يخضع التفاق األطراف دون أي يفرض من أي طرف حتى ولو كان 

 .  ))القاضي 
أما بالنسبة لموساطة فإذا كان عرضيا عمى الخصوم من قبل القاضي ىو أمر إلزامي إال أن    

يخضع إلرادة األطراف المتنازعة من حيث قبول أو رفض عرض القاضي ىذا اإلجراء  إعمال
 لحل النزاع المطروح أمامو . 
يجب عمى القاضي  ((من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  994وىو ما تنص عميو المادة 

 عرض إجراء الوساطة عمى الخصوم ................
 ))، يعين القاضي وسيطا .............إذا قبل الخصوم ىذا اإلجراء 

كما جاء في المادة كما أن المجوء إلى التحكيم لحل النزاع المحتمل أو الناشئ أمر جوازي    
  من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 1006

 فً أي وقت من النزاع إعمالهٌمكن نظام الطرق البدٌلة لحل النزاعات  الفرع الرابع :

ال شك أن الحل الودي ىو ما يطمح إليو الفرقاء عندما يمجئون إلى نظام الطرق البديمة ،    
ويمكن أن يتم المجوء إلى ىذه الوسائل أو الطرق قبل أو أثناء اإلجراءات المتبعة أمام القضاء 

 .العادي  
قد يكون وعميو ،  فمن مزايا ىذا النظام أنو يمكن إعمالو قبل نشوء النزاع أو أثناءه أو بعده   

ىناك اتفاق أطراف العقد عمى إخضاع نزاعيم في حال نشوبو إلى ىذه الوسائل وذلك بالنص 
عميو أثناء توقيع العقد أو في أي مرحمة من مراحل تنفيذه . وفي ىذه الحالة يخضع النزاع 

مع   التي يتم المجوء إليياالمؤسسة  أوإلجراءات وشروط ىذه الوسائل وفق ما تحدده الييئة 
 مراعاة أحكام النظام العام .

المجوء إلى ىذه الوسائل ، فعمى المتنازعين الذين يرغبون عمى أما إذا لم يوجد اتفاق ينص 
أي مركز لحل النزاع  أوالييئة  أوبتسوية نزاعيم بطريقة ودية  أن يقدموا طمبا إلى المؤسسة 
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ي مقدمتيا الوساطة التي يمكن أن لحمو عن طريق ىذه الوسائل . وف استعدادىموديا ، ويبدون 
دىما ، إلى الوسيط أو المركز أو يباشر من خالليا حل النزاع بناء عمى طمب المتنازعين أو أح

المؤسسة التي تخضع ليا الوساطة فيتم تحديد الشكميات والمواعيد ومكان إجراء الوساطة 
جراءاتيا .      وا 

والذي يتدخل وىنا نتكمم عن ميزة خاصة بنظام الطرق البديمة يفتقده بشكل واضح القضاء    
 عن طريق الدعوى القضائية بعد نشوء النزاع .

 قلة التكالٌف فً حل النزاعات  الفرع الخامس :

لعل من األسباب التي تؤدي إلى لجوء األشخاص إلى نظام الطرق البديمة لتسوية النزاعات    
يحققو ىذا النظام من تجنب الكثير من النفقات  ة بينيم من خالل الوساطة خاصة ىوالقائم

التي يتكبدىا أطراف النزاع عند التجائيم لمقضاء .فالوساطة ال تتطمب الرسوم والمصاريف 
وأتعاب المحاماة كالتي تتطمبيا إجراءات التقاضي في كل درجة من درجاتو فضال عن طول 

 ومصاريف أثناء الدعوى من مصاريف خبرة و شيود  وما يصحبو من كثرة نفقات االنتظار
ل تكمفة اقل لحسم النزاعات وعميو فقمة النفقات والتكاليف تحقق مصمحة األطراف في تحم

 .بينيم
قمة تكاليف حل النزاعات في نظام الطرق البديمة مقارنة مع من األسباب المؤدية إلى  إن   

إجراءات المحاكمة تحكميا الشكميات التي تتطمب وقتا أطول  ذكر منيا أنت تكاليف التقاضي
نظام الطرق البديمة الذي يمتاز كما  وما يستتبع ذلك من رسوم ومصاريف ونفقات وجيد عكس

 اشرنا إليو بالمرونة .
عمى المجوء إلى ىذا النظام الحديث العيد في النظام كما أن رغبة المشرع في تشجيع األطراف 

 .(1) قانوني الجزائري ىي أيضا من أسباب قمة التكاليف في ىذا النظامال
                                                            

، الذي يحدد كيفيات تعيين الوسيط  10/03/2009المؤرخ في  09/100من المرسوم التنفيذي رقم  12تنص المادة  - 1
 القضائي عمى ما يمي : " يتقاضى الوسيط القضائي مقابل أتعاب ، يحدد مقداره القاضي الذي عينو .

 يمكن الوسيط القضائي أن يطمب من القاضي. تسبيقا ، يخصم من أتعابو النيائية .
الوسيط القضائي ، ما لم يتفقوا عمى خالف ذلك أو ما لم يقرر خالف ذلك بالنظر  يتحمل األطراف مناصفة مقابل أتعاب

 ...يتبع ...................................................................................لموضعية االجتماعية لألطراف " .



 
 

 

68 

 المحافظة على العالقات الودٌة بٌن الخصوم  الفرع السادس :

إلى قطع العالقات بين الخصوم عكس الخصومة القضائية التي تؤدي في أغمب األحيان    
ىي طرق ناجحة أو تجارية أو غيرىا . فإن الطرق البديمة لحل المنازعات  اجتماعية كانت

لمحفاظ عمى استمرارية ىذه العالقات أفضل من التقاضي ، ألن ىذه الطرق تقوم عمى مبدأ 
التفاوض والحوار وىو ما يتيح الفرصة ليم لمقاء بشكل متواصل أثناء جمسات الحوار لموصول 

تاحة  ان ألنو صنيعة تفاوضيمإلى حل لمنزاع يرتضيو الطرف ، وذلك دون اإلضرار بعالقاتيم وا 
  الفرصة لممحافظة عمى التعامل في المستقبل .

 الطابع االجتماعً للطرق البدٌلة  الفرع السابع :

حل النزاعات ،  اطمإن التنوع في الحياة االجتماعية واالقتصادية يشجع عمى التطور في أن   
ماعي أكثر تمصطمح الطرق البديمة لحل المنازعات يتعمق بمفيوم إجأشرنا سابقا إلى أن  حيث

منو قانوني ذلك أن الحمول البديمة لفض النزاعات ال تستند في أعماليا عمى الجوانب القانونية 
فحسب، بل عمى قيم مينية واجتماعية ىامة وفي مقدمتيا االستقاللية ، والعدل والنزاىة وخدمة 

الجماعي، وىذا يؤكد تميز الطرق البديمة في أدائيا وخدماتيا، وتعتبر المتخاصمين ، والعمل 
ىذه القيم ركائز أساسية في تحقيق العدالة من خالل التوفيق والمصالحة وغيرىما من الوسائل 

 . كالتحكيم والوساطة
نشر ثقافة المصالحة باعتبارىا أقصر الطرق وأنجعيا وأن  عمى عبر أدائيا فيي تساعد   

ي بين األطراف ىو حل ودي ومقبول ينزع الخصومات ويعطي الحقوق ألصحابيا التراض

                                                                                                                                                                                                

يمي : " يمنع عمى الوسيط القضائي أن يتحصل أثناء تأدية من القانون المذكور أعاله عمى ما  13كما جاء في المادة ......
أعاله ، وذلك تحت طائمة الشطب واسترجاع المبالغ المقبوضة  12ميمتو عمى أتعاب غير تمك المنصوص عمييا في المادة 

 بغير وجو حق " .
مدنية عمى ما يمي : " إذا تمت تسوية من قانون الوساطة لتسوية النزاعات ال 09أما في األردن فقد نصت الفقرة 'أ' من المادة 

 النزاع كميا بطريق الوساطة القضائية  فمممدعي استرداد نصف الرسوم القضائية التي دفعيا ".
من نفس القانون عمى ما يمي : " ألطراف الدعوى بموافقة قاضي إدارة الدعوى أو قاضي  03كما نصت الفقرة 'ب' من المادة 

اع بالوساطة وذلك بإحالتو عمى شخص يرونو مناسبا ن وفي ىذه الحالة يحدد الوسيط أتعابو الصمح االتفاق عمى حل النز 
 باالتفاق مع أطراف النزاع ، وفي حالة تسوية النزاع وديا يسترد المدعي الرسوم التي دفعيا " .
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ويعزز صفو العالقات االجتماعية بين األفراد والمؤسسات من جية، ويخفف من األعباء عن 
 .جميع أطراف عممية التقاضي بمن فييم القضاء وأطراف النزاعات من جية أخرى

إال أن المجوء إلى الطرق البديمة يتجاوز لحسن الحظ ىذا االستخدام المنفعي ، حيث تساىم    
، وحل  االجتماعيةفي إيجاد تواصل بين الناس وتفادي النزاعات والمحافظة عمى الروابط 

 .(1) بالتراضي وخمق روابط جيدة بين الفرقاءاإلشكاالت 
 للطرق البدٌلة  االستثنائًالطابع  الفرع الثامن :

وىذا بالنظر إلى ما جاء  استثنائيايكتسي المجوء إلى الطرق البديمة لحل المنازعات طابعا    
. والتي جعمت المجوء إلى القضاء ىو األصل في الدستور وقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 

من قانون  03 نصت المادة ومنو  140فالدستور الجزائري يكفل حق التقاضي بموجب المادة 
اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى حق كل شخص يدعي حقا ، رفع دعوى أما القضاء لمحصول 

الطرق البديمة ضمن  أو اآللياتالمشرع الجزائري نظم ىذه  أنعمى ذلك الحق أو حمايتو . كما 
 بعد رفع النظام القضائي كما فعل مع إجراء الوساطة ، فيذا األخير ال يتحرك لحل المنازعة إال

القضاء وعرض القاضي ليذا اإلجراء عمى الخصوم وقبول المتخاصمين لو ، وفي  أماموى الدع
حالة الرفض فذلك ال يمغي حق األطراف في االستمرار في الدعوى وواجب القاضي الفصل 

 . فييا بحكم 
بل أن إعمال إجراء الوساطة لحل النزاع بعد قبول المتخاصمين لعرض القاضي ، وفي حالة    

النزاع بالعودة إلى  ألطراففييا ألي سبب كان يعطي الحق  االستمرارفشل الوساطة أو عدم 
 لمحصول عمى حكم يفصل في النزاع . الطريق القضائي

  الطابع التكمٌلً للطرق البدٌلة الفرع التاسع :

فمم توجد لتعوضو أو تنافسو بل جاءت ،  تعمب الطرق البديمة دورا تكميميا لمقضاء الرسمي   
 لتساعده في التخفيف من األعباء التي أصبحت تعيق سيره وأداء ميامو .

                                                            

معنى الوساطة وأسبابيا لدى فايز المجالي ، حول عالقة الطرق البديمة وبالذات الوساطة بالحياة االجتماعية أنظر :  -1
الشباب في المجتمع األردني : دراسة تحميمية من منظور عمم اجتماعي ، مجمة مؤتو لمبحوث والدراسات ، المجمد الحادي 

 .77ص  . 1996عشر ، العدد الثالث ، األردن ، 
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عنو أو تعويضو بأي جياز أو نظام  االستغناءفجياز القضاء في جميع الدول ال يمكن    
يجابياتو ، وميما عددنا من مشاكل ومعوقاتميما كانت المزايا التي   أمام حائال تقف يقدميا وا 

 ر جياز القضاء .حسن سي
ن كان يعبر عن حاجة ممحة لمفصل في المنازعات     إن نظام الطرق البديمة لحل المنازعات وا 

في أسرع ووقت وبأقل جيد وتكمفة ، فيو يبقى وجو من أوجو إصالح قطاع العدالة الذي ما 
من لدول تسعى إلى تحقيقو يسير جنبا إلى جنب مع جياز القضاء ويمعب دورا مكمال لو فتئة ا

    اجل تحقيق غاية واحدة وىي حل النزاعات . 
 ضمان الشفافٌة فً حل النزاعات الفرع العاشر:

من بين أىم مميزات الطرق البديمة لحل المنازعات أنيا تكرس وتضمن الشفافية في حل    
المنازعات وتظير تجميات الشفافية من خالل ىذه الطرق في اعتمادىا عمى ألية الحوار 
والتفاوض لحل المنازعات ، حيث تتيح لألطراف فرصة المشاركة في إيجاد الحل لمنزاع فتساىم 

 . االجتماعيفة الحوار والسمم بذلك في إشاعة ثقا
الطرق البدٌلة لحل المنازعات هً وسائل مالئمة لحل المنازعات فً القطاعات غٌر  عشر : الفرع الحادي

 المقننة .

كونيا مالئمة لحل  ، المزايا التي يمكن أن تذكر لنظام الطرق البديمة لحل المنازعات من    
المنتمين إلى قطاع نشاط  فمن مصمحة أطراف النزاعالمنازعات في القطاعات غير المقننة ، 

المجوء إلى ىذا النظام وما يقدمو من آليات ووسائل لحل النزاع بعيدا عن  معين غير مقنن ، 
إلى تطبيق القانون المنظم يمجأ  حل النزاع فإنويسعى إلى ن كان ا  القضاء ، ذلك أن القاضي و 

ايد في الطرق البديمة ونخص بالذكر الوساطة ، ف المحفي سعيو ىذا . عكس الطر ليذا القطاع 
تتمثل في تقريب وجيات النظر بخمق الثقة لدى المتنازعين ، وتسييل  ) الوسيط( فميمتو

الوصول إلى حل ودي ينيي النزاع يشتركان في وضعو . دون أن  االتصاالت فيما بينيم بيدف
النصوص القانونية في حمو أمام تكون لو سمطة فرض حل لمنزاع  ، وىذا بعيدا عن ما تفرضو 

 القضاء .
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 المبحث الثالث  

 المدنٌة المبادئ والعوامل التً تكفل فاعلٌة نظام الطرق البدٌلة لحل المنازعات 

إن المجوء إلى الطرق البديمة لحل المنازعات يفرض في الواقع مسألة جوىرية وىي ضرورة    
   Droits de la defenseاحترام الحقوق األساسية لألطراف ، التي يطمق عمييا حقوق الدفاع 

عند التحدث عن الحل القضائي لمنزاع ، ويرجع تفسير ذلك ، إلى أنو عمى الرغم من مزايا 
الطرق أو الوسائل الودية لتسوية المنازعات كالسرعة واإلقالل من التكمفة وعدم المجوء إلى 

الشكمية ، فإن األطراف ال يكونون دائما عمى قدم المساواة ، كما ال يتوفر لدييم بالضرورة نفس 
نفس القدرة االقتصادية ، مما يدفع إلى البحث عن ضمانات جوىرية  أواالختصاص الفني ، 

من البداية  حرية طراف ، فيجب أن يتوافر لألطراف اختالل لمتوازن بين األ منعا لحدوث أي
التصرف في حقوقيم ، وكذلك ضرورة وجود تنازالت متبادلة بينيم والتي تعتبر مالزمة لمصمح 

 الذي يعتبر النتيجة التي تنتيي إلييا الطرق الودية في حالة نجاحيا .
دنى من الضمانات اإلجرائية ، والتي تكون جوىرية ويضاف إلى ذلك ضرورة احترام الحد األ   

نما أيضا في إطار التسوية الودية كاحترام مبدأ  ليس فقط في إطار الحل القضائي لمنزاع ، وا 
  Impartialité du tiers ومبدأ حياد الغير، Principe du contradictoire المواجية 

 الحل الودي متوقفا عمى تدخل شخص من غير األطراف . إلىيكون الوصول  عندما

 المطلب األول

 المدنٌة  لٌة نظام الطرق البدٌلة لحل المنازعاتعالمبادئ التً تكفل فا

)الفرع مبدأ التفاوض والحوار)الفرع األول( ، و  تتمثل ىذه المبادئ أساسا في : مبدأ السرية   
و تجاوز )الفرع الرابع( الخيار الذاتي مبدأوكذلك  الثالث( ،)الفرع ومبدأ التفاوض والحوارالثاني( 

 )الفرع السادس(.و مبدأ حياد الغير  )الفرع الخامس( ،المواجية مبدأ
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 مبدأ السرية  األول: الفرع

جراءاتيا ىي أن تتم في شكل عمني ، بيدف إضفاء اإذا كان األصل في العممية     لقضائية وا 
الثقة والطمأنينة ووقوف كافة األطراف عمى إجراءات التقاضي التي يتساوى بالنسبة ليا جميع 

العالنية ىي إحدى الضمانات لعدم التحيز ، والمراد بيا تمكين المواطنين من و المتقاضين ، 
 .(1) ويعود لمقاضي كل األحوال ضبط الجمسةحضور  الجمسات ومتابعة مجرياتيا ، 

التي تشجع األطراف عمى مبدأ السرية في نظام الطرق البديمة يعد من الضمانات اليامة  فإن   
المجوء إلى ىذا النظام لما يوفره ىذا المبدأ من حرية في الحوار و اإلدالء بما لدا األطراف من 

فادات ، وتقديم التنازالت في مر  حمة المفاوضات بكل حرية . ىو األمر الذي من معمومات وا 
الطرف شأنو أن يصل باألطراف إلى بحث النزاع في أصولو وأسبابو الحقيقية مما يساعد 

عمى تقريب وجيات النظر بين طرفي النزاع مراعيا في ذلك  مثال الثالث كالوسيط في الوساطة
 كل الظروف المحيطة بالنزاع وأطرافو. 

كانت ىذه السرية غير متوافرة فقد يدفع ذلك األطراف إلى عدم البوح  وعمى العكس إذا   
ون تأثيرىا وأىميتيا الفاعمة في حل النزاع ، وىذه الميزة ال يمكن تحقيقيا كببعض األسرار التي ي
 في ظل مبدأ العمنية .

تجاج ومداوالتيا ال يجوز الكشف عنيا أو االح ىذه الطرق إجراءاتويقصد بمبدأ السرية أن    
من  مثال بيا لدى المحكمة أو أي جية أخرى ، وينبثق عن ىذا المبدأ أن ما يتم خالل الوساطة

 .أمام القضاء في حال فشل الوساطة  جوز االحتجاج بويتنازالت ال 
جراءات  ىذه ومبدأ السرية في نظام الطرق البديمة يطبق إلى ابعد الحدود في كافة مراحل وا 

 .الطرق
عمى السواء احترام مبدأ السرية  الطرف الثالث المكمف بحل النزاع المتنازعة واألطراف فعمى 

كي يبقى النزاع بعيدا المتعمقة بيذه الوسائل وحتى بعد فشميا  اإلجراءاتوالعمل بو طوال فترة 

                                                            

من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى ما يمي : )) الجمسات عمنية ما لم تمس العمنية بالنظام العام أو  07تنص المادة  -1
  .اآلداب العامة أو حرمة األسرة ((
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األطراف في أول  إعالم ميمة عمى المكمف بحل النزاعويقع  .العالنية  مبدأوعن  األضواءعن 
 .   القانونية زام بالسرية تحت طائمة المسؤوليةجمسة بااللت

من  1005حيث نصت المادة  األمربصيغة  وأوردهالسرية  مبدأوقد تبنى المشرع الجزائري    
الغير (( ،  إزاءعمى ما يمي : )) يمتزم الوسيط بحفظ السر  واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتقانون 

وقد كان موفقا في ذلك حيث  في قانون العقوبات.وذلك تحت طائمة العقوبات المنصوص عمييا 
تعد السرية من أىم أسباب نجاح عممية الوساطة ، ذلك أن التنازالت المقدمة من احد األطراف 

 أو كالىما أثناء عممية الوساطة كانت لغايات المصالحة وتسوية النزاع .
 مبدأ التفاوض والحوار  الثاني : الفرع

 األخرعمى  األطرافترجيح مصمحة أحد  إلىتيدف  الإن الطرق البديمة لحل المنازعات    
بان  لألطرافتسمح  ألنياالعدالة التعاقدية ،  أساسوحل رضائي  إلىالوصول  إلىتيدف  نمااو 

 أنياالقانون ، بمجرد  إطارتعمل خارج  أنيا، وىذا ال يعني  وألنفسيم بنافسيميصنعوا الحل 
 تعتمد حموال ال تكرسيا قواعد القانون . 

يقع عمى األطراف التزام في سبيل ذلك و من الحمول البديمة ، تشكل المفاوضات ركنا أساسيا    
لوضع حد لنزاعاتيم . أي عمى  يتوصموا مع بعضيم مجتمعين أنالتفاوض بحسن نية بيدف 

 إلىالمتحاورين والمتفاوضين أن يبذلوا وبعناية وبإرادة وحسن نية كل جيدىم في سبيل الوصول 
 من خالل الحوار والحضور والمشاركة في المفاوضات . حل توافقي ، ينيي نزاعيم .

المباحثات والتفاوض وىو  أمد إطالةطرف يعمل بسوء نية وذلك من خالل  أيكان  إذاولكن    
يعمم بشكل مسبق بأنو ستكون دون نتيجة وذلك بسبب سوء تصرفو فإن مسؤوليتو سوف تتحقق 

لتأخير الوفاء نراه في المدين سيء النية الذي يرى في ىذه الوسائل بأنيا طريقة مجدية  وىذا ما
مى ميل إضافية بالتزاماتو ، فيتظاىر بالمساىمة في المباحثات ال لسبب سوى الحصول ع

خفاء أموالو والتظاىر باإلعسار .  وا 
حمول  اليدف من المفاوضات ليس إقناع الغير بالتنازل عن حقوقو ، بل التوصل إلى إن   

مشتركة ترضي الجميع تنيي النزاع وتعيد أطرافو إلى الحالة التي كانوا عمييا قبل نشوء النزاع 
 عن طريق تجزئتو غالى مفاصل والعمل عمى حل كل مفصل بحد ذاتو .
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حل توافقي ،  إيجادوال بد من اإلشارة إلى أن نجاح أي وسيمة من الوسائل البديمة في سبيل 
شخصية الطرف الثالث الموكل لو حالل النزاع سواء كان وسيطا أو ليس متوقفا فقط عمى 

 أيضا ، فإذا كانت العالقة بين الطرفين  بل يتوقف عمى العالقة بين الطرفين ،مصمحا 
المتنازعين مستمرة أو ليما مصمحة في استمرارىا ن فإن ذلك يشكل ضمانة لنجاح مساعي ىذه 

الطرفين ولم يعد ألحدىما مصمحة مع اآلخر فال تتوفر  الوسيمة . أما إذا انقطعت العالقة بين
 ضمانات لنجاح المساعي المبذولة لتحقيق أىداف ىذه الوسائل .

 الخيار الذاتيمبدأ الثالث :  الفرع

إن من أىم المبادئ التي تكفل فاعمية الطرق البديمةة لحةل المنازعةات ىةي مبةدأ الخيةار الةذاتي    
لمخصوم بالمقارنةة مةع الطريةق التقميةدي فةي رفةع الةدعوى حيةث يرسةم القةانون طريةق الةدعوى مةن 

الطةرق  إلةىجةوء ملعكةس ا يكون إلرادة األطراف دخةل فةي تحديةدىا . أننيايتيا دون  إلىبدايتيا 
فسةةيا ، الفرديةةة تمةةزم نفسةةيا بن اإلرادة أنوتعنةةي ىةةذه القاعةةدة  اإلرادة ،حريةةة  أساسةةو الةةذي يمةةةالبد

يظيةر ف يمتد عبر كامةل مراحةل ىةذه الوسةائل  بدأ الخيار الذاتيمدون تدخل القضاء في ذلك ، و 
وكةل  وتنفيةذىا والقبةول بنتائجيةا السير فةي اجراءاتيةامن جية القبول بالمجوء إلى ىذه الوسائل ، و 

مةةيس مةةن المنطةةق فةةي شةةيء ف . ذلةةك مةةن قبيةةل األعمةةال القانونيةةة التةةي تتطمةةب التقةةاء اإلرادتةةين
إجبار طرف عمى ىذه اآللية البديمة لمنزاع إذا كةان حةرا فةي قبةول أو عةدم قبةول الحمةول االتفاقيةة 
التةةي تطةةرح عميةةو مةةن طةةرف الوسةةيط، لكةةن ىنةةاك عةةدة وسةةائل إلقنةةاع األطةةراف بأىميةةة ونجاعةةة 

وسةةةاطة أو حتةةةى إجبةةةارىم أدبيةةةا عمةةةى المجةةةوء إلييةةةا وىةةةذه الميمةةةة يتقاسةةةميا القاضةةةي ومحةةةامي ال
 الطرف المعني كما سنبين الحقا.

 إرادتيفي الجزائر يتطمب توافق  كأحد أىم ىذه الوسائل الوساطة القضائية إلىفالمجوء    
فإنو يممك  ،(1)القاضيوبعد تعيين الوسيط من قبل ،  دون أي ضغط أو إكراه طرفي النزاع

كامل الحرية في القبول بيذه الميمة أو رفضيا دون إكراىو عمى القبول بأن يكون وسيطا في 
 القاضي.عن عمل   الوسيطالنزاع  ، وىي إحدى الخصائص الميمة التي تميز عمل 

                                                            

في الوساطة االتفاقية يتضمن عقد الوساطة أو شرط الوساطة حسب الحالة إما تعيين الوسيط أو طريقة تعيينيم . - 1  
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 أينمراحل الوساطة فاألطراف ىم من يقررون  إلىويتعدى مبدأ الخيار الذاتي لمخصوم    
عممية  أثناءتطمبت ذلك ،  وسماع كل شخص  إذاتجرى الوساطة ، وتجديد مدة الوساطة 

نياءالوساطة يعود سماعو بالفائدة عمى العممية ،    . الوساطة  وا 
بالنسبة لنتائج الوساطة فيحكميا مبدأ  اتخاذ القرار الذاتي من قبل المتنازعين ،فالوسيط  أما   

إصدار القرارات عن  طريق تطبيق القانون بل أن سمطتو تتجسد  ليس لو سمطةكما أشرنا سابقا 
في خمق الثقة لدى المتنازعين وتسييل االتصاالت فيما بينيم بيدف الوصول إلى حل ودي 

 . (1) ينيي النزاع
وعمى الوسيط أن يبتعد عن التأثير عمى قرارات األطراف و خياراتيم الذاتية ألسباب تتعمق 

أعمى من التسويات أو رفع قيمة تسوية معينة  أو من اجل تقاضي أتعاب بسعيو لتحقيق معدل 
أعمى أو بسبب ضغوطات خارجية قد يتعرض ليا الوسيط من قبل رؤساء المحاكم و أو جيات 

 . إدارية أخرى أو من قبل الصحافة
 تجاوز مبدأ المىاجهة :الرابع  الفرع

 ما ىو الحال في التحكيم والقضاء .المواجية كالوسائل البديمة ال تفترض العمل بمبدأ إن    
في مواجية الخصوم بطريق يمكنيم من العمم بيا سواء  اإلجراءاتويراد بالوجاىية اتخاذ كافة 

تمكينيم من  أوبيا  إعالنيمفي حضورىم كإبداء الطمبات أو عن طريق  إجرائياعن طريق 
تطبيق حق الدفاع لمخصوم عبر االطالع عمييا ومناقشتيا واليدف من ىذا المبدأ ضمان 

 وتمكينيم من الرد عمييا . اإلجراءاتبكل  اإلحاطة
، فأطراف الخصومة الوجاىية التزام يقع عمى عاتق الخصوم والقاضي عمى حد سواء  و   

المحكمون والقضاة ممزمون كما أن  ،يباشرون دعواىم بما يكفل عدم الجيالة لدى الطرف اآلخر
باحترام مبدأ المواجية وحقوق األطراف في الدفاع ، وىذا المبدأ مكرس في القانون الجزائري 

 .وبقية القوانين المقارنة ويعتبر أساس الدعوى القضائية أو التحكيمية 
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خص ش أي أوال يتوجب عمى الوسيط  إذفي الوسائل البديمة ال يعمل بمبدأ الوجاىية أما    
دعوة الطرفين المتنازعين معا لالجتماع وال يجوز من يحل محمو الذي كمف بحل النزاع  أوثالث 
. فالمشرع  و من اآلخر بدون موافقة ىذا األخيراحد المتنازعين عمما بما سمعو واستمم إحاطة

ف الجزائري منح الوسيط السمطة في تقدير الطريقة والكيفية سير الجمسات واالجتماع باألطرا
 .ما يعزز مكانة وفعالية ىذه الطرقبالكيفية التي تسمح بإدارة الحوار والتفاوض بين الخصوم ب

 الفرع الخامس : مبدأ حياد الغير 

اع فإنو مطموب إذا كان القاضي ممزما بالحياد وعدم االنحياز إلى أي طرف من أطراف النز    
دراسة الحجج وترجيحيا عند االقتضاء عمى الوقائع المعروضة عميو بعد  منو تطبيق القانون

صدار الحكم في غير صالح أحد األطراف أما الوسيط فممزم بالحياد التام، وينحصر دوره في  وا 
تسيير المفاوضات بشكل حيادي والعمل عمى طرح عدة حمول وتصورات لفض الخالف والعمل 

حقيقية ليما والتي سيأخذىا عمى تضييق شقة النزاع بين الطرفين مع بيان المصالح األساسية وال
الحل االتفاقي المقترح بعين االعتبار، فيو ال يستطيع إجبار أي طرف عمى حل معين، كما ال 
يستطيع تغميب جية عمى أخرى وليس من حقو فرض حل معين عمى الطرفين، وىو غير مقيد 

ارتو في إجراء بأية قاعدة قانونية شكمية كانت أو موضوعية وسنده الوحيد في أداء ميمتو مي
 ، وقوة اإلقناع وحسن االستماع وقدرتو عمى طرح عدة حمول، وتصورات لحل النزاع. الحوار

وعمى ىذا تشترط جميع القوانين التي تبنت نظام الطرق البديمة لتسوية المنازعات ومن بينيا    
النزاع مما يدعم مما يحقق مبدأ المساواة بين الخصوم في معالجة حياد الغير المشرع الجزائري 

مساعيو وجيوده الرامية إلى الوصول إلى حل ودي وتوافقي يضمن الغاية األساسية من ىذه 
  الطرق وبالتالي يحقق فاعمية ىذا النظام .
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 الثاني طلبالم

المدنية والحلول  لية نظام الطرق البديلة لحل المنازعاتعاف الصعوبات التي تحد من

 المقترحة.

من المسمم بو أن القضاء ىو الساىر عمى فرض احترام القانون من الجميع ودون تمييز،    
، االستثماروالحافز عمى تشجيع  االقتصادوبالتالي فيو السمطة التي توّفر المناخ السميم لنمو 

ما  .بأن ىذا المواطن أو ذاك المتقاضي ال يثق في القضاء نسمعإاّل أنو أصبح من المألوف أن 
أو بدائل تؤّدي إلى حّل النزاعات دون المجوء إلى القضاء  إليجاد وسائل البحث عن يفرض

 كالوساطة والتحكيم.
أصبح من أىم المعايير المعتمدة في تقييم مدى فعالية األنظمة القانونية والقضائية  بل   

المعاصرة ، المعيار المتعمق بما توفره ىذه األنظمة من إمكانيات لتسييل الولوج إلى العدالة 
األخذ بالوسائل البديمة لحل المنازعات  - من أىمياوتتخذ سيولة الولوج غمى العدالة عدة أبعاد 

 . A.D.Rو ما يعرف بة : أ
إال أن ىذا النظام تعترضو جممة من الصعوبات والمعوقات الواقعية والقانونية التي قد تؤثر    

عمى فاعمية ىذا النظام  ، وأن ىذه الفاعمية قد ال تتحقق إال بتوفر عوامل واتخاذ تدابير تكفل 
 التطبيق السميم ليذا النظام . 

 الطرق البديلة: الصعوبات التي تحد من فاعلية نظام  األول  الفرع

 يعترض نظام الطرق البديمة مجموعة من الصعوبات العممية تختمف من وسيمة إلى أخرى .   

 أوال : الصعوبات التي تحد من فاعلية اجراء الصلح القضائي

مما الشك فيو أن اجراء الصمح القضائي تعترضو عدة مشاكل تحول دون تحقيق الغاية    
المبتغاة منو ، وىذا راجع الى عدة أسباب ، وبالتالي فإن فاعمية ىذا االجراء في حل المنازعات 

 المدنية رىين بتجاوز ىذه الصعوبات .
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لخصوم، لكن الغالب أصبح عدم كان األصل أن تفمح جيود القاضي في اإلصالح بين ا ذافإ   
النجاح في مسعاه ىذا، وذلك مؤشر عمى خمل ما في ىذه الجيود، وىذا الخمل لو عدة أسباب 

 منيا:
إسناد ميمة القيام بالصمح لقاضي الحكم ، يعطل العممية وينقص من فاعميتيا ، فإسناد  -

الي عدم نجاحو ، الصمح لقاضي ذو اختصاص مزدوج ، يؤدي إلى نتائج تنبئ بفشمو وبالت
فازدياد عدد القضايا المنظورة من قبل القاضي الواحد، يتعذر عميو مع ىذه الكثرة إعطاء كل 
قضية حقيا من بذل الجيد ومحاولة اإلصالح، حتى أصبح في كثير من األحيان عرض 

معدودة الصمح اإللزامي أمرًا إجرائيًا شكميًا تقتضيو النصوص القانونية ، ال يستغرق سوى دقائق 
ال يتصور معيا نجاح في تحقيق صمح، أو رأب صدع، أو توفيق بين اآلراء. لذلك كان من 
الضرورة بمكان دعم الجياز القضائي بالعدد الكافي من القضاة لكي يستطيعوا القيام بمياميم 

 الجميمة.

 خاصة عدم الخبرة الكافية عند بعض القضاة خاصة في مجال اإلصالح والتوفيق ان -
األسري سبب ىام في فشل جيود الوساطة واإلصالح، لذلك ال بد من تدريب وتأىيل مستمرين 
لمقضاة، من خالل عقد دورات متخصصة في مجال اإلصالح والتوجيو األسري، ُيستعان فييا 

 بأىل الخبرة واالختصاص في ىذا المجال.
الجدية واالىتمام الكافي من من األمور األخرى التي تحول دون نجاح نظام الصمح ىو عدم  -   

أثناء عرضيم لمصمح، فيتعاممون مع المسألة وكأنيا أمر شكمي عرضي،  قبل بعض القضاة
األلية وتسميمو بفشميا .وىنا ال بد لمقاضي أن يستشعر  وذلك لعدم اقتناعو مسبقا بجدوى ىذه

 . خطورة وأىمية منصبو وعممو
لطرف عمى حساب االخر يدفعيم إلى عدم االيمان  كما أن خوف القضاة من اتياميم باالنحياز -

 وأىمية الصمح .  بجدوى
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دور المحامي السمبي في العممية الصمحية ، حيث يحاول ابعاد موكمو عن الصمح ألغراض  -
إجراءات التقاضي ، وأىمية مادية ، كون المتقاضي في أغمب األحوال يكون جاىال ب

 .الصمح

 الصعوبات التي تحد من فاعلية نظام الوساطة   ثانيا :

رغم أن الوقت مازال مبكرا لتقييم التجربة في العمل بنظام الطرق البديمة بصفة عامة    
والوساطة بصفة خاصة . بسبب حداثتيا ، إال أن تطبيق ىذا النظام أمام الجيات القضائية في 

في المجوء إليو وىذا ألسباب متعددة  الجزائر أثبت عزوف وتخوف كبيرين من لدن المتقاضين
 .(1) نذكر منيا عمى الخصوص

حداثة ىذا النظام في الجزائر من حيث التنظيم القانوني لو . وتعود المتخاصمين عمى  -1
المجوء إلى القضاء وثقتيم فيو بالنظر إلى ىذه الطرق التي قد يراه البعض غريبة عن ما تعودوا 

 عميو .

ن مبادرة أحد العممية فإن اإلقدام عمى الوساطة أمام المحكمة نادرا ما يقع ألمن الناحية  -2
األطراف بمقاضاة خصمو أمام المحكمة، وتوصمو بالمقال أو االستدعاء يولد بطريقة عفوية 
إعالنا عن حرب بين الطرفين، يقرر معو المدعى عميو االستمرار في النزاع إلى آخر المطاف، 

 ح دفاع الطرفين غير مجدية في حل النزاع.وبالتالي تبقى نصائ
واألصول الواردة في قانون  لإلجراءاتيفترض في الوساطة القضائية أن تقدم الدعوى وفقا  -3

، وان تدفع الرسوم عنيا ، وبالتالي ىذا النوع من الوساطة التي  واإلداريةالمدنية  اإلجراءات
مكمف ماديا ، مقارنة مع الوساطة االتفاقية تبناىا المشرع الجزائري كما يرى جانب من الفقو 

                                                            

قضية عمى  3567رغم دخول نظام الطرق البديمة في الجزائر حيز التنفيذ منذ أكثر من سنتين ، إال انو تمت معالجة   -1 
مأخوذ  08/12/2011المستوى الوطني عن طريق الوساطة القضائية ، جاء ذلك في تصريح وزير العدل حافظ األختام بتاريخ 
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لعدم تطبيق الرسوم القضائية القضاء ، فيي سريعة وكمفتيا بسيطة  نطاقالتي تجرى خارج 
 .عمييا 

انتشار األمية القانونية في المجتمع الجزائري بشكل كبير، وفي األوساط التي تعرف إقباال  -4
ذلك انو يؤدي  . نجاح األساليب الوساطة ببالدناعمى التقاضي من شأنو أن يساىم في عرقمة 

 .قمة الوعي بنظام الطرق البديمة بصفة عامة والوساطة بصفة خاصة إلى
في تشجيع المواطنين عمى  إلى حد الساعة غياب شبو كمي لمؤسسات المجتمع المدني -5

 المجوء إلى ىذا النظام لحل نزاعاتيم .

 المدنية أمام المحاكم، واستفادة تؤدى عن تسجيل القضاياالرسوم القضائية البسيطة التي  -6
 .القانون بقوة القضائية بعض المتقاضين من المساعدة

و إذا أضفنا إلى ما ذكر الدور السمبي الذي يمعبو بعض المتدخمين في اإلجراءات القضائية  -7
عندما تأمر بيا المحكمة وخصوصا بعض األعوان أو الوساطة بالنسبة لمحاولة الصمح 

أقارب وعائمة األطراف التي تقوم بشحن الطرف الموالي لجيتيا باالستمرار و القضائيين والشيود 
  .في النزاع إلى آخر المطاف

الطرق البديمة لحل منازعاتيم   إلىبعض المتقاضين ممن ليم سوء نية في المجوء  إقبالعدم  -8
التماطل وربح الوقت . حيث يرافق صدور األحكام  إلىألنيا تعارض مصالحيم التي تيدف 

. وكذلك طرق الطعن  تنفيذ األحكام، من أجل ربح الوقت فقطصعوبات قانونية وواقعية تعرقل 
لقضايا بشكل تعسفي دون المتاحة لألطراف ) العادية والغير العادية (، والتي تمارس في اغمب ا

  .أن يخضع الطرف المتعسف إلى جزاء
من بين العراقيل أيضا التي تحد من فاعمية الوساطة تبعية الوسيط لمقضاء من بداية  -9

اإلجراء وصوال إلى إضفاء القوة التنفيذية عمى اتفاق التسوية ، وىو ما يعني بقاء الوسيط دائما 
 تحت مراقبة وسمطة القضاء .
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  لتفعيل نظام الطرق البديلة: الحلول المقترحة  الثاني الفرع 

مجموعة من الحمول الكفيمة بتفعيل نظام الطرق البديمة ، وىي كذلك  رعسنعرض في ىذا الف   
 تختمف بين الصمح القضائي ، والوساطة .

 بالنسبة للصلح القضائي  أوال :

 وةتبدي دى االستعداد الذي يمكن انالمنازعات رىين بمان نجاح الصمح كنظام بديل لتسوية        
 الطرق البديمةاع ، واستيعابيم لجدوى ىذه التفاوض والتصالح وتسوية النز  االطراف المتنازعة في

ومن ىنا ال بد من  ،ن ةةشكمية لمحصول عمى رضى الطرفيالسريعة والفعالة والتي ال تتطمب أي 
ي وعمى أساس ىذا ةةيقوم بدور الرقابة والتقييم لعمل القاضتفعيل دور التفتيش القضائي الذي 

التأكيد د من ةةةةةةةةةةةةةةالتقييم يكون وضع القاضي المناسب في المكان المناسب، وبموازاة ذلك ال ب
القضاة عند التعيين، فال يعين إال من كان أىاًل لتولي ىذا المنصب العظيم  حسن اختيار عمى

  ودينو. وأخالقوبعممو 
اء ةةقاضي قبل عرض نزاعو عمى القضولما كان الدفاع ىو الجية األولى التي يتصل بيا المت       
المنطمق يمعب دورا ميما واساسيا في توجيو موكمو إلى سموك طريق الصمح  ن الدفاع من ىذا إف

اورات ةمنم طرف أخر أما أي ى محاولة القاضي أوفبدون اقتناعو بأىمية وفائدة الصمح تبق
 المحامي بدون أثر يذكر .

  بالنسبة للوساطة  ثانيا :

شير إلى أن الوساطة بارتكازىا عمى التصالح ليست غريبة عن معتقداتنا الدينية، ن وجب أن   
نا الوضعية، وثقافتنا االجتماعية وعادتنا المينية والحرفية لذا فيي قابمة لمتطبيق ببالدنا نوقواني

بيدف إنجاحيا ، وعدم الوقوع في فخ استعمال  توافر عدة عواملبدون منازع لكن ذلك يتطمب 
 إلىبعض األطراف سيئي النية ليا في ربح الوقت الذي تستغرقو الوساطة والعودة من جديد 

  ىي :  الطريق القضائي ، ىذه العوامل

الطرق البديمة لحل المنازعات بصفة عامة والوساطة بصفة خاصة تكون أكثر فاعمية  أن -1
كان من ثقافة  إذا أماالنزاع ،  أطرافكان الطرف الثالث )الوسيط( من جنسية وثقافة  إذا
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تكون بينو وبينيم لغة مشتركة ومؤثرة في  أنوجنسية وعقمية مختمفة عنيم فمن المشكوك فيو 
 حل النزاع .

التي يمجأ  االتفاقيةالوساطة التي تساير وتعكس ثقافة المجتمع الجزائري ىي الوساطة  نأ -2
الوساطة المعروف في المجتمع الجزائري قبل تقنينيا  أنالقضاء ذلك  أمامقبل طرح النزاع  إلييا

كان تمارس من طرف شيخ القبيمة أو الزاوية وغيرىم ، فالوساطة القضائية التي أدخمت عمى 
الصعب  النظام القانوني الجزائري ىي وساطة مستوردة من التشريعات األجنبية وبالتالي من

 نجاحيا في البيئة الجزائرية .

 .ومشاكميم إلدارة شؤون مينة الوسيط القضائي تتكفل بانشغاالتيم إداريةخمق جية  ةضرور  -3
القضاء بخصوص قضايا ال تتجاوز  إلىالوساطة قبل المجوء  إلزاميةالتنصيص عمى  -4

مع تفوق النصاب المذكور وعدم إلزاميتيا في القضايا التي  دج مثال ( 50000نصابا معينا ) 
ىذه الوسائل من حيث االستقاللية ، الحياد   ءادعاالحرص عمى توفير متطمبات الجودة في 

 الطرق البديمة تتطمب ميارة في التفاوض . إجراءات أنالسرية ، الفعالية ، كما 
صةةالح مؤسسةةة  نظةةاملمةةا كةةان و     الوسةةائل البديمةةة لحةةل المنازعةةات ينةةدرج فةةي سةةياق تحةةديث وا 

التجربةةة فةةي البمةةدان التةةي أخةةذت بنظةةام  القضةةاء بشةةكل عةةام، فإننةةا نةةود أن نشةةير فةةي ىةةذا الصةةدد
أن نجاحيا متوقف عمى تضةافر جيةود عمى في العقد األخير من القرن الماضي أبانت الوساطة 

المعةةروض عمةةى القضةةاء وىةةؤالء األطةةراف يمكةةن ذكةةرىم عمةةى عةةدة أطةةراف وفةةاعمين فةةي النةةزاع 
 سبيل الحصر فيما يمي:

  /القاضيأ
يمكن أن يتفق األطراف عمى المجوء إلى الوساطة قبل عرض النزاع عمى القضاء وىةذا النةوع    

مةةن التصةةالح ال شةةأن لمقضةةاء بةةو وبالتةةالي لةةيس موضةةوع ىةةذا العةةرض لكةةن الوسةةاطة التةةي تعنينةةا 
ىنةةا ىةةي التةةي تةةتم بمناسةةبة عةةرض النةةزاع عمةةى المحكمةةة وأول مةةا تحتةةاج إليةةو قةةاض يقتنةةع أوال 

ىةةذه اآلليةةة البديمةةة لفةةض النةةزاع وذلةةك حتةةى يبةةذل قصةةارى جيةةده إلقنةةاع األطةةراف بجةةدوى وأىميةةة 
بةةالمجوء إلييةةا بتوضةةيح مزاياىةةا وبيةةان مةةا يمكةةن أن يعةةود عمةةييم منيةةا مةةن فوائةةد، إال أنةةو لةةيس لةةو 
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إجبارىم عمى الوساطة، غير أنو يستطيع القيام بذلك أدبيةا إن ظيةر لةو تةردد األطةراف أو أحةدىم 
اعيم بأىمية الوساطة أو جيميم بيا وبفوائدىا، كمةا يقةوم القاضةي بتعيةين الوسةيط بسبب عدم اقتن

في حالة عدم اتفاق الطرفين عمةى اختيةار وسةيط معةين أو فةي حالةة كةون الةذي تةم االتفةاق عميةو 
غير مختص في الموضوع المطروح عمى المحكمة، ويقوم أيضا بتحديد المدة التي يجةب أن تةتم 

يجةةددىا إال بطمةةب مةةن الوسةةيط شةةريطة تبريةةر ذلةةك بمةةا يفيةةد أن ىنةةاك بةةوادر فييةةا الوسةةاطة، وال 
التصةةالح بةةين الطةةرفين أو فةةي حالةةة كةةون القضةةية معقةةدة أو شةةائكة، وأخيةةرا يممةةك القاضةةي حةةق 
 وضع حد لموساطة إذا تبين لو أن ال طائل من ورائيا ويقع ذلك عادة بطمب من أحد األطراف.

 /المحاميب
العصري، يل لتسوية النزاعات القضائية في تحويل دور المحامي دب  كحلتساىم الوساطة    

تفسيرىا  النصوص القانونية ،  رجل تقني يمكنو توظيف باعتباره من مجرد مدافع عن موكمو
إلى رجل استشارة ونصح قادر عمى تقييم األخطار القانونية والمالية التي   .واستعماليا بكثرة

الدفاع عن زبونو  تمحق مصالح زبونو. وبذلك يمكن القول بان دور الحامي لم يعد مقتصرا عمى
العممية. ومن ىنا تعمل جةل   دوره بحيث أصبح يقوم بتقديم االقتراح والحمول  فقط بل توسع

ية عمى إرشاد المحامين بإقناع زبنائيم بجدوى الحمول البديمة لتسوية الدول االنجموساكسون
فالمحامي إذن أصبح يمعب دورا في مرحمة . منيا الوساطة   وخصوصا  القضائية،  النزاعات

 .ما قبل الوساطة أثناءىا وبعدىا 
فالمحةةامي ىةةو  ،دور المحةةامي فةةي الوسةةاطة دورا أساسةةيا ال يقةةل عةةن دور القاضةةي أحيانةةا إن   

الذي يستطيع إقناع موكمو منذ البداية بجدوى الحل التصالحي عن طريق الوساطة بعد توضيحو 
زمات ىذه اآللية البديمة والضمانات التي تكفميا لو لممحافظة عمةى حقوقةو، إن المحةامي يلو ميكان

جنةوح إلةى الصةمح باعتباره مساعدا لمعدالة ومدافعا عن مصالح موكمو يعد من ميامو األساسية ال
متى كان في مصمحة موكمةو، والمحةامي الشةريف والنزيةو والةذي أدى القسةم عمةى ممارسةة الةدفاع 
نسانية ال يمكن إال أن يكون ناصحا أمينا لموكمو وصةادقا  واالستشارة بكرامة وضمير واستقالل وا 

ي فةي الوسةاطة والةدور الثةاني الةذي يمعبةو المحةام ، في نحو، ومعاممتو، والصدق يقتضي لو ذلك
القبةول بالوسةاطة يتمثل في مشاركتو في المفاوضات بجانب موكمةو وقبةل ذلةك يسةاعد موكمةو فةي 
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 اإلسةةتراتيجيةفمةةو إبةةداء دفوعةةات موكمةةو وفةةق وتشةةجيعو عمةةى ذلةةك مةةن منطمةةق إقناعةةو بجةةدواىا ، 
ل مةا التي يراىا مناسبة لمحفاظ عمى مصالحو ويمكن لو استعمال كةل اإلمكانيةات، واإلفصةاح بكة

ىو مفيد في إنجاح ميمة الوسيط دون خوف مةن التحةدي بةو مةن طةرف الخصةم أثنةاء المحاكمةة 
في حالة فشل الوساطة استنادا إلى مبدأ سرية المفاوضات التي تمتاز بيا الوساطة، وىكذا يتبةدد 
الخةةوف الةةذي قةةد يتولةةد لةةدى الةةبعض مةةن أن الوسةةاطة تقصةةي دور المحةةامي، وتحرمةةو مةةن مةةورد 

بل إن الوساطة تساعد عمى حةل النزاعةات فةي اقةرب وقةت ممكةن وبصةفة نيائيةة وبأقةل . العيش 
جيد ووقت مما يجعل المحامي يحصل عمةى أتعابةو بسةرعة خاصةة إذا كانةت تقةدر بنسةبة معينةة 

، فضةال عةن  من المبمة  المحصةل عميةو مةن الحكةم المصةادق عمةى االتفةاق النةاجم عةن الوسةاطة
تفاق مع الموكل عمى مبم  جزافي منذ الوىمة األولى بغض النظةر أنو ليس ىناك ما يمنع من اال

عةةن الوقةةت الةةذي سيسةةتغرقو الفصةةل فةةي القضةةية عةةن طريةةق الوسةةاطة أو المحاكمةةة، وعمةةى كةةل 
حةةةال فمةةةيس مةةةن اإلنسةةةانية وال الصةةةدق فةةةي شةةةيء معارضةةةة المحةةةامي إجةةةراء الصةةةمح عةةةن طريةةةق 

وسةموك طةرق الطعةن المختمفةة أمةال منةو  تإلجةراءاالوساطة رغبة في تطويل اإلجراءات وتنويةع ا
في الحصول عمى مقابل مةادي بةدل العمةل عمةى إنيةاء النةزاع لصةالح موكمةو بأقةل خسةارة ممكنةة 
وبأسةرع وقةت متيسةر. مةةن كةل مةا تقةدم يبةةين الةدور اليةام واألساسةي والفعةةال لممحةامي فةي إنجةةاح 

 الوساطة ونشر الثقافة الجدية لمحمول البديمة لفض النزاعات.
 / األطراف:جـ
لزاميةةا وخاصةةة مةةن     يعةةد حضةةور األطةةراف ومشةةاركتيم فةةي إجةةراءات الوسةةاطة أمةةرا ضةةروريا وا 

يممةةك مةةنيم سةةمطة اتخةةاذ القةةرار مةةا دام نجةةاح الوسةةاطة وفةةي الوصةةول إلةةى حةةل مةةرض لمطةةرفين 
شةقة يقتضي تقديم تنازالت واتخاذ القرارات الجريئة، وقبول اقتراحات الوسيط اليادفة إلى تضةييق 

الخالف بين الخصوم مع تجنب إخفاء بعض جوانب النزاع التي ليست في الحقيقة محل خةالف 
وتجنب تضخيم النزاع، فدور األطراف في الوساطة ال يقل أىميةة عةن دور المحةامي إن لةم يكةن 
أىم منةو فةي بعةض الخصةومات كةالتي ليةا عالقةة بةاألمور اإلنسةانية والعاطفيةة والعالقةة األسةرية 

نة والطالق ونزاعات الجوار، ولذا يعد حضور األطةراف فةي الوسةاطة إجباريةا، ونجاحيةا كالحضا
 متوقف عميو.
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 / الوسيط:د
يعتبةةر الوسةةيط العنصةةر األىةةم والركيةةزة األساسةةية فةةي إنجةةاح الوسةةاطة لةةذا فقبةةل اإلقةةدام عمةةى    

فء يتةةوفر عمةةى تشةةريعيا البةةد مةةن التةةوفر عمةةى وسةةيط كةةبنيةةو األخةةذ بيةةذا النظةةام أو تطبيقةةو بعةةد ت
مةةؤىالت عاليةةة وكفةةاءة خاصةةة فةةي ميةةدان المفاوضةةات وعمةةم االجتمةةاع وعمةةم الةةنفس، وأن يتةةوفر 

، ويستحسةةن فيةةو أن تكةةون لةةو تجربةةة فةةي ميةةدان القضةةاء فتةةرة اإلقنةةاعكةةذلك عمةةى قةةدرة عاليةةة فةةي 
لطةب معينة في المحاماة أو القضاء أو في ممارسةة التحكةيم أو إنجةاز الصةمح، أو المحاسةبة أو ا

النفسةةي لمةةدة معينةةة، والبةةد مةةن اإللمةةام شةةيئا مةةا بةةالعموم القانونيةةة حتةةى يسةةتطيع إقنةةاع كةةل طةةرف 
بةةالموقف القةةوي لمخصةةم اآلخةةر وضةةعف موقفةةو ليةةتمكن مةةن اسةةتمالتو إلةةى قبةةول الحةةل األوسةةط أو 
أحةةد الحةةول التةةي يقترحيةةا لفةةض النةةزاع، وباإلضةةافة إلةةى ذلةةك البةةد أن يتةةوفر الوسةةيط عمةةى درجةةة 

، والفطنة والفراسة وسرعة البديية وميارات اتصال عالية، وقوة اإلقناع، وحسن  ية من الذكاءعال
االسةةتماع والقةةةدرة عمةةةى طةةةرح أكثةةةر مةةةن حةةةل لمنةةةزاع، والتحمةةةي بالصةةةبر، وعةةةدم االستسةةةالم لميةةةأس 

، واإليمةةان بإمكانيةةة نجةةاح الوسةةاطة بمجةةرد اتفةةاق الطةةرفين عمةةى المجةةوء إلييةةا، مةةع التةةزام  بسةةرعة
الحيةةةاد وكتمةةةان السةةةر، إن ىةةةذه الشةةةروط وىةةةذه المةةةؤىالت والكفةةةاءات التةةةي يجةةةب أن تتةةةوفر فةةةي 
الوسيط استدعتيا مينتو الدقيقة المتمثمة في مسةاعدة األطةراف عمةى الوصةول إلةى حةل يرضةييما 
معةةا دون تغميةةب طةةرف عمةةى آخةةر، وجممةةة القةةول يعتبةةر الوسةةيط الجيةةد ضةةمانة أساسةةية لنجةةاح 

  قافتيا.الوساطة وانتشار ث
كان من الضروري تأطير ىذه الوسائل تشريعيا  ما إذا وفي األخير البد من التساؤل عن   

إلضفاء درجة عالية من الثقة فييا ، حيث يرى جانب من الفقو القانوني انو ال يستحسن ذلك 
ألن إجراءات الطرق البديمة تتخذ صورا متعددة والمصمحة فييا تكمن في مرونتيا وعدم 

 يا لقيود شكمية وطبيعتيا ال تتالئم بالضرورة مع قيود النصوص التشريعية .إخضاع
فالحمول البديمة ىي متممات طبيعية لإلجراءات القضائية ، لذلك يستحسن عدم التدخل    

تنمو وتتطور بأشكاليا المتعددة حسب رغبتيم   األطرافتشريعيا لتأطيرىا وتقنينيا وتركيا لحرية 
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كمما كان ذلك ال يتعارض مع النظام العام ، وأن إلييا في الجياز القضائي  وفتح المجال لمجوء
 .(1)يكون التشريع في حالة تدخمو دعما ليا وليس عائقا بالمساس في جوىر طبيعتيا 

 المبحث الرابع

 المنازعات المالئمة لنظام الطرق البديلة لحل المنازعات

لم يحدد المشرع الجزائري عندما تناول الطرق البديمة لحل المنازعات المدنية بالتنظيم أنواعا    
من النزاعات تصمح محال ليذا النظام ، بل جاء ليشمل جميع النزاعات المدنية وفقا لمقاعدة 
عمالو في المجال المدني بجميع  العامة التي تحكم ىذا النظام وىي حرية المجوء إليو وا 

يراعوا النظام العام واآلداب العامة واألحكام القانونية التي ليا صفة إلزامية   أنعاتو، بشرط مناز 
 وخصوصية بعض المنازعات .

إن عدم التقييد ىذا تفرضو المزايا والخصوصيات التي تتمتع بو ىذه الوسائل أو الطرق وىو    
 المساوئ التي يتخبط فييا .ميتيا كنظام بديل عن القضاء ييدف إلى تجاوز عما يكفل فا

 إال أنو وحتى يكون خيار األطراف في المجوء إلى نظام الطرق البديمة لفض المنازعات المدنية 
مناسبا ، ال بد أن تكون المنازعات طبيعتيا تصمح ليذا النظام ومالئمة لو ، فنجاح ىذا النظام 

 يتطمب اإللمام وبيان مدى مالئمة النزاعات من عدميا .
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 المطلب األول

 النزاعات األسرية

، حيث نظم البعض لقد أولى المشرع الجزائري اىتماما كبيرا لمطرق البديمة ، في اآلونة األخيرة    
حيث أن المجوء إلى الطرق البديمة  ،)1( منيا في عدد من قوانينو ، منيا الصمح في قانون األسرة

يزداد أىمية متى تعمق األمر بالمنازعات األسرية ، نظرا لطبيعة العالقة التي تربط بين مكونات 
سعيا و األسرة ، كل ىذا من أجل تحقيق األىداف النبيمة التي سطرىا المشرع في قانون األسرة  

األساسي ، في بناء كيان أفراد المجتمع ،  لمحفاظ عمى تماسك األسرة واستقرارىا في أداء دورىا
وتزداد أىمية المجوء إلى تسوية النزاعات األسرية عن طريق الصمح لكونيا تكتسي طابعا خاصا ، 
وتتعمق بعالقات ذات حساسية وخصوصية بين أفراد األسرة خاصة بين الزوجين واألبناء وتقتضي 

معالجة جوانب منيا ، ألنيا تكون عمى درجة من والحكمة والتروي في الكثير من الكتمان والسرية 
التعقيد وتمتاز باختالف طبائع الناس والتقاليد والمحيط الذي نشأ فيو أطرافيا ، باإلضافة إلى 

 تداخل ما ىو قانوني وما ىو اجتماعي ونفسي في النزاع .
 ثانيالالمطلب 

 نزاعات العمل

  إن نظام الطرق البديمة لحل المنازعات عرفو التشريع الجزائري قبل صدور قانون اإلجراءات    
في القانون  وذلك في مجال منازعات العمل الفردية الجماعية،  2008 المدنية واإلدارية في سنة

المعدل والمتمم والمتعمق بتسوية النزاعات الفردية في العمل  06/02/1990المؤرخ في  90/04
بالوقاية من النزاعات الجماعية  المعدل والمتمم والمتعمق 02/1990/ 06المؤرخ 90/02والقانون 

حيث فرق المشرع في تسوية النزاعات العمالية بين ،  اإلضرابفي العمل وتسويتيا وممارسة حق 
 النزاعات الفردية والجماعية .

                                                            

من قانون اإلجراءات  449إلى  439المعدل والمتمم والمواد من  84/11من قانون األسرة الجزائري رقم  49أنظر المادة  -1
 .المدنية واإلدارية 
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ما يميز الطرق البديمة لحل النزاعات العمالية في القانون الجزائري أنيا رضائية وتجرى  إن   
بعيدة عن القضاء عكس نظام الطرق البديمة لحل المنازعات المدنية المكرس في قانون اإلجراءات 

 المدنية واإلدارية .
 الفرع األول : النزاعات الفردية 

ر ومستخدم التي تقوم بين عامل أجي الفردية في العمل قد خص المشرع الجزائري النزاعاتل   
بإجراءات تسوية متميزة عن باقي المنازعات قبل التسوية القضائية التي  بشان تنفيذ عالقة لعمل

 االجتماعية تتمثل في : األقسامتختص بيا 
 المعالجة الداخلية للنزاعات الفردية في العمل  أوالتسوية  أوال :

التي  اإلجراءاتتكون ىذه التسوية عن استفادة العامل من طريق الطعن داخل المؤسسة حسب    
 90/04رقم المحددة في القانون  ا لإلجراءاتطبق أوالجماعية  واالتفاقياتتحددىا المعاىدات 

 . (1) أعالهالمذكور 
 . والتشيير بو إعالنوالمؤسسة وعدم  أسوارالنزاع داخل  إبقاء إلىوتيدف ىذه التسوية 

 التسوية الخارجية  ثانيا :

تسمى خارجية  إداريةوالذي تتكفل بو جية  اإلجباريالصمح  إجراءوتتمثل ىذه التسوية في    
عدم صمح يستدعي طرح  أواتفاق صمح ينيي النزاع  أعماليامكتب المصالحة والتي يتمخض عن 

 .(2) لفضوالقضاء االجتماعي  أمامالنزاع 
 الفرع الثاني : النزاعات الجماعية 

النزاعات الجماعية في العمل والتي تتعمق بالعالقات االجتماعية والمينية في  بخصوص أما   
تفصيمية لحل ىذا النوع  أحكامافقد وضع المشرع الجزائري  .امة لمعمل عالقة العمل والشروط الع

من المنازعات بعيدا عن القضاء الغير مختص بيا لحميا في فترة وجيزة نظرا لخطورتيا وأثرىا 
. وذلك عن طريق التنصيص عمى  اإلضراب إلىعمى االقتصاد الوطني خاصة عند المجوء 

                                                            

 .املعدل واملتمم واملتعلق بتسوية النزاعات الفردية يف العمل 06/02/1000املؤرخ يف  00/04من القانون  04و  03أنظر املواد  -1
 .املعدل واملتمم واملتعلق بتسوية النزاعات الفردية يف العمل 06/02/1000املؤرخ يف  00/04من يف القانون  10ادة أنظر امل -2
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ئي والوساطة الطرق البديمة لحل المنازعات الجماعية في العمل المتمثمة في الصمح غير القضا
 االتفاقية والتحكيم .

 الوقائية  اإلجراءات أوال :

قبل بروز النزاع وظيوره ، فقد نص المشرع الجزائري في القانون  اإلجراءاتتظير ىذه و  
الوقاية من مثل ىذه النزاعات ، وىذا عن طريق االجتماعات  آليةعمى  أعالهالمذكور  90/02

مال داخل الييئة المستخدمة ، يدرسون فييا وضعية الدورية بين المستخدمين وممثمي الع
 .العالقات االجتماعية والمينية وظروف العمل داخل الييئة المستخدمة 

  العالجية  اإلجراءات ثانيا :

وذلك في  إقميمياوالذي يتكفل بو مفتش العمل المختص  اإلجباريالصمح  إجراءوتتمثل في    
 .(1) في حالة فشميا أواتفاقية لممصالحة  إجراءاتحالة عدم وجود 
يمكن  األخيرةعدم االتفاق وفي الحالة  أوباالتفاق الذي ينيي النزاع  أماة حوتنتيي المصال
 .التحكيم  أوالوساطة  إلىلمطرفين المجوء 

  في نزاعات العمل الجماعية الوساطة ثالثا :

لقد نظم المشرع الجزائري الوساطة كطريقة لحل النزاعات الجماعية في العمل في حالة     
والوساطة في ىذه  أعالهالمذكور  90/02من القانون  12 إلى 10فشل المصالحة في المواد من 

النزاع الجماعي في العمل دون  أطراف باتفاقيكون  إليياالحالة تعرف بالوساطة االتفاقية فالمجوء 
ل من القضاء كما تطرقنا اليو بالنسبة لموساطة القضائية التي اقرىا المشرع الجزائري في تدخ

 إليوىي من تتكفل بتعيين وتسمية الوسيط الذي تسند  األطراف إرادة أنالمنازعات المدنية ، كما 
ميمة الفصل في النزاع عكس الوسيط القضائي الذي يتكفل القاضي بتعيينو من قوائم الوسطاء 

أي  األطرافتكون إلرادة  أنلمعدة سمفا والممسوكة عمى مستوى كل مجمس قضائي ، دون ا
 .دخل

                                                            

املعدل واملتمم واملتعلق بالوقاية من النزاعات اجلماعية يف العمل وتسويتها  02/1000/ 06املؤرخ 00/02 من القانون  05انظر الفقرة الثانية من املادة   -1
  . وممارسة حق اإلضراب
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 في نزاعات العمل الجماعيةالتحكيم  رابعا :

النزاع الجماعي عمى عرض خالفيما عمى التحكيم ، فينا تطبق  أطراففي حالة اتفاق  أما    
 المدنية الممغى والتي استبدلت بالمواد من اإلجراءاتمن قانون  445 إلى 442المواد من 

 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية . 1031 إلى 1006
وما يميز التحكيم في ىذه الحالة عن التحكيم المنظم في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 

)) يصدر : تنص عمى ما يمي التي 90/02لفقرة الثانية من القانون ا 13نستشفو من نص المادة 
قرار التحكيم النيائي خالل الثالثين يوما الموالية لتعيين الحكام ، وىذا القرار يفرض نفسو عمى 

  : الطرفين المذين يمزمان بتنفيذه .(( وتتمثل ىذه المميزات في اآلتي
قرار التحكيم الذي تصدره ىيئة التحكيم بخصوص النزاع الجماعي في العمل نيائي ال يقبل  -1

المقضي فيو ، عكس قرار التحكيم  الشيء، أي يتمتع بقوة من طرق الطعن العادية  أي طريق
 في المنازعات األخرى الذي يقبل االستئناف .

يوما عكس مدة التحكيم في المنازعات  30مدة التحكيم في النزاع الجماعي محددة بـ  -2
 .التمديد إمكانيةأشير مع  4 األخرى تحددىا االتفاق التحكيمي وفي حالة عدم التحديد ال تتجاوز

القرار التحكيمي في النزاع الجماعي لمعمل يقبل التنفيذ المباشر بعد صدوره دون حاجة  -3
الستصدار أمر قضائي بذلك كما ىو معمول بو بالنسبة لمقرارات التحكيمية التي تفصل في 

 . األخرىالمنازعات 
 لثالمطلب الثا

 النزاعات التجارية

 : عقد الصلح في النزاعات التجارية  األولالفرع 

عقد الصمح كطريق في التسوية القضائية  75/59لقد تضمن القانون التجاري الجزائري رقم    
بالنسبة لممدين التاجر ، وعرفو عمى انو اتفاق بين المدين ودائنيو ، الذين يوافقون بموجبو عمى 

 من القانون التجاري . 317تخفيض جزء منيا .طبقا لممادة  أولدفع الديون  أجال
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الدائنين المقبولة ديونيم  باستدعاءفمتى قبل المدين في تسوية قضائية يقوم القاضي المنتدب 
من القرار  أيامكان ثمة نزاع ففي ثالثة  أن أوالتالية إلقفال كشف الديون  أيامفي ميعاد الثالثة 

موجو ضمن ظروف شخصية من  أوالصادر من المحكمة وذلك بإخطار ينشر في الصحف 
 طرف وكيل التفميسة.

يخضع الصمح لمتصديق عميو من المحكمة ، وتكون متابعة التصديق بناء عمى طمب الطرف 
المحددة لممعارضة  أيامبعد فوات الثمانية  إالالذي ييمو التعجيل وال يمكن لممحكمة الفصل فيو 

 في الصمح من طرف جميع الدائنين .
وعند التصديق عمى الصمح من طرف المحكمة يصبح ممزما لجميع الدائنين سواء كانت قد 

 ال . أمحققت ديونيم 

 الفرع الثاني : الوساطة في النزاعات التجارية 

وعدم ازدياد معدل التجارة واتساع سوقيا نتيجة لزيادة وسيولة االتصاالت عبر الحدود  إن   
الخارجي لمفصل  أومالئمة التنظيمات القضائية والقوانين الوضعية سواء عمى الصعيد الداخمي 

فيما ينشأ من نزاعات تجارية يجعل لموساطة دورا كبيرا كأحد البدائل لمقضاء الرسمي في الدولة ، 
كون لما توفره ألطراف النزاع من سرية وخصوصية وتحرير من قيود القوانين الوضعية ، وت

 : )1(الوساطة مالئمة لمنزاعات التجارية لألسباب التالية 
رافيا االستمرار بمناسبة القيام بأعمال تجارية يريد أط أوقيام النزاعات التجارية بين التجار  -1

 ، والوساطة تشكل أىم وسيمة لتحقيق ذلك .في ىذه العالقات 
رتو عمى الفصل في النزاعات في مشكمة القضاء الرسمي األساسية تتمثل في عدم قد إن -2

وقت قصير ، وىو عيب يضر بالمعامالت التجارية التي تعتمد عمى السرعة ، حيث تشكل 
 الوساطة ضمانة أساسية لتحقيق الفصل في النزاعات في وقت قصير .

                                                            

. 217روال تقي سميم االحمد ، رسالة سابقة ، ص  -1  
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يتيح نظام الوساطة تعيين وسيط لديو الخبرة الفنية ما يمكنو من مساعدة األطراف في حل  -3
المعروض عميو دون الحاجة النتداب الخبراء فالقاضي يراعي في اختيار الوسيط أن يكون النزاع 

  .عمى درجة من التخصص في موضوع النزاع
طبيعة المعامالت التجارية تتطمب الفصل فييا بسرية وبأقل قدر ممكن من العالنية ، حيث  -4

المشاكل ، وىنا تحقق الوساطة تعتمد النزاعات التجارية أساسا عمى الثقة ، وعدم التشيير ب
 .ممعامالت التجارية مزايا السرية ل

 رابعالمطلب ال

 النزاعات العقارية

 النزاعات العقارية  خصوصيةالفرع األول : 

لممجتمع فإن المنازعات حمو تكثر وتتعدد  ىمية العقار في تحقيق النمو واالزدىارنظرا أل   
كانت األحكام القانونية التي تضبطو غير دقيقة ومبعثرة في عدة نصوص كما ىو  إذاخاصة 

 .الحال بالنسبة لمجزائر 
فضال عن التذبذب الذي عرفتو التوجيات السياسية واالقتصادية لمبالد في تحوليا من نظام 

ر العيني يرتكز عمى الممكية الجماعية إلى نظام يضمن الممكية الفردية ، نظام تبنى نظام الشي
 الذي أساسو المسح في بمد مساحات شاسعة من ترابو غير ممسوحة ولم تحرر ليا عقود .

كل ىذا يتسبب في كثرة المنازعات العقارية وتعقيدىا وعدم قدرة القاضي غير المتخصص عمى 
 استيعابيا .

مة لحل ومن ىنا كانت المنازعات العقارية أحد المجاالت الخصبة العتماد نظام الطرق البدي
، حيث يكون ىذا النظام وسيمة فعالة لحل ىذا النوع من النزاعات بما   بجميع صوره المنازعات

يضمنو ليا من حمول تمقى تجاوبا منقطع النظير ليا من طرف الخصوم ضمن مجال زمني 
 قصير وبأقل تكمفة وجيد .
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 الفرع الثاني : نظام الصلح في النزاعات العقارية 

لقد عرفت النزاعات العقارية نظام الصمح القضائي كآلية لفضيا قبل تنظيم الطرق البديمة    
المدنية واإلدارية وىذا في العديد من النصوص  اإلجراءاتلحل المنازعات المدنية في قانون 

 القانونية .

 الصلح في المنازعات المتعلقة بالترقيم المؤقت أوال :

 1976/ 03/  25المؤرخ في  76/63من المرسوم التنفيذي رقم  15لقد نصت المادة    
المتعمق بتأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم عمى أن المحافظ العقاري يممك سمطة المصالحة 
بين المتنازعين عمى الترقيم المؤقت ، وفي حالة فشل الصمح يبمغ لمطرف المعني رأيو ويبقى ليذا 

 .ع دعوى أمام القسم العقاريرف األخير

 الصلح في المنازعات المتعلقة بالتحقيق العقاري  ثانيا :

المتضمن  02/2007/ 27المؤرخ في  07/02من القانون رقم  12لقد نصت المادة     
تأسيس إجراء لمعاينة حق الممكية العقارية وتسميم سندات الممكية عن طريق تحقيق عقاري عمى 

ري في أجراء الصمح بين المتنازعين أثناء سير عممية التحقيق العقاري . سمطة المحقق العقا
اتفاق يحرر محضر بذلك ، وفي حالة ما إذا باءت محاولة الصمح  إلىفإذا توصل األطراف 

بالفشل يحرر محضر بعدم الصمح يسمح لمطرف الذي ييمو األمر برفع دعوى قضائية أمام 
 القسم العقاري المختص إقميميا  . 

 الفرع الثالث : الوساطة العقارية 

تقع في المسائل العقارية يمكن حميا ، سواء كانت خالفات  أنجميع النزاعات التي يمكن    
حول بناء القصور أو المنازل أو من خالل شراء وبيع المنازل أو من خالل شراء وبيع األراضي  

د بين العقارات ، والعيوب الخفية في ، والحدو  االرتفاقأو الحقوق المتعمقة بالسماسرة ، وحقوق 
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حال عدم الكشف عنيا ، جميع تمك األمور تتيح لمفرقاء فرصا لموصول إلى حل بأقل األضرار 
 .)1(والنفقات التي يمكن دفعيا في حال لجا أحد األطراف إلى القضاء 

 

 المطلب الخامس 

 منازعات الملكية الفكرية

 الفرع األول : تعريف حقوق الملكية الفكرية 

إن موضوع الممكية الفكرية من المواضيع الحديثة واليامة بذات الوقت . وتكمن أىميتو لما    
يتعمق بو من حقوق تيم جميع طبقات وأفراد المجتمع ومؤسساتو األىمية من مستيمكين أو تجار 

 أو رجال أعمال أو حقوقيين .
ويشمل مصطمح الممكية الفكرية أشكال متعددة ومختمفة من الحقوق وقد قام الباحثون بوضع 

 ثالثعدة تقسيمات لمصطمح الممكية الفكرية إال أن أكثر ىذه التقسيمات شيوعا يقع في 
 مجموعات .

 مثل براءات االختراع وحقوق النشر الحقوق اإلبداعية  -1
أو  لعالمة التجارية ، االسم التجارية أو الخدمة ، مثل االحقوق التي تشير إلى أصل السمع -2

 العالمات الفارقة .
 حقوق المعمومات السرية والخبرة والمعرفة الفنية . -3
ومع ىذه األشكال والتقسيمات لمحقوق المتعمقة بالممكية الفكرية األنفة الذكر ، يبرز دور    

 . )2( لحقوقالطرق البديمة في حل المنازعات المتعمقة بتمك ا
 الفرع الثاني : الخصائص العامة للطرق البديلة لتسوية منازعات الملكية الفكرية

 تبرز الخصائص العامة لمطرق البديمة لتسوية منازعات الممكية الفكرية كاألتي :   

                                                            

  . 86محمد احمد القطاونة ، رسالة سابقة ، ص  -1
ر مشيور حديثو الجازي ، الوساطة كوسيمة لتسوية منازعات الممكية الفكرية ، ندوة في جامعة اليرموك إربد المممكة األردنية عم -2

 . 01، ص  2004كانون أول  28الياشمية بعنوان : " الوساطة كوسيمة بديمة لتسوية المنازعات " ، 
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تنشأ منازعات الممكية الفكرية عادة بين شركات كبيرة وىذه الشركات في معظم األوقات  -1
ترتبط مع بعضيا بعالقات مستمرة ، وأن أىمية استمرارية ىذه العالقات بين األطراف تكون 

تسويات ودية في حالة النزاعات ، وذلك  إلىمحور ىام ، لذلك فإن ىناك حرص شديد لموصول 
 ى استمرارية العالقة بين أطراف النزاع .لممحافظة عم

إن تسوية منازعات الممكية الفكرية بالطرق العادية تكون باىضة التكاليف بشكل عام  -2
إذا أخذنا بعين االعتبار مدى تعقيد اإلجراءات وباألخص عندما يتعمق النزاع بأمور خصوصا 

حل المنازعات يكون أقل كمفة وخاصة ذات تقنية عالية ، وبالتالي فإن إتباع الطرق البديمة في 
 في الدول التي تتقاضى رسوم عالية في التقاضي ، أو التي تكون فييا أتعاب المحامين باىضة .

يعد عامل الوقت من العوامل الميمة في منازعات الممكية الفكرية ، وذلك نظرا لمتطور  -3
تأخذ وقت طويل وقد تكون التكنولوجيا التكنولوجي المتسارع ، و بالنسبة إلجراءات التقاضي فإنيا 

التي تم النزاع عمييا قد فقدت قيمتيا بسبب ىذا التطور التكنولوجي ، وبالتالي يكون من األفضل 
 النزاعات التي تعتبر إجراءاتيا أسرع بشكل ممحوظ مقارنة بالتقاضي . ةإتباع الطرق البديمة لتسوي

منازعات الممكية الفكرية تكون عادة معقدة وتحتوي عمى مستوى عال من التكنولوجيا  إن -4
المتطورة مما يجعميا معقدة الحل وتحتاج في ىذه الحاالت لتدخل خبراء في مجال المنازعة ذاتيا  

 ىذه الخبرات ليست متوفرة دائما لدى أجيزة القضاء الوطني . أنخصوصا 
عمى السرية التامة وبالتالي إذا ما تم عرض  تعتمد بشكل رئيسي ية قضايا الممكية الفكر  إن -5

النزاع المتعمق بالممكية الفكرية عمى القضاء فإنو بذلك سينتفي عنصر السرية ، ألن القضاء 
بشكل عام عمني ، وبالتالي فإن االلتجاء إلى الطرق البديمة يكون أضمن وأفضل لتفادي كشف 

 لألسرار .
إن منازعات الممكية الفكرية غالبا ما تتعدى الحدود الوطنية بل إنيا تتميز بالطابع الدولي  -6

وينشأ ىنا اختالف بين الطابع الوطني لممقاضاة أمام المحاكم الوطنية والنطاق الدولي لمنزاع 
يج اد السبل المرفوع إلى القضاء . وبالتالي يظير ىنا دور الطرق البديمة في حل ىذه الخالفات وا 

والطرق األسيل واألفضل التي يتفق عمييا األطراف لحل النزاع . وذلك يعكس صفة المرونة في 
 الطرق البديمة لحل المنازعات . 
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 سادسال المطلب

للوساطة وغير المالئمة المالئمةالمنازعات 
)1(

 

 : المنازعات المالئمة للوساطة األولالفرع 
)2(

 

 بالحاالت التالية :وتتمثل  المنازعات المالئمة 
الحالة التي يكون  فييا أطراف النزاع  راغبين بإيجاد  حل لذلك النزاع  لكنيم غير قادرين  -1

من ومن خالل  ما يتسم بو   عمى التوصل لذلك الحل، ذلك انو في مثل ىذه الحالة  فان الوسيط
تو العممية و العممية  من مقدره عمى استخدام أساليب  االتصال  الفعالة  المالئمة  وتوظيف خبر 

 .ير قادرين عمى التوصل لحل النزاعشأنو أن يساىم في إزالة العقبات التي تجعل األطراف غ
الحالة التي يكون  بين طرفي النزاع عالقة معينو كالقرابة  أو المصاىرة  أو العالقات   -2

استخدام الوساطة أن تحافظ ذلك أن من شأن  ، ي يحرص األطراف عمى استمراريتياالتجارية الت
عمى استمرارية  ىذه العالقات  وتحقيق مصالح  األطراف  وعمى العكس من ذلك  فان عممية  

 التقاضي  يكون ليا اثر سمبي  عمى مثل تمك العالقات .
الحاالت التي يكون فييا صدور حكم قضائي غير مرغوب بو من قبل طرفي النزاع   وتتمثل  -3

لمنازعات التي تكون فييا النتيجة المتوقعة لفض النزاع قضائيا مبيمة بالنسبة ىذه الحاالت في ا
 لطرفي النزاع.

الحاالت التي تكون فييا التكاليف القضائية باىظة مقارنة مع تكاليف الوساطة إذ أن بعض  -4
المنازعات تستدعي مصاريف ونفقات باىظة يمكن لألطراف تجنبيا وذلك من خالل المجوء إلى 

 ساطة.الو 

                                                            

 الئمة لموساطة راجع : لمزيد من التفصيل حول المنازعات المالئمة وغير الم -1
  78محمد احمد القطاونة ، رسالة سابقة ، ص - 
 . 128رلى صالح احمد أبو رمان ، رسالة سابقة ، ص   -
  206روال تقي سميم األحمد ، رسالة سابقة ، ص  -
 . 12التقرير السابق ، ص  ، الناصر محمد عدلي وأبو الغنم عبد اهلل برجس -
مجمة المحكمة العميا ، قسم الوثائق ، العدد الخاص بالطرق البديمة لحل النزاعات  الجزء الثاني،  كمال فنيش ، الوساطة ،  -2

  . 579، ص  2009
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الحاالت التي يرغب فييا األطراف إيجاد حل فوري وسريع لفض النزاع فيذه الحالة  من أكثر  -5
 الحاالت مالئمة  لموساطة  بالنظر إلى الوقت  الزمني  الذي تستغرقو  إجراءات  عممية التقاضي.  

ليم ذلك في حين  الحاالت التي يرغب فييا  األطراف بالتحكم  بنتيجة النزاع ، فالوساطة تتيح -6
 أن نتيجة الحكم القضائي  تكون خارجة عن نطاق تحكم األطراف .

الحاالت التي تكون فييا النزاعات معقده  من حيث عدد األطراف وطبيعة النزاع  فالخبرة   -7
العممية والعممية التي يتمتع بيا الوسيط وقدرتو عمى استخدام  أساليب االتصال  المالئمة وأساليب  

اوضات المالئمة وقدرتو عمى تقييم المراكز  القانونية بشكل مقنع  وحيادي يمكنو من تسوية  المف
 .مثل تمك المنازعات 

الخصوم ألسباب شخصية بحتو الحاالت التي يكون فييا صعوبة باالتصال بين  وكالء  -8
وبالتالي  خصومة شخصية  بينيما أو تنافسية  تؤدي إلى صعوبة  االتصال فيما بينيما كوجود 

 .ل) الخصم (ــفان الوساطة تتيح المجال لمموك
وكيل في فض النزاع ألسباب في جمسات الوساطة األمر الذي من شانو أن يمنع تعنت الاالشتراك 
عمييا ن الوكالء  عن الخصومة المتنازع مما يؤدي  إلى طرح الخصومة الشخصية  بيشخصية 

 بين أطراف النزاع .
الحاالت التي يرغب فييا األطراف بإيجاد حمول غير تقميديو لتسوية النزاع ذلك أن ىناك  -9

 نوعان من الحمول يمكن التوصل إلييا في عممية الوساطة وىما:
الحل القانوني الواقعي القائم عمى أساس الحقوق القانونية الواقعية وفقا لمنصوص القانونية التي  -أ

 ضوء الوقائع المطروحة التي تمثل موضوع النزاع.تحكم موضوع النزاع وعمى 
الحل  غير التقميدي  : والذي يقوم عمى  أساس الجمع بين تسوية النزاع موضوع الدعوى  -ب

باإلضافة إلى تسوية نزاعات أخرى بين األطراف  يكون أمر تسويتيا من شأنو أن يؤدي  إلى 
 .تسوية النزاع  موضوع الدعوى 

األطراف في القضايا التجارية والتي يرتبط فييا وتبرز أىميو مثل ىذا الحل غير التقميدي    
إذ قد ينشأ خالف بشان إحدى  ىذه العالقات  إال أن حمو يستدعي  بعالقات تجارية متشابكة 
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معالجة عالقات  تجارية  أخرى بين األطراف من خالل إعادة تنظيم  ىذه العالقات  من خالل  
 الوساطة .عممية 

  لنظام الوساطة  المنازعات غير المالئمة  الثاني : الفرع

المزايا والخصوصيات التي تتمتع بيا ىذه الوسائل ، فإنيا ال تخمو من بعض  نعمى الرغم م   
العيوب التي قد تحيط بإجراءات ىذه الوسائل ، صحيح أن نجاح ىذه الوسائل يتوقف بالدرجة 

 األولى عمى إرادة المتنازعين وحسن نيتيم 
المصالح ولكن ىناك بعض النزاعات التي قد ال تكون محصورة من حيث الظروف و    

بالمتنازعين أنفسيم ، يمكن أن يكون ليا مجال واسع ، وتأثيرات شاممة وتتخطى المتنازعين كما 
فمثال  ،)1(بعض الشروط في العقود النموذجية ىو الحال في النزاعات الناشئة حول مضمون 

كما ىو الحال في بعض الشركات والمصارف ىم  أوفي بعض الييئات االقتصادية الكبرى 
بحاجة ليس فقط إلى حل توافقي ينيي النزاع القائم في حال حصولو ، بل ىم بحاجة أكثر إلى 
قرار واضح وصريح يؤسس الجتياد قضائي وال يفسح المجال ألي نزاعات الحقة قد تطرأ. 

و مبالغ ىائمة ومصالح ضخمة والمثال عمى ذلك أن ىناك نوعا من المنازعات يضع الخالف في
كثرة التكاليف والنفقات القضائية تعني شيئا ، وكذلك الوقت  أوعمى المحك بحيث ال تعود قمة 

 وسرعة البت بالنزاع يصبحان ال يعنيان شيئا أمام المصالح الكبرى .
د انو ليس بإمكان ىذه الوسائل أن تفصل في نزاعات تتطمب تفسيرا ألح إلى اإلشارةالبد من 
أو ألحد مواد القانون ، فالتفسير تعطيو الجيات القضائية أو التحكيمية ، كما أنو ثمة مواد العقد 

بعض الحاالت يكون احد األطراف محق بالكامل والطرف األخر مخل بالكامل ، كما لو كان 
ئل النزاع بين دائن ثابت حقو في الدين ، والمدين ال يدفع ، فإن أية تسوية بموجب ىذه الوسا

 .(2)لمدائن ، وىذا يتنافى مع العدالة المتوخاة إجحافالبديمة فيو 
 يمي : باختصار ما  ير المالئمة لموساطةغتشمل المنازعات  و   

                                                            

  .155عالء اباريان ، مرجع سابق ، ص  -1
  . 156، ص  نفسوعالء اباريان ، مرجع  2
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 المنازعات التي يرفض فييا أطراف النزاع مبدأ المفاوضة. -1
الحاالت التي يكون فييا النزاع مرتبط بمسالة متعمقة بالنظام العام وال تقبل التجزئة  -2  
فاصل في يا األطراف الحصول عمى حكم قضائي نيائي وممزم و الحاالت التي يرغب في -3

 .الييئة التحكيمية أو عن طريق طرف ثالث ىي الجية القضائية  يحمل طابع الرسمية الدعوى
لمنزاع قضائي نيائي  حل قانونيالحاالت التي يرغب فييا أطراف النزاع الحصول عمى  -4

 .عمى نحو يجعمو سابقة قضائية 
فالوساطة تكون غير  األطرافعندما يكون تأخير الفصل في الدعوى من مصمحة احد  -5 

 مالئمة لو بالنظر لتميزىا بسرعة الفصل في النزاع . 
النزاع المقدرة عمى القيام بتقييم واقعي ومنطقي لمسؤولية كل  أطرافعندما ال يكون لدى  -6 

 األطرافالقائم بينيم . ففي ىذه الحالة يفضل منيم ، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب بشأن النزاع 
في الوساطة لن يستطيعوا اتخاذ الخيار المالئم  أنيمالقضاء لحسم النزاع عمى اعتبار  إلىالمجوء 

 عمى تقدير ىذا الخيار . لعدم مقدرتيم
لذا فإن نجاح الوساطة ال يعتمد عمى نوع النزاع ولكن عمى مجموعة الخصائص والظروف    

 فاشمة . أووساطة ناجحة  إلى إما أدتالمحيطة بو متى توافرت 
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 لفصل الثانيا

 النظام القانوني للطرق البديلة لحل المنازعات

عمى تبني نظاـ الطرؽ  2008لقد سبؽ وأف بينا أف المشرع الجزائري قد استقر في سنة    
سنتناوؿ  وعمى ىذاقانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية  صدورالبديمة في حؿ المنازعات بمناسبة 

ترتيب الذي وضعو المشرع في ىذا الفصؿ النظاـ القانوني لكؿ طريؽ عمى حدى حسب ال
ثـ النظاـ و  ، وعميو سنتطرؽ إلى النظاـ القانوني لمصمح القضائي ) المبحث األوؿ (   الجزائري

( ، و أخيرا النظاـ القانوني لمتحكيـ الداخمي )  القانوني لموساطة القضائية ) المبحث الثاني
 المبحث الثالث ( .

 المبحث األول

 النظام القانوني للصلح القضائي

، عرفو مجتمعنا وعمؿ بو منذ  يعتبر الصمح القضائي أسموبا متميزا إلنياء المنازعات المدنية   
إلى التراكـ والتكدس  وفي العصر الحديث ونظرا لتعقد وتشعب المنازعات ما أدى القدـ .

القضائي مما انعكس سمبا عمى أداء جياز القضاء ، ظيرت الحاجة الممحة إلى الصمح 
وىذا لما  موؿ البديمة لمنزاعات. تبنتو األنظمة القضائية والقانونية الحديثةالقضائي كأحد الح

يستمزمو ذلؾ يحققو مف كسب كبيرا ألطراؼ الخصومة بتفادييـ متابعة السير في الخصومة بما 
 . (1)المحتممة التي قد يقع فييا القضاء خطاءمف جيد ووقت ونفقات وتالفي األ

ذا كاف الصمح في كؿ أشكالو المتواجدة اليـو في     القانونية سواء كانت غربية أو  األنظمةوا 
فإف الفكر القانوني قد وضع لو تنظيما قانونيا  ،جديد  شكؿعربية ما ىو إرث الماضي في 

التشريعات عمى تباينيا ال تتعامؿ مع  أف، ومف الواضح  (2)يتصؼ بالمرونة والشكمية البسيطة 

                                                            

تطبيقاتو في  ، الصمح واحمد محمود صالح ابو ىشيش :أنظرفي فض المنازعات لمزيد مف التفصيؿ حوؿ أىمية الصمح  - 1
 07، ص 2007رسالة ماجيستير في القضاء الشرعي ، كمية الدراسات العميا ، جامعة الخميؿ ، فمسطيف، ،  االحواؿ الشخصية

 2 - La conciliation et les modes Para – judiciaires de réglement des litiges , Association d’études et de 
recherches , école nationale de la magistrature, laboratoire d’ anthropologie juridique , paris , 1989. 
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 االجتماعيةالعممية الصمحية وفؽ منيج موحد ، بؿ كؿ دولة تتعامؿ معيا وفقا لفمسفتيا 
 مع سياستيا القانونية . والسياسية الخاصة بيا والتي تتالئـ واالقتصادية

أحكاـ عامة عف الصمح مف حيث  الجزائري وضع التقنيف المدنيوأسوة بالتشريعات المقارنة    
أو المحتمؿ وقوعو ضمف الفصؿ الخامس تحت الباب السابع  أنو عقد ينحسـ بو النزاع القائـ
إلى المادة  459مف المادة  فرتب القانوف المدني نصوصو .(1) بعنواف العقود المتعمقة بالممكية

وعرض في القسـ األوؿ أركاف الصمح وفي القسـ الثاني آثار ، وقسميا إلى ثالثة أقساـ  466
تصدى المشرع الجزائري في قانوف اإلجراءات كما الصمح والقسـ الثالث بطالف الصمح ، 

 25/02/2008المؤرخ في  08/09ف رقـ بموجب القانو  المدنية واإلدارية الجديد الصادر
لموضوع الصمح وبالضبط الصمح القضائي في الفصؿ األوؿ مف الباب األوؿ مف الكتاب 
الخامس تحت عنواف الطرؽ البديمة لحؿ النازعات مف خالؿ تنظيـ إجراءاتو في المواد مف 

 .   993إلى  990
الصمح   أركاف، حيث تناولنا في المطمب األوؿ  مطالب خمسةالمبحث إلى وعميو قسمنا ىذا    

 نطاؽ المجوء إلىفي المطمب الثالث و  الصمح القضائي إجراءات القضائي وفي المطمب الثاني
أما المطمب الرابع فتناولنا فيو أثار الصمح القضائي والخامس انقضاء  .الصمح القضائي

 الصمح.
 المطلب األول

 القضائيأركان الصلح 

في ىذا المطمب أركاف الصمح ومقوماتو ، وذلؾ مف خالؿ تقسيمو إلى فرعيف  سنتناوؿ    
نتناوؿ في األوؿ األركاف العامة في الصمح ، فيما نخصص الفرع الثاني لألركاف الخاصة ) 

 مقومات الصمح ( .
 
 

 

                                                            

 عقد يكشؼ عف الحقوؽ وال ينقميا فيو يتضمف نزوال عنيا. ىوينقؿ الممكية مثؿ البيع , بؿ  الصمح ال - 1
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 الفرع األول : األركان العامة 

عقدا كسائر العقود المدنية  إاليتفؽ كؿ مف التشريع والقضاء والفقو عمى أف الصمح ليس    
والمتمثمة في التراضي  ، وبالتالي يحتاج النعقاده إلى األركاف الواجب توافرىا في باقي العقود

القسـ الثاني مف الفصؿ المنصوص عمييا في القانوف المدني الجزائري في  (1) والمحؿ والسبب
  األوؿ مف الكتاب الثاني تحت عنواف شروط العقد . 

وسنركز في ىذا العمؿ عمى األركاف الخاصة في عقد الصمح طالما أف األركاف العامة    
 موحدة بيف جميع العقود المدنية بما فييا عقد الصمح .

 الفرع الثاني : األركان الخاصة 

 كاألتي : نتناوليامقومات  القضائي لمصمح   
  وجود نزاع قائم أوال :

القائـ بأنو : " اختالؼ فريقيف عمى الحؽ موضوع النزاع يعرؼ الدكتور زىدي يكف النزاع    
 .(2) وعرضو أماـ القضاء لمفصؿ فيو ."

خالؿ مقارنتو مع النزاع المحتمؿ بقولو : " بأنو يختمؼ أما الدكتور السنيوري فقد عرفو مف    
 .(3)عنو بأنو يتضمف أمريف اثنيف ىما : تعارض المصالح والمطالبة القضائية "  

إذا صدر حكـ  أمافإذا حسـ الطرفاف ىذا النزاع القائـ بالصمح كاف ىذا صمحا قضائيا ،    
نيائي في النزاع فال مجاؿ إلعماؿ الصمح ، وعمى العكس مف ذلؾ إذا صدر في الدعوى 
القضائية حكـ قابؿ لمطعف فيو بطرؽ الطعف سواء العادية أو غير العادية . فغنو يجوز في ىذه 

                                                            

: وأيضا 143سابؽ ، ص األنصاري حسف النيداني ، مرجع  -:  أنظرلمزيد مف التفصيؿ حوؿ االركاف العامة لعقد الصمح  - 1
خاص  كمية الحقوؽ سميماف قدور محمد ، الصمح كطريؽ بديؿ لحؿ النزاعات ، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف ال -

أيمف بف محمد أبو العياؿ ،  . و24، ص  2012/ 1011والعموـ السياسية ، جامعة أبي بكر بمقايد ، تممساف ، الجزائر ،  
عقد الصمح في المعامالت في القوانيف العربية واالنجموساكسونية ، رسالة مقدمة لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه في الحقوؽ ، 

 . 104ص  1999الحقوؽ ، جامعة دمشؽ ،  كمية
زىدي يكف ، شرح قانوف الموجبات والعقود ف الجزء السادس عشر في عقود الضماف ، الصمح والكفالة ، دار الثقافة بيروت ،  - 2

 . 128بدوف سنة نشر . ص 
العقود التي تقع عمى الممكية  اليبة و الشركة  عبد الرزاؽ احمد السنيوري ، الوسيط في شرح القانوف المدني ، الجزء الخامس -3

 . 509، ص المجمد الثاني ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبناف . دوف سنة نشر   و القرض والدخؿ الدائـ والصمح ،
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الح المحكـو لو مع المحكـو عميو ، وذلؾ باف يتنازؿ المحكـو عميو عف الطعف الحاالت أف يتص
التصالح قد يجد مجاال لو حتى بعد صيرورة  إفبؿ  ،في الحكـ بمقابؿ يتفؽ عميو الطرفاف 

الحكـ نيائيا وباتا ، وذلؾ باف يتصالح الطرفاف عمى نزاع نشأ عند تنفيذ الحكـ ف باف يتفؽ 
المحكـو لو مع المحكـو عميو عمى أف ينزؿ األوؿ عف جزء مف حقو المقرر لو بموجب الحكـ 

تي حكـ بيا عميو ، دوف الحاجة إلى المجوء بتنفيذ االلتزامات الالبات مقابؿ قياـ المحكـو عميو 
 إلى إجراءات التنفيذ الجبري .

 .(1) وال يمكف أف يكوف النزاع قائما فحسب بؿ البد أف يكوف جديا حقيقيا ال صوريا   
 تنازل الخصوم عن ادعاءاتهم بنية حسم النزاع  ثانيا:

 أي أف يتنازؿ المتنازعيف عف ادعاءاتيـ كميا أو جزء منيا ويعد ىذا العنصر جوىر الصمح .   
إذ يجب أف يتنازؿ كؿ مف المتصالحيف عف مطالبيـ أو عمى األقؿ جزء منيا دوف ضرورة 

  تكافؤ التضحيات مف الطرفيف ، فالتعادؿ في التنازالت ليس إلزاميا .
جزء مف ادعائو في مقابؿ تنازؿ الطرؼ األخر عف كؿ  كما أف تنازؿ أحد الطرفيف عف   

ادعاءاتو ال نكوف بصدد صمح بؿ ترؾ لمخصومة ، ألف أىـ ما يميز العممية الصمحية ىو 
 التنازؿ المتبادؿ .

يقصد مف ورائيا حسـ كما أنو ال يكفي أف يقدـ الطرفاف عمى التضحية المتبادلة بؿ البد أف    
عف الصمح إال إذا كاف العقد يحسـ النزاع ويجعؿ الدعوى فيو بال  النزاع القائـ ، فال حديث

 .(2) فائدة ، فإذا انعدمت النية ال يعتبر العقد صمحا
 
 
 

 
 

                                                            

 . 56سابقة ، ص مذكرة،  سميماف قدور محمد - 1
 . 64 ، ص نفسيا مذكرة،  سميماف قدور محمد - 2
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 الثانيالمطلب 

 القضائيإجراءات الصلح 

قانوف  إجراءات الصمح حسب ما جاء بو التعديؿ الجديد ضمفالمطمب نتناوؿ في ىذا    
 .(1) المتضمف اإلجراءات المدنية و اإلدارية  2008 فيفري 25المؤرخ في  08/09  

 اإلصالح بين الخصومب الجهة المختصة:  األولالفرع 
(2). 
ؿ ح ؼره في التشريع الجزائري كاف بيدإقرا أفإف ما يميز الصمح القضائي كطريؽ بديؿ 

. وفي ـ خصومة قضائية بمناسبتياالمنازعات القضائية أي التي تـ رفع دعوى بخصوصيا وقيا
ما يمي :)) يجوز لمخصـو التصالح عمى مف قانوف اإلجراءات المدنية  990 المادة تنصذلؾ 

ىذه المادة  استقراء خالؿ ومف تمقائيا ، أو بسعي مف القاضي ، في جميع مراحؿ الخصومة ((.
في القانوف الجزائري أنو يجوز القياـ بعممية الصمح أثناء سير الخصومة المبدأ السائد  نجد أف

أو بواسطة  أنفسيـ،سواء بوفي جميع مراحميا ، سواء كانت المحاولة بمبادرة مف الخصـو 
 المشرع  منح بسعي مف القاضي ففي الحالة األولى ، يجري الصمح أفكما يمكف وكالئيـ 

 الغالب لكف،  أي طرؼ أخر دوف تدخؿ تمقائيا لتصالحالحؽ ألطرؼ الخصومة القضائية ، ا
فيحتاج األمر إلى بذؿ بينيـ النزاع  األطراؼ بأنفسيـ إبراـ صمح يحسـ أنو قد ال يستطيع

   .لمقياـ بيا  ثالثطرؼ تتطمب تدخؿ ىذه المحاوالت قد مجيودات 
الفصؿ في فإذا كاف العمؿ األبرز لمقاضي ىو العمؿ القضائي البحت المتمثؿ في    

الخصومات وحسـ النزاعات بأحكاـ قضائية مف خالؿ تطبيؽ النصوص القانونية ذات العالقة 
يضطمع بدور بارز وفاعؿ في فض النزاعات فاف القاضي اليـو  بالنزاع المعروض عميو .

                                                            

 المشرع الجزائري إجراءات الصمح مف قانوف اإلجراءات المدنية الفرنسي .خذ أ - 1
Article 127 du nouveaux code de procedure civile Français-Titre VI- la conciliation : « Les parties peuvent 

se concilier , d’elles- mémes ou à l’initiative du juje, tout au long de l’instance ». 
Article 128 : «  la conciliation est tantée , sauf disposition particuliére , au lieu et au moment que le juge 

estime favorables. » 
 . 74سميماف قدور محمد ، مذكرة سابقة ،  ص  -2 
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بأيسر السبؿ وفي أحسف اآلجاؿ مف خالؿ تنامي دوره في الصمح في جميع المواد وتحميمو 
 العناية قصد التوفيؽ بيف األطراؼ المتنازعة قبؿ النظر في الخصومة.واجب بذؿ 

 لخصـو أمرا داخال في ميمة القاضيولألسباب السابقة جعؿ المشرع الجزائري التوفيؽ بيف ا
: )) يمكف لمقاضي إجراء الصمح مف قانوف اإلجراءات المدنية ما يمي  04حيث نصت المادة 

 في أية مادة كانت ((. بيف األطراؼ أثناء سير الخصومة

الخصـو قد يرقى في بعض المسائؿ إلى الحد الذي يكوف فيو التزاما عمى  بيفبؿ أف التوفيؽ    
   .(1) يجب عميو الوفاء بو قبؿ أف ينظر الدعوى ويصدر فييا حكماعاتؽ القاضي 

تبسيط نقاط الخالؼ عمى الطرفيف والسعي إلى حؿ ب ومف أجؿ ىذا القصد يقـو القاضي   
خالفيما بالتراضي معتمدا في ذلؾ عمى كفائتة في إدارة الحوار وفيـ النزاع إلدراكو الفني بو 

وىيبتو ومكانتو الموجودة في نفوس األطراؼ والتي تدفعيـ وثقة الطرفيف في نزاىتو وحياده . 
وفي سبيؿ ذلؾ خوؿ المشرع الجزائري لمقاضي مطمؽ الحرية  . لقبوؿ الحؿ الذي يقترحو عمييـ

وىذا ما نستشفو مف نص لمادة ، (2)في اختيار الوقت والمكاف المناسبيف إلجراء عممية الصمح 
)) تتـ محاولة الصمح في المكاف لمدنية واإلدارية التي جاء فييا :مف قانوف اإلجراءات ا 991
ص خاصة في القانوف تقرر خالؼ ما لـ توجد نصو  ،قت الذي يراىما القاضي مناسبيفوالو 
 . ((ذلؾ
كوف القاضي مف يرجع إليو  التقديرية ىو  السبب في منح القاضي مثؿ ىذه السمطةيرجع     

كما أف المحظة المناسبة تختمؼ مف خصومة  تقدير مدى مالئمة قيامو بمثؿ ىذه المحاولة ،
إلى أخرى حسب وقائع وظروؼ كؿ قضية أو دعوى ، فقد تكوف بعض لحظات الخصومة أكثر 

                                                            

مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى ما يمي : "  439يكوف الصمح وجوبي في قضايا الطالؽ مثال حيث تنص المادة  -1
 محاوالت الصمح وجوبية ، وتتـ في جمسة سرية " 

الطالؽ طبقا مصمح في قضايا الطالؽ ، إذ أوجب المشرع إجراءه في ميمة ال تتجاوز ثالثة أشير مف تاريخ رفع دعوى ل اخالف -2
الفقرة الثانية مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية  والتي جاء فييا ما يمي : " في جميع الحاالت  يجب أال  442لمقتضيات المادة 

 ( أشير مف تاريخ رفع دعوى الطالؽ ."3تتجاوز محاوالت الصمح ثالثة )
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مالئمة مف المحظات األخرى لمقياـ بعممية التوفيؽ ، لذلؾ منحت الحرية لمقاضي في اختيار 
 المحظة المالئمة.

اتخاذ جمسة ، أو عند  أوؿالتوفيؽ في  لمقاضي إجراء محاولةعمى ذلؾ يجوز تفريعا و    
في لحظة الحضور الشخصي لألطراؼ ، حيث يمكف لمقاضي استدراج  أوإجراءات التحقيؽ ، 

بؿ يجوز لمقاضي عرض الصمح عمى الخصـو بعد قفؿ باب الخصـو لغرض التسوية بينيـ ، 
يمكف لمقاضي أف المرافعة وذلؾ إذا طمب احد الخصـو فتح باب المرافعة مف جديد ، حيث 

 ينتيز ىذه الفرصة ويقـو بعرض الصمح عمى الخصـو .
ويجوز لمقاضي عرض الصمح عمى الخصـو حتى في جمسة النطؽ بالحكـ إذا كاف كالىما 
حاضرا ، إال أنو إذا نطؽ القاضي بالحكـ فال يجوز لو بعد ذلؾ عرض الصمح عمى الخصـو ، 

 ى .بالحكـ في الدعو وذلؾ ألنو استنفذ واليتو 
ف كنا نرى أف فاعمية الصمح القضائي كطريؽ بديؿ عف القضاء مرتبطة بتحق    قو في بداية يوا 

التقاضي ألف ذلؾ سيحقؽ نتائج مبيرة مف حيث انو يؤدي إلى االقتصاد في الوقت والجيد 
 والمصاريؼ.

في  أوفقد يقـو القاضي بمحاولة الصمح بيف الخصـو في مكتبو  الصمح،أما عف مكاف إجراء    
أو بحضور وكالء عنيـ بوكالة خاصة  الشخصي،عمى أف تتـ المحاولة بحضورىـ  الجمسة،قاعة 

 .(1) ويتـ سماعيـ مف القاضي نفسو
يو أف يفوض غيره القياـ بمحاولة التوفيؽ بيف وال يجوز لمقاضي في إطار المياـ الموكمة إل  

ذلؾ مثؿ ميمة الفصؿ في النزاع التي ال األطراؼ ألنيا مف المياـ األساسية لمقاضي مثميا في 
 .(2) يجوز لو أف يفوض غيره في القياـ بيا

                                                            

 . 196ص مرجع سابؽ ، األنصاري حسف النيداني ،  -1
 جانب مف الفقو أنو ال يجوز لمقاضي أف يقـو بميمة التوفيؽ بيف الخصـو إال بنص يقرر ىذه الميمة ، ألف ىذهيرى  -2

 الميمة ال تتسؽ بحسب األصؿ مع حياد القاضي وقد حذت بعض التشريعات العربية حذو ىذا االتجاه كالتشريع المصري
 لمخصـو في أي حالة كانت عمييا الخصومة أف  يطمبوا مف مف قانوف المرافعات التي قررت أنو يجوز 103طبقا لممادة 

 المحكمة إثبات ما اتفقوا عميو في محضر الجمسة .فدور القاضي يقتصر عمى إثبات الصمح الذي توصؿ إليو الخصـو .
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  شروط الصلح القضائي  الفرع الثاني:

الفرع األوؿ )حضور األطراؼ أماـ المحكمة و اإلقرار بالصمحفي  أساسا تتمثؿ ىذه الشروط   
 )الفرع الثاني (. و شكمو تصديؽ القاضي عمى الصمح( و 

 حضور األطراف أمام المحكمة و اإلقرار بالصمح  أوال :

سواء كاف تمقائيا تـ بيف الخصـو دوف تدخؿ مف القاضي أو تـ  العتبار الصمح قضائيا   
و لو كاف  ال يكفي أف يكوف ىناؾ عقد صمح صحيح و قائـ بيف الطرفيف،  بسعي مف القاضي

ىذا الصمح مثبتا في ورقة عرفية موقعة عمييا مف طرفي النزاع، بؿ يمـز باإلضافة إلى ذلؾ أف 
و أف يصرح كؿ  ،يحضر الطرفاف بنفسييما أو بوكيؿ بوكالة خاصة بالصمح أماـ المحكمة 

لذا يجب عمى المحكمة أف تتأكد بنفسيا أف الطرفيف قد أقرا  ،(1) منيما انو موافؽ عمى الصمح
قاما بالتوقيع عميو وفقا لنص ى ليا ذلؾ إال إذا حضر الطرفاف و ىذا الصمح ، ولف يتأت

و التي تنص عمى انو : )) يثبت الصمح  مف قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية 992 المادة
، و أميف الضبط ، ويودع بأمانة ضبط الجية  في محضر ، و يوقع عميو الخصـو و القاضي

، و عميو إذا لـ يحضر أحد الطرفيف أو حضر ورفض اإلقرار أو االعتراؼ  (( القضائية
 بالصمح ، فال يجوز لممحكمة التصديؽ عميو .

عمى  صديؽ القاضيمف الخصـو و توالعمة مف ىذا الشرط أف الصمح بعد التوقيع عميو    
يداعو بأمانة ضبط الجية القضائية محضر الصمح  تتأكد أفيعد سندا تنفيذيا ، فيجب  وا 
حضرا الطرفاف وقاما  إذا إالليا ذلؾ  يتأتىالصمح ، ولف  أقراالطرفيف قد  أفالمحكمة بنفسيا 

 .  (2) بالتوقيع عميو

                                                                                                                                                                                                

السيما في  مف القانوف المدني عمى ما يمي : " ال بد مف وكالة خاصة في كؿ عمؿ ليس مف أعماؿ اإلدارة 574تنص المادة  -1
 البيع والرىف والتبرع والصمح واإلقرار والتحكيـ وتوجيو اليميف والمرافعة أماـ القضاء ."

 . 99األنصاري حسف النيداني ، مرجع سابؽ ، ص  - -2
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ذا تدخؿ الغير في الدعوى ، فال يجوز لممحكمة التصديؽ عمى الصمح إال بعد الفصؿ و     في ا 
مدى صحة التدخؿ ، و إذا نازع أحد المتصالحيف أو شخص مف الغير في الدعوى في صحة 
الصمح المبـر بيف الطرفيف ، فانو يكوف مف المتعيف عمى القاضي أف يبحث مدى صحة ىذا 
الصمح ، بحيث ال يجوز لو التصديؽ عميو و إنياء الدعوى صمحا إال بعد الفصؿ في صحة 

بالصمح أف يتدخؿ خصـ ثالث اضر  ال يمكف بعد انقضاء الدعوى نوغير ا ادعاء المتدخؿ 
  .(1) الصمح بحقوقو و ليس لو إال أف يرفع دعوى مستقمة بذلؾ

 و شكله . تصديق القاضي على الصلح  ثانيا :

تصديؽ إذا قدـ األطراؼ لمقاضي عقد صمح ، يحسـ النزاع القائـ بينيـ ، فعمى القاضي ال   
 الصمح يكوف بإثباتو ليذا االتفاؽ في محضر يوقع عميو طبقا القاضي عمى، و تصديؽ  عميو
 .إؽ إ ـ  992 لممادة

ويرجع االختصاص بالتصديؽ عمى الصمح لمقاضي المختص بنظر الدعوى األصمية التي     
ابـر الصمح بشأنيا  فإذا كاف غير مختص بنظر الدعوى ، فال يجوز لو أف يثبت الصمح الذي 

 اؼ .أبرمو األطر 
شكؿ التصديؽ فانو سواء كاف األطراؼ قد توصموا إلى إبراـ صمح فيما بينيـ لأما بالنسبة    

بمجيوداتيـ الخاصة و دوف تدخؿ المحكمة ، أو كاف ىذا الصمح قد ابـر نتيجة مساعدة 
أف يفرغ الصمح القضائي   ، يجب المحكمة ليـ ، وحثيـ عمى الوصوؿ إلى صمح بحسـ النزاع

 .نوف اإلجراءات المدنية واإلداريةاق 992المادة  وفقا لمقتضياتفي محضر 
اتفقا عمى الصمح ، يقـو  أنيماففي الحالة التي يحضر فييا الطرفاف أماـ المحكمة و يقرراف    

القاضي بإثبات ما اتفؽ عميو الطرفاف في محضر الجمسة في حضورىما ، ثـ يقـو بتوقيعو  
ومنذ تمؾ المحظة يكتسب محضر الجمسة  كما يوقع الطرفاف عمى المحضر و أميف الضبط .

                                                            

حميمة جبار ، دور القاضي في الصمح والتوفيؽ بيف األطراؼ عمى ضوء أحكاـ قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية   - 1
 .612، ص  2009مجمة المحكمة العميا ، عدد خاص ، 
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ص المادة صفة الصمح القضائي ، و يعتبر سندا تنفيذيا بمجرد إيداعو بأمانة الضبط طبقا لمن
 . مف قانوف االجراءت المدنية و اإلدارية 993
حوؿ مدى حيازة الصمح القضائي لحجية الشيء المقضي فيو ، وىنا ىنا ويثار التساؤؿ    

يذىب الرأي الغالب في الفقو والقضاء إلى أف الصمح الموثؽ مف طرؼ القاضي ال يحوز حجية 
ال يكوف قائما بوظيفة الفصؿ في  المقضي وذلؾ ألف القاضي وىو يثبت الصمح الشيء

مف اتفاؽ ، ومف ثمة ال يعدوا  أماموما حصؿ  إثباتالخصومة ، وميمتو تكوف مقصورة عمى 
 كاف يعطي شكؿ األحكاـ عند إثباتوالمحكـو فيو ، واف  الشيءأف يكوف عقدا ليس لو حجية 

 .(1)وعمى ىذا األساس ال يجوز الطعف فيو بطرؽ الطعف المقررة لألحكاـ 
حوؿ المحظة التي يعتبر فييا عقد الصمح قائما و موجودا ، فيؿ  أيضا يثار التساؤؿكما    

أـ  يعتبر موجودا منذ المحظة التي اتفؽ فييا األطراؼ شفاىة عمى إنياء النزاع بينيما صمحا ؟
 .؟ انو ال يوجد إال منذ تحريره في محضر الجمسة

ذىب الفقو إلى أف عقد الصمح يعتبر موجودا منذ اتفاؽ األطراؼ شفاىة عميو ، وليس منذ    
إثباتو في محضر الجمسة الف عقد الصمح عقد رضائي ، و ال يحتاج إلى أي شكؿ خاص 

ما اتفؽ عميو األطراؼ في محضر الجمسة فيو أمر غير لوجوده . أما قياـ القاضي بإثبات 
 . (2) ا أمر الـز ليكتسب الصمح الصفة القضائية و ليكوف سندا تنفيذياالـز لوجود الصمح و إنم

 لثالمطلب الثا

 اللجوء للصلح القضائي نطاق

منح المشرع الجزائري القاضي سمطات واسعة لمتوفيؽ بيف الخصـو  في  كما أشرنا إلى ذلؾ فقد
سبيؿ الرفع مف فاعمية ىذا اإلجراء وتوفير أكبر قدر ممكف مف الضمانات تحقيقا لمغاية 

تقسيـ ىذا  ارتأينا، وعميو  حؿ ودي يرضي جميع األطراؼ إلىوىو التوصؿ المتوخاة منو 
 المطمب إلى فرعيف عمى النحو األتي :

                                                            

لسنة  02، منشور بالمجمة القضائية ، العدد  11/1998/ 17، المؤرخ في  2105602قرار المحكمة العميا ، ممؼ رقـ  - 1
والذي قضى بنقض القرار المطعوف فيو عمى أساس أف الحكـ الذي قضى بالمصادقة عمى الصمح  . 180، ص   2000

 غير قابؿ لالستئناؼ .
 . 616حميمة جبار ، مقاؿ سابؽ ،  - 2

http://www.startimes.com/f.aspx?t=24197641#_ftn6
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 الفرع األوؿ : تناولنا فيو المبدأ العاـ .
 الفرع الثاني : أوردنا فيو االستثناءات الواردة عميو .

 المبدأ العام األول:الفرع 

ما يميز الصمح القضائي كطريؽ بديؿ لمحؿ المنازعات المدنية في المنظومة القانونية  إف   
 الجزائرية أنو جوازي وغير مقيد بمدة وغير مقيد بمادة .

فالمجوء إلى الصمح لحؿ النزاع القضائي يخضع إلرادة الخصـو التي ال يقيدىا في ذلؾ قيد    
مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية  04المادة  و 990كمبدأ عاـ طبقا لمقتضيات المادة 

 .مثالالمذكورة أعاله ، إال ما استثني بنص خاص كقضايا الطالؽ 
ومف ىنا ترتبط فاعمية ىذا اإلجراء في حؿ النزاعات بمدى وعي أفراد المجتمع بحقيقة ما    

 يحققو مف نتائج مبيرة .
عاـ. وسبؽ أف بينا أنو يمكف لمقاضي أف كما أف الصمح القضائي غير مقيد بمدة كأصؿ    

يسعى لإلصالح بيف الخصـو في أي مرحمة مف مراحؿ الخصومة القضائية وفي الوقت الذي 
 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية. 991و  990يراه مناسبا طبقا لمقتضيات المادتيف 

مف قانوف اإلجراءات  04والصمح القضائي كذلؾ غير مقيد بمادة وفؽ ما جاء في المادة    
 أثناء األطراؼالصمح بيف  إجراء: )) يمكف لمقاضي المدنية واإلدارية التي تنص عمى ما يمي 

وبالتالي فاءف الصمح القضائي يمكف إعمالو مف . مادة كانت ((  أيةسير الخصومة في 
 وغيرىا .الخصـو أنفسيـ أو بجيد مف القاضي في المواد المدنية والتجارية واإلدارية 

 الفرع الثاني : القيود الخاصة 

إف المبدأ العاـ المذكور أعاله والخاص بالقيود الواردة عمى المجوء لمصمح القضائي ترد عميو    
بعض االستثناءات . وعميو قد نجد الصمح القضائي إلزامي ومقيد بمدة محددة يجب عمى 
القاضي إجراءه فييا في بعض المواد كقضايا الطالؽ مثال ، كما أف الصمح القضائي مقيد 

مف القانوف المدني  461فييا وفي ذلؾ نصت المادة  إجراءهالتي اليجوز  ببعض المسائؿ
بالنظاـ  أو)) ال يجوز الصمح في المسائؿ المتعمقة بالحالة الشخصية عمى ما يمي : الجزائري 
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وسنتناوؿ  الشخصية (( العاـ ولكف يجوز الصمح عمى المصالح المالية الناجمة عف الحالة
 الصمح فييا : بعض المسائؿ التي ال يجوز

  عدم جواز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أوال :

المتعمقة  أوبطالف الزواج  أوبصحة  بالحالة الشخصية ، ما تعمؽ المسائؿ المتعمقةإف مف    
 .(1)ثبوت الوراثة  أوالحضانة  أوالبنوة  أوبالنسب 

لشخص غير أىؿ أف يصالح آخر عمى فال يجوز  األىميةكما ال يجوز الصمح في مسائؿ    
انو أىؿ ، كما ال يجوز لألشخاص الصمح عمى تعديؿ أحكاـ األىمية باف يتفقا عمى جعؿ سف 

 الرشد غير السف المنصوص عميو قانونا .
إال أف الفقرة الثانية مف المادة المذكورة أعاله أجازت الصمح عمى المصالح المالية التي    

. وترتيبا عمى ذلؾ يجوز الصمح بيف الزوج والزوجة عمى حقوؽ صية تترتب عمى الحالة الشخ
 الزوجة المالية كالصداؽ والنفقة وغيرىا .

 ثانيا : ال يجوز الصلح على المسائل المتعلقة بالنظام العام 

يعتبر النظاـ العاـ قيدا عمى المجوء إلى الصمح ال يعرفو التشريع الجزائري فحسب بؿ كرستو    
ف كاف مفيـو النظاـ العاـ واسع ومتغير حسب المكاف والزماف .التشريعات   المقارنة ، وا 

يجب استبعاد كؿ إجراء مصالحة يتعارض مع النظاـ العاـ . فال يجوز وتطبيقا ليذا القيد    
وال يجوز الصمح عمى الصمح مثال عمى األمواؿ العامة لمدولة ألنيا تخرج عف دائرة التعامؿ 

 متعمقة بالنظاـ العاـ ، فال يجوز الصمح عمى ديف قمار مثال .بطالف التصرفات ال
النزاع لمصمح ف نجاح نظاـ الصمح في حؿ المنازعات يستدعي أيضا اإللماـ بمدى مالئمة ا   

  يستدعي  بياف ماىية  النزاعات المالئمة  لمصمح .  مف عدمو األمر الذي
 
 

                                                            

والذي  01، العدد  1996، منشور بالمجمة القضائية لسنة  21/05/1991المؤرخ في  71801قرار المحكمة العميا رقـ  - 1
قضى أنو : " مف المقرر قانونا أف المسائؿ المتعمقة بالحالة الشخصية والنظاـ العاـ ال يجوز الصمح بشأنيا إال بنص خاص ، 
ومف ثـ فاف قضاة الموضوع باعتمادىـ عمى وثيقة الصمح في إسناد كفالة البنت دوف سماع رأييا وتخييرىا بيف البقاء عند 

 لدىا رغـ أنيا تجاوزت سف التمييز ".مربييا أو الذىاب عند وا
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 رابعالمطلب ال

 أثار الصلح القضائي

استنفاذ المحكمة  يعنيو األثر الجوىري والنوعي لعقد الصمح يتمثؿ في حسـ النزاع  إف   
لواليتيا ) الفرع األوؿ ( و الدفع بانقضاء الخصومة صمحا ) الفرع الثاني ( و تقرير الحقوؽ أو 

 .نقميا ) الفرع الثالث ( واعتبار محضر الصمح سندا تنفيذيا يقبؿ التنفيذ الجبري ) الفرع الرابع (
 استنفاذ المحكمة لواليتها الفرع األول :

يؤدي إلى استنفاذ المحكمة التي  سواء تـ بدوف تدخؿ مف القاضي أو بمساع منو الصمح   
يؤدي إلى حسـ النزاع عمى الحؽ المتنازع عميو فمـ يعد  ألنورفعت الدعوى أماميا لواليتيا وذلؾ 

  ىناؾ نزاع حتى تفصؿ فيو المحكمة .
ف كاف االمقصود بحسـ النزاع أنو إذا كانت خصومة قائمة بطمت وامتنع تجديدىا ، و إف    

وبعبارة أخرى فاف المقصود بحسـ النزاع انقضاء  عزما عمى خصومة سقط الحؽ في إقامتيا .
الحقوؽ واإلدعاءات التي يتنازؿ عنيا كؿ مف المتصالحيف ىذا مف جية ، ومف جية ثانية 

مف حقوؽ وحسـ النزاع بينيما في ذلؾ ، أي تثبيت ما اعترؼ بو كؿ مف المتصالحيف لألخر 
قوؽ التي اعترؼ لو بيا مف الطرؼ أنو يؤكد لكؿ مف طرفيو ممكية األشياء التي سممت لو والح

مف القانوف المدني التي جاء فييا :  462وىو ما قرره المشرع الجزائري في المادة  .(1) األخر
)) ينيي الصمح النزاعات التي يتناوليا ويترتب عميو إسقاط الحقوؽ واإلدعاءات التي تنازؿ 

اإلجراءات المدنية واإلدارية والتي  مف قانوف 220عنيا أحد الطرفيف بصفة نيائية (( . والمادة 
بالتنازؿ  أوبالقبوؿ بالحكـ  أو)) تنقضي الخصومة تبعا النقضاء الدعوى بالصمح  :ياجاء في

 عف الدعوى .....(( .
إف الصمح ال يرتب خروج النزاع مف والية المحكمة إال بعد يقـو القاضي بإثباتو في محضر     

وقبؿ ذلؾ يمكف لمقاضي الفصؿ في النزاع بحكـ يقبؿ الطعف بالطرؽ المقررة قانونا . وبمجرد 
 بالتالي وينشئ حكـ يقرر ذلؾ  . إلىتوثيؽ القاضي لمصمح تنقضي الخصومة دوف الحاجة 

لدفع بالصمح وىو دفع بعدـ قبوؿ الدعوى لتخمؼ شرط المصمحة فييا ، الف دفعا يسمى ا

                                                            

 . 220ص   رسالة سابقة ،  أيمف بف محمد أبو العياؿ ، - 1
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لو بالتالي الخصـ الذي تصالح عمى حقو يكوف قد حسـ النزاع القائـ بينو وبيف خصمو ولـ يعد 
 مصمحة في المجوء لمقضاء .

قد يكوف كميا أو جزئيا ، فيكوف كميا إذا تناوؿ كافة عف مجاؿ الصمح القضائي ف أما   
المنازعات المطروحة عمى المحكمة مف جانب الخصـو كما يشمؿ كافة الخصـو الموجوديف في 
الخصومة  وقد يكوف الصمح القضائي جزئيا إذا اقتصر عمى جزء مف النزاع أو إذا اقتصر 

 عمى بعض الخصـو دوف البعض اآلخر .
 الفرع الثاني : الدفع بانقضاء الخصومة صلحا 

مف نتائج الصمح أف الحقوؽ واإلدعاءات التي تـ التنازؿ عنيا مف قبؿ متصالح لغريمو    
تنقضي بصفة نيائية قال مجاؿ بعدئذ إلثارتيا مف جديد ، ذلؾ أف عقد الصمح ال يقتصر أثره 
عمى حسـ النزاع بيف األطراؼ المتصالحة بؿ كما ذكرنا سابقا يتعداه ليفرض عمى عاتقيـ 

 .(1)ديد المنازعة مف قبؿ بعضيـ البعض فيما تـ التصالح عميو التزاما بعدـ تج
الصمح عمى النحو الذي بيناه أنفا  أنياهتجديد النزاع الذي  إلىد المتصالحيف حفإذا عمد أ   

بالصمح وعمى المحكمة بعد  الخصومةكاف لخصمو أف يبدي دفعا قطعيا بسبؽ انقضاء ىذه 
  .(2) تمتنع عف الفصؿ في الدعوى أفىذا الدفع  إبداء
وتجدر اإلشارة إلى أف الدفع بانقضاء الخصومة صمحا ىو دفع غير متعمؽ بالنظاـ العاـ ،    

وبالتالي عمى مف قرر الدفع لمصمحتو أف يبديو قبؿ أي دفع أخر في الموضوع ، ذلؾ أف يمكف 
صدر حكـ قضائي في لصاحب المصمحة أف يتنازؿ عف حقو في استعمالو ومتى فعؿ ذلؾ و 

 موضوع الدعوى ال يمكنو أف يجدد تمسكو بيذا الدفع .
 
 

                                                            

 . 91، مذكرة سابقة ، ص  سميماف قدور محمد - 1

الذي جاء فيو : " ولما كاف مف الثابت في قضية الحاؿ  15/07/1990المؤرخ في  61710أنظر قرار المحكمة العميا رقـ  - 2
أف أطراؼ النزاع أبرموا وثيقة صمح بينيـ تضمنت موافقة الطاعف عمى إخالء المحؿ التجاري دوف إبداء أي تحفظ بشأف صفتو  

د الطاعف مف المحؿ التجاري اعتمادا عمى وثيقة الصمح كانوا مطبقيف القانوف التطبيؽ ومف ثـ فإف قضاة الموضوع لما قضوا بطر 
 . 1992،  03" ، المجمة القضائية ، العدد الصحيح ، ومتى كاف كذلؾ استوجب رفض الطعف 
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 تقرير الحقوق أو نقلها :  لثالفرع الثا

إما أف يكوف كاشؼ  ،قضائيسواء كاف قضائيا أو غير ، الصمح بصورة عامة بالنسبة ألثر    
 لمحقوؽ أو ناقؿ ليا .

 األثر الكاشف للصلح  وال:أ

لمصمح أثر كاشؼ لما تناولو مف حقوؽ ويقتصر ىذا األثر عمى الحقوؽ المتنازع فييا دوف    
)) لمصمح أثر : يمي  مف القانوف المدني التي جاء فييا ما 463وفقا لمقتضيات المادة غيرىا 

كاشؼ بالنسبة لما اشتمؿ عميو مف الحقوؽ ويقتصر ىذا األثر عمى الحقوؽ المتنازع فييا دوف 
ال إلى الحؽ الذي يخمص لممتصالح بالصمح يستند لمصدره األوؿ  أفومعنى ذلؾ  .((غيرىا 

 الصمح  .
 الناقل للصلح  األثر ثانيا :

إذا تضمف الصمح حقوقا غير متنازع فييا فإف لمصمح اثر منشى أو ناقؿ لمحؽ ال كاشؼ لو     
المتصالح خمفا لممتصالح وترتب عمى ىذا األثر نتائج عكس نتائج األثر الكاشؼ ، فيكوف 

األخر في ىذا الحؽ ، ويمتـز بضماف االستحقاؽ ، وال تنتقؿ الممكية في الحؽ العيني العقاري 
 مف القانوف المدني وغيرىا مف النتائج . 793إال باتخاذ إجراءات الشير العقاري طبقا لممادة 

  تنفيذيامحضر الصلح سندا  اعتبار:  رابعالفرع ال

)) يثبت الصمح في ما يمي :  ريةاواإلدمف قانوف اإلجراءات المدنية  992جاء في المادة     
 محضر ، يوقع عميو الخصـو والقاضي وأميف الضبط ويودع بأمانة ضبط الجية القضائية ((

)) يعد محضر الصمح سندا تنفيذيا  :يميمف نفس القانوف عمى ما  993كما تنص المادة 
 بمجرد إيداعو بأمانة الضبط (( .

فالمشرع الجزائري عندما اتجو إلى استحداث طرؽ بديمة عف الخصومة القضائية لحؿ    
السندات التنفيذية ولكف بشرط  الصمح صفةلمحاضر  الوساطة أعطى النزاعات مثؿ الصمح و

ـ والقاضي وأميف الضبط ويودع بأمانة ضبط أف يثبت الصمح في محضر يوقع عميو الخصو 
 ال يكوف ىذا المحضر قابال ألي وجو مف أوجو الطعف ويكوف محضر الصمح عمى المحكمة.

مف  600الوارد بو ، حيث جاء في المادة  األداءمحال لمتنفيذ الجبري القتضاء  األساسىذا 
 بسند تنفيذي . إالي ي : )) ال يجوز التنفيذ الجبر ما يمقانوف اإلجراءات المدنية 
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 والسندات التنفيذية ىي :
 بأمانةعمييا مف طرؼ القضاة والمودعة  االتفاؽ المؤشر أومحاضر الصمح  -8

 ......(( الضبط.
بعد الحصوؿ عمى  إالومحضر الصمح كغيره مف السندات التنفيذية ال يصمح لمتنفيذ الجبري 

مف القانوف المذكور  601الصيغة التنفيذية طبقا لنص المادة  نسخة مف السند التنفيذي مميورة
 . أعاله

 الخامس المطلب

 انقضاء الصلح

) الفرع األوؿ ( دائما بالفسخ  ينقضيالصمح باعتباره عقد ممـز لمجانبيف فإنو كسائر العقود    
 .  وفقا لمقواعد العامة) الفرع الثاني ( أو بالبطالف 
 انقضاء الصلح بالفسخ الفرع األول :

لـ يورد المشرع الجزائري نصا خاصا بفسخ عقد الصمح ، مما يفيـ معو أنو يحيؿ الموضوع    
 عمى القواعد العامة المحددة لحاالت الفسخ و شروطو المتضمنة في القانوف المدني . 

يرد الفسخ عمى العقود باعتباره نتيجة لعدـ تنفيذ طرفي العقد اللتزاماتيما  وعمى ىذا األساس   
المتفؽ عمييا فيعتبر كأنو لـ ينعقد ويزوؿ كؿ أثر, وبالتالي يعود المتعاقداف إلى الحالة التي كانا 

المواد عمييا قبؿ التعاقد فإذا استحاؿ ذلؾ جاز الحكـ بالتعويض لطالب الفسخ طبقا لنص  
, ولو أف يسترد ما قضي بو , فإذا كاف عينا يستردىا وثمارىا مف القانوف المدني  122,119

ذا كاف مبمغا يسترده وفوائده , وبالتالي يعود النزاع الذي أنياه الصمح إلى الظيور ويعود  وا 
األطراؼ إلى الحالة التي كانت قبؿ إبراـ العقد , و استرداد كؿ متعاقد لما أعطاه , إنما يكوف 

 ساس ما دفع دوف حؽ , وكؿ ذلؾ تطبيؽ لمقواعد العامة التي تقـو عمييا نظرية الفسخ.عمى أ
  انقضاء الصلح بالبطالن الفرع الثاني :

يجوز رفع دعوى أصمية لممطالبة ببطالف الصمح الذي صادقت عميو المحكمة ، وتخضع    
بيا أو سمطة  االختصاصىذه الدعوى لمقواعد العامة التي تحكـ رفع الدعاوى سواء مف حيث 

 مف حيث حجية الحكـ الصادر فييا . أوالتي تنظرىا  ةالمحكم
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الصمح بالبطالف كسائر العقود وتطبؽ بشأنو القواعد العامة لمبطالف لكف ىؿ  وعميو ينقضي   
 .؟  اعد خاصة تميزه عف العقود األخرىيكتفي عقد الصمح بيذه القواعد العامة أـ أنو ينفرد بقو 

الصمح ال يتجزأ فبطالف جزء منو يقتضي  )):  مف القانوف المدني عمى أنو  466تنص المادة 
بطالف العقد كمو عمى أف ىذا الحكـ ال يسري إذا تبيف مف عبارات العقد أو مف قرائف األحواؿ 

 .((عمى أف أجزاء العقد مستقمة بعضيا عف بعض  اتفقاأف المتعاقديف قد 
 نجدىا تقر ببعض المبادئ اليامة والمتمثمة في : بالنظر إلى ىذه المادة

 أف الصمح ال يتجزأ فبطالف جزء منو يقتضي بطالف العقد كمو . ـ
 ال يسري ىذا الحكـ إذا تبيف مف عبارات العقد أف أجزاء العقد مستقمة عف بعضيا البعض . ـ

سبة لجميع أطرافو , الصمح وحدة ال تتجزأ وىذه الوحدة تكوف في كؿ بنوده وشروطو وبالن فيكوف
فبطالف جزء منو أو لطرؼ منو يقضي عميو بأكممو وفي كؿ أجزائو, وبالنسبة لجميع أطرافو , 

جمع الصمح عدة متصالحيف وكاف منيـ قاصر إلى جانب البالغيف فيكوف بطالنو بالنسبة  فإف
ذا تضمف الصمح مسألة متعمقة بالحالة الشخصية إلى جانب ما ينجر  لمقاصر ولغير القاصر وا 

عنيا مف حقوؽ مالية , كما ىو الشأف بالنسبة لصفة الوارث والحقوؽ التي انتقمت إليػو ، عف 
طريؽ اإلرث , فإف الصمح في ىذه الحالة يقع باطال برمتو , وتستند ىذه القاعدة إلى إرادة 

مف حقوؽ   المتصالحيف الضمنية , فالصمح عبارة عف تنازؿ كؿ طرؼ عف جزء مما يدعيو 
 ي مقابؿ نزوؿ الطرؼ اآلخر عف بعض ما يدعيو .ف

وبالتالي يفترض أف يكوف قصدىما اتجو إلى جعؿ صمحيما وحدة ال تتجزأ , فإذا انيار جزء    
منيا نيار العمؿ القانوني بأكممو , لكف ىذه القاعدة ليست مف النظاـ العاـ , فيجوز أف تتجو 

ار أجزاء الصمح مستقمة عف بعضيا البعض, فإذا فيو نية المتعاقديف صراحة أو ضمنيا إلى اعتب
بطؿ جزء منو بقيت األجزاء األخرى قائمة ألنيا مستقمة عف الجزء الباطؿ وبذلؾ يمكف أف يتجزأ 

  .(1)الصمح طبقا إلرادة الطرفيف 
  

                                                            

 مف القانوف المدني . 466الفقرة الثانية مف المادة أنظر  - 1
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 المبحث الثاني

 للوساطة القضائية نونيالنظام القا

المعدؿ  25/02/2008المؤرخ في  09-08جاء قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية لقد    
عمى  وتخفيؼ العبءوالمتمـ متبنيا نظاـ الوساطة القضائية كأداة قانونية بديمة لتسوية النزاعات 

تحسيف  تعد الوساطة أداة فاعمة في القضائي حيث  عف النظاـ المحاكـ وزيادة رضا الجميور
 القضائي .العمؿ 

 12في في الفصؿ الثاني مف الباب األوؿ تحت عنواف الوساطة وخصص ليا وقاـ بتنظيميا 
 وتضمنت نصوصيا : 1005إلى  994مادة مف 
 مجاؿ إعماؿ الوساطة ومدتيا  . 996إلى  994المواد 

 أشخاص الوساطة وشروط الوسيط . 998إلى  997المواد 

 وساطة .إجراءات سير ال 1002إلى   999المواد 

 سند الوساطة وواجبات الوسيط . 1005إلى  1003المواد 

كيفيات وشروط  2009/  10/03المؤرخ في  09/100كما تضمف المرسـو التنفيذي رقـ    
 مادة . 16تعييف الوسيط القضائي واشتمؿ عمى 

األوؿ  وعميو سنتناوؿ في ىذا المبحث ، إجراءات الوساطة القضائية ومراحميا في المطمب    
وفي المطمب  .وسيط القضائي في المطمب الثاني ، ونتائج الوساطة في المطمب الثالث الو 

 .الرابع نطاؽ المجوء إلى الوساطة 
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 المطلب األول

 ومراحلهاإجراءات الوساطة 

 .( ومراحميا ) الفرع الثاني (  األوؿحاولنا في ىذا المطمب بياف إجراءات الوساطة ) الفرع    

 الوساطة : إجراءات  األولالفرع 

القانوني إلجراءات الوساطة بينا ترؾ الجانب الفني لموسيط ،  نظـ المشرع الجزائري الجانب   
حيث منح المشرع الوسيط الحرية الكاممة في اختيار الطريؽ المناسب لتقريب وجيات النظر 

ويؤدي إلى وساطة فاعمة بيف األطراؼ بما يتناسب وطبيعة النزاع والظروؼ المحيطة بو 
  .وناجحة 

 .عرض القاضي لموساطة  أوال :

حيث تبدأ الخصومة بالمطالبة تباشر إجراءات الوساطة بعد رفع الدعوى أماـ المحكمة    
مع بياف تاريخ أوؿ و  بعد قيد عريضة الدعوى في سجؿ خاص تبعا لترتيب ورودىا ،و القضائية 

 18المنصوص عمييا في المواد مف جمسة ، يتـ تبميغ المدعي عميو بيا وفقا ألصوؿ التبميغ 
مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية وبعد انعقاد الجمسة وقبؿ الدخوؿ في الموضوع  20إلى 

.طبقا لنص المادة   مف قانوف 994يقـو القاضي بعرض إجراء الوساطة عمى الخصـو
)) يجب عمى القاضي عرض الوساطة عمى  اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى ما يمي :

 . الخصـو  ......((
لموساطة مف طرؼ  بالعرض اإلجبارييتبيف مف ىذا النص أف المشرع الجزائري أخذ    

  القاضي دوف سواه .
عمى  اإلجبارية لمنزاع كاف سيوفؽ أكثر لو أخذ باإلحالةومف جانبنا نرى أف المشرع الجزائري    

العيد ، وقد ال يوجد خصوصا وأف التجربة الجزائرية في موضوع الوساطة حديث   الوساطة ،
فيـ كاؼ ليا مف قبؿ األطراؼ المتنازعة ، وحتى يمكف تفعيؿ دور الوساطة بحيث تحقؽ الغاية 

 . ـ الجزائرية مف تقريرىا ضمف المنظومة القانونية الجزائرية وىو تخفيؼ العبء عف المحاك
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عدـ التنصيص عمى الجزاء الذي يتحممو القاضي الذي  كما يؤخذ عمى المشرع الجزائري   
قد يشكؿ عائقا أماـ المجوء إلى الوساطة  وىذا مايغفؿ االلتزاـ بعرض الوساطة عمى الخصـو 

 .لحؿ المنازعات 
 تعيين الوسيط   ثانيا :

القانوني الجزائري لحؿ المنازعات المدنية يخضع إلرادة إف المجوء إلى الوساطة في النظاـ    
سابقا ذلؾ ، فالقانوف يمـز القاضي كما أوضحنا  (1)األطراؼ وليس نابع مف إرادة القاضي

، فإف بعرض الوساطة عمى الخصـو ، ويبقى األخذ بيا مف عدمو رىيف قبوؿ األطراؼ بيا 
بحكـ قضائي قابؿ لمطعف فيو بالطرؽ رفضوا فالقاضي ممـز بالفصؿ في موضوع النزاع 

عرض واف قبؿ الخصـو  وأف يشير فيو إلى عرض الوساطة عمى الخصـو ، القانونية المقررة .
وبعد تحديد طبيعة النزاع ، ماؿ الوساطة لحؿ النزاع المعروض أماـ المحكمة ، إعالقاضي ب

كؿ واحد منيـ ، يعيف القاضي وسيطا قد يكوف شخص طبيعي أو جمعية لتمقي وجية نظر 
 994وفؽ ما جاء في نص المادة ومحاولة التوفيؽ بينيـ ، لتمكينيـ مف إيجاد حؿ لمنزاع  

وعكس إجراء الوساطة الذي يخضع إلرادة األطراؼ ، فاف تعييف الوسيط بعد  . 02الفقرة 
ف كانوا الخصـو القبوؿ باإلجراء ال  .(2) يقبؿ الرفض أو المناقشة مف أي طرؼ وا 

 مراحل الوساطة  الثاني :الفرع 

 ريةاواإلدمف قانوف اإلجراءات المدنية  1000الفقرة الثانية و 994مف خالؿ المواد    
  وىي كاألتي : نستخمص أىـ المراحؿ التي تمر بيا عممية الوساطة في القانوف الجزائري

                                                 

 1996مارس  23المؤرخ في  96/113قبؿ صدور قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية ، صدر المرسـو الرئاسي رقـ  -1
وسيط الجميورية ىيئة طعف غير  أفنص في مادتو الثانية عمى  ذيالمتضمف تأسيس وسيط الجميورية ) الممغى ( ، وال

 المؤسسات واإلدارات العمومية .في حماية حقوؽ المواطنيف وحريتيـ وفي قانونية سير قضائية تساىـ 
منو ، يخوؿ وسيط الجميورية صالحيات المتابعة والرقابة العامة التي تسمح بتقدير حسف عالقة اإلدارة  ةوتطبيقا لممادة الثالث

 بالمواطنيف .
فػي والموفؽ في عممية الصمح ، فالمحكـ يػتـ اختيػاره باتفػاؽ األطػراؼ و  في التحكيـ المحكـ تعييف تعييف الوسيط يختمؼ عف -2

 . لعمميةعف ا المسئوؿالصمح يكوف القاضي ىو 
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الضبط  يقـو أميفلقاضي بتعييف الوسيط ، بمجرد النطؽ باألمر ا : الدعوة إلى الوساطة وال :أ
بتبميغ نسخة منو لمخصـو والوسيط ، ويخطر الوسيط القاضي بقبولو ميمة الوساطة دوف تأخير  

وتتـ ىذه الجمسة في سرية تامة بحضور ويدعو الخصـو إلى أوؿ لقاء أو جمسة لموساطة 
 الوسيط واألطراؼ ووكالئيـ .

يجوز لموسيط بعد موافقة الخصـو سماع كؿ شخص يقبؿ :  سماع كل شخص يقبل ذلك ثانيا :
ذلؾ ، ويرى في سماعو فائدة لتسوية النزاع ، ويخطر القاضي بكؿ الصعوبات التي تعترضو 

 .(1)أعالهمف القانوف المذكور  1001في ميمتو . طبقا لما جاء في نص المادة 
في فض النزاع كالقاضي  الوسيط أثناء عممو ال يتمتع بسمطة القرار  التوفيق بين الخصوم : ثالثا :

وجيات النظر لكؿ طرؼ ومحاولة التوفيؽ بينيـ لتمكينيـ مف إيجاد حؿ لمنزاع . وىو  بؿ يتمقى
والوسيط يتبع في ميمتو التوفيقية مف ؽ إ ـ إ .  994ما جاء في الفقرة الثانية مف المادة 

ويتمثؿ ىذا األسموب بقياـ الوسيط طة وىو أسموب التسييؿ أسموب شائع في عممية الوسا
باالجتماع مع أطراؼ النزاع وتحديد أجندة عمؿ ليـ قائمة عمى تمخيص النزاع القائـ بينيـ 
وتنظيـ عممية تبادؿ وجيات النظر عمى نحو يسيؿ سير عممية الوساطة وصوال لمغاية المرجوة 

 .(  2) منيا

                                                 

تراري تاني مصطفى ، الوساطة كطريؽ لحؿ الخالفات في ظؿ قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد ، مجمة المحكمة  -1
  . 563، ص  2009بالطرؽ البديمة لحؿ النزاعات ، الجزء االثاني ، العميا ، قسـ الوثائؽ ، العدد الخاص 

 بأسموبيف لموساطة يعتمد عمييما الوسيط في عممو وىما : مثال أخذ المشرع األردني -2
التسييؿ: ويتمثؿ ىذا األسموب بقياـ الوسيط باالجتماع مع أطراؼ النزاع وتحديد أجندة عمؿ ليـ قائمة عمى تمخيص النزاع  -أ
 لقائـ بينيـ وتنظيـ عممية تبادؿ وجيات النظر عمى نحو يسيؿ سير عممية الوساطة وصوال لمغاية المرجوة منيا.ا

التقييـ : ويتمثؿ ىذا األسموب بقياـ الوسيط باالجتماع  بكؿ طرؼ مف طرفي  النزاع  عمى حدى لتقييـ مركزه القانوني بػ -ب
بداء رأيو  المتوقع  بالنسبة لقضيتو وذلؾ  مف خالؿ  استعراض  النصوص القانونية واالجتيادات  القضائية  في ىذا وا 

الخصوص ، وىنا تكمف أىمية  أف يكوف الوسيط  ذو خبرة عمميو  وعمميو تمكنو  مف تقييـ المراكز  القانونية  بأسموب  مقنع 
اإللماـ بالميارات  التدريبية  واألساليب   يحافظ عمى الثقة  والحيادية  ، وىذا يتطمب  باإلضافة إلى الخبرة العممية والعممية

 . الفنية  المستخدمة في التعامؿ مع األطراؼ
ما يمي : " يقـو الوسيط بتحديد موعد كؿ جمسة ويبمغ   2006( لسنة 12مف قانوف الوساطة رقـ ) 06حيث جاء في المادة 

 النزاع ووكالئيـ ويتداوؿ معيـ بموضوع النزاع وطمباتيـ وأطراؼ النزاع أو وكالئيـ بموعدىا ومكاف انعقادىا ويجتمع بأطراؼ 
حؿ ودي لمنزاع  إلىدفوعيـ ولو االنفراد بكؿ طرؼ عمى حدى ، ويتخذ ما يراه مناسبا لتقريب وجيات النظر بيدؼ الوصوؿ 
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مف  ىو صنيعة اتفاؽ األطراؼ ولـ يعرض أو يفرض عمييـحؿ المتوصؿ إلية لمنزاع ال فإ
، الذي اقتصر دوره عمى التوفيؽ بيف الخصـو وتسييؿ الحوار بينيـ ، وعميو يشترط في  الوسيط

الوسيط في سبيؿ أداء ميمتو مجموعة شروط مثؿ حسف االستماع واإلصغاء لألطراؼ وأف 
 .(1  ) كمة وحسف التدبير ............الخ يتقف التحميؿ وأف يتحمى بالح

 

 المطلب الثاني

 الوسيط القضائي

إف الوساطة ىي األساس الذي يقـو عميو نظاـ الطرؽ البديمة لحؿ المنازعات المدنية ، وتقع    
ذا كاف المحكـ ىو محور التحكيـ ، والقاضي ىو محور الصمح  في قمب ىذه الوسائؿ ، وا 

فيو الشخص الذي تناط بو ميمة تسوية ، عممية الوساطة  القضائي  فإف الوسيط ىو محور
يتوقؼ عميو نجاح ألنو ؾ فإف اختياره ىو إجراء عمى قدر كبير مف األىمية ، لذلالنزاع وديا . 

طة في الوصوؿ إلى تسوية ودية وبالتالي فاف فاعمية نظاـ الوسا الوساطة مساعي أو فشؿ
يتوقؼ عمى حسف اختيار الوسيط  وضرورة منحو الضمانات القانونية التي تكفؿ لو الحماية 

  والحصانة .
وعميو فاالختيار األنسب ، أف يكوف الوسيط مف جنسية وثقافة أطراؼ النزاع ، أما إذا كاف    

مف ثقافة وجنسية وعقمية مختمفة عنيـ فمف المشكوؾ فيو اف تكوف بينو وبينيـ لغة مشتركة 
 ومؤثرة في حؿ النزاع .

لوسيط ، وفي الثاني أربعة فروع ، نتناوؿ في األوؿ تعريؼ ا إلىوعميو سنقسـ ىذا المطمب    
الفرع الثالث فنخصصو الشروط الواجب توافرىا في الوسيط والفرع  أماالية اختياره ،  إلىنتطرؽ 

 الرابع نتناوؿ فيو صالحيات الوسيط القضائي وواجباتو. 
                                                                                                                                                             

رىا مف اإلجراءات التي وعرض األسانيد القانونية والسوابؽ القضائية وغي األدلةيو وتقويـ أر  إبداءويجوز لو ليذه الغاية ..…
 تسيؿ أعماؿ الوساطة " .

عبد السالـ ذيب ، الوساطة في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية ، مجمة المحكمة العميا ، عدد خاص ، الجزء الثاني   -1

2009  ،562. 
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 الفرع األول : تعريف الوسيط 

ضوء عمى يقع عمى الوسيط حمؿ كبير في إنجاح الوساطة ، لذلؾ كاف لزاما تسميط ال   
 مف خالؿ تعريفو وبياف آلية اختياره . ية الوسيطشخص

 (1) الحسيب في قومو أو المتوسط بيف المتخاصميف فالوسيط في المغة :   
فيو الشخص الذي يتولى ميمة التوفيؽ بيف مصمحتي الجاني والمجني  أما في االصطالح :  

عميو  أو ىو الشخص الذي يتعيف أف تتوافر فيو شروط معينة تمكنو مف القياـ بميمة التوفيؽ 
 .(2) بيف مصمحتي الجاني والمجني عميو

أما التعريؼ الفقيي لموسيط ، فاف جانب مف الفقو يرى أنو ال يمكف إعطاء مفيـو واضح    
باعتباره طرفا ثالثا في منازعة قضائية بيف لموسيط ، بؿ يمكف إعطاء صورة عف وسيط مثالي 

الطرفيف بالنظر إلى شخصيتو ، بؿ عميو أف يمكف  إرضاءشخصيف ، فالوسيط ال ييدؼ عمى 
حؿ دوف أف يتدخؿ في ذلؾ فيو ال يممؾ سمطة قضائية كالقاضي أو  األطراؼ مف إيجاد

 المحكـ .
  ه، إال أنو حدد آلية اختيار  القضائي بالنسبة لممشرع الجزائري فنجده لـ يعطي تعريفا لموسيطو   
: " الشخص الذي يتعيف أف أنو  ومما تقدـ يمكف تعريؼ الوسيط في المنازعات المدنية عمى   

ة تمكنو مف القياـ بميمة تمكنو مف القياـ بالتوفيؽ بيف شروط معينة شروط معينتتوافر فيو 
 المصالح المتعارضة لألطراؼ في النزاعات المدنية " .

 آلية اختياره  الفرع الثاني :

آلية اختيار الوسيط لحؿ النزاع طريؽ واحد وىو تعيينو  بخصوص لقد اقر المشرع الجزائري   
. وبالتالي بعد قبوؿ الخصـو طبعا لعرض الوساطة  أمربموجب  دوف سواه مف طرؼ القاضي

وعميو نتناوؿ في  يكوف المشرع قد أغمؽ الباب أماـ إرادة األطراؼ في عممية اختيار الوسيط .
                                                 

 

 . 110روال تقي سميـ األحمد ، مرجع سابؽ ، ص  -1
 . 110ص روال تقي سميـ األحمد ، مرجع نفسو ،   -2
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ىذا الفرع الشروط الشكمية المطموبة في أمر التعييف وكذا طبيعة شخص الوسيط القضائي 
 وكيفية اختياره .

 الشروط الشكمية المطموبة في أمر التعيين  وال:أ

يتـ تعييف الوسيط القضائي بموجب أمر يصدره القاضي الذي عرض إجراء الوساطة عمى     
الخصـو و يتضمف ىذا األمر عنصريف باإلضافة إلى البيانات المستوجبة في األوامر القضائية 

 ارية عمى ما يمي :مف قانوف اإلجراءات المدنية و اإلد 999حيث تنص المادة 
 يجب أف يتضمف األمر القاضي بتعييف الوسيط ما يأتي :)) 
1- .  موافقة الخصـو
 .((تحديد اآلجاؿ األولى الممنوحة لموسيط لمقياـ بميمتو و تاريخ رجوع القضية إلى الجمسة -2

 و بمجرد النطؽ بيذا األمر يقـو أميف الضبط بتبميغ نسخة منو لمخصـو و الوسيط حيث تنص
 مف قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية عمى ما يمي : 1000المادة 

بمجرد النطؽ باألمر القاضي بتعييف الوسيط يقـو أميف الضبط بتبميغ نسخة منو لمخصـو و )) 
 .(( الوسيط

ولموسيط بعد تبميغو بأمر التعييف سمطة قبوؿ أو رفض الميمة ففي حالة قبولو الميمة يخطر    
الفقرة  1000دوف تأخير ويدعوا الخصـو إلى أوؿ لقاء لموساطة طبقا لممادة  القاضي بذلؾ

الثانية مف ؽ إ ـ إ . أما في الحالة الثانية وىي رفض الوسيط المعيف القياـ بالميمة المسندة 
 عمى ىذه الحالة ولـ يعالج إجراءات استبداؿ الوسيط .إليو فإف المشرع لـ ينص 

وبيذا لـ يطبؽ المشرع الجزائري قواعد القانوف الخاص في تعييف الوسيط والتي تعطي     
إلرادة األطراؼ الحرية الكاممة في اختيار الوسيط بناء عمى مبدأ سمطاف اإلرادة ، أي أف تعييف 
الوسيط ال يتـ بالتراضي بيف األطراؼ المتنازعة إذا ما تـ عرض النزاع أماـ القضاء أي أف 

  .(1) ع الجزائري ال يقر نظاـ الوساطة االتفاقيةالمشر 

                                                 

أو ما ال يوجد نص قانوني يمنع األطراؼ مف االتفاؽ عمى تعييف وسيط لحؿ النزاع قبؿ عرضو أماـ القضاء المختص   -1
 يعرؼ بالوساطة االتفاقية .
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يمارس أعماؿ الوساطة في القانوف الجزائري شخص  الوسيط القضائي :شخص طبيعة  ثانيا :
الفقرة األولى  997طبيعي أو شخص معنوي يتمثؿ في جمعية طبقا لما جاء في نص المادة 

 .((تسند الوساطة إلى شخص طبيعي أو إلى جمعية  : ))التي جاء فييا ما يمي 
باإلضافة إلى الشخص الطبيعي  وبالتالي فقد أناط المشرع الجزائري ممارسة أعماؿ الوساطة

لجمعيات وفي ىذه الحالة يقـو رئيسيا بتعييف احد أعضائيا لتنفيذ ىذا اإلجراء ، باسميا إلى ا
المشرع أصاب في ذلؾ ، الف أعماؿ ويخطر القاضي بذلؾ ، ومف وجية نظرنا نرى أف 

ال تكوف إال مف خالؿ وسيط يكوف  بيف الخصـو الوساطة التي تقـو عمى تقريب وجيات النظر
 .(1) شخصا طبيعيا

أخذ بالوساطة المؤسسية ذلؾ أنو لـ يعيد بالوساطة ومما تقدـ نجد أف المشرع الجزائري لـ ي   
الوساطة لحؿ ومؤسسات راكز معنوية أخرى بخالؼ الجمعيات مف بينيا م أشخاصإلى 

ونتمنى اف يتدارؾ المشرع ىذه المسألة في المستقبؿ ، عمى أف يتولى القياـ ، (2)النزاعات 
بميمة الوساطة في ىذه الحالة شخص طبيعي بكامؿ األىمية ، أما الشخص المعنوي فال يتمتع 

 ضماف حسف سيرىا .سوى بصالحية تنظيـ الوساطة و 
 . الوسيط القضائي اختياركيفية  ثالثا :
 كيفيات تعييف الوسيط القضائي ويمكف أف نوجزىا في األتي :  09/100لقد حدد المرسـو    

                                                 

إف اإلشكاؿ الذي يطرح بيذا الخصوص ىو :  -1  
  مف ىي الجمعيات التي يسمح ليا بممارسة مينة الوسيط القضائي ؟

الجمعيات القائمة حاليا والمعتمدة وليا ىدؼ تعمؿ عمى تحقيقو سواء كانت خيرية أو رياضية أو غير ذلؾ ، وبالتالي ىؿ ىي 
فإنيا إذا مارست ميمة غير تمؾ المحددة في قانونيا األساسي فتكوف بذلؾ قد ارتكبت مخالفة واضحة لقانونيا األساسي ، مما 

. أـ أف المقصود بيا تمؾ التي أنشأة أساسا مف أجؿ ىذه الميمة ، فتحدد في قانونيا يستوجب حميا طبقا لقانوف الجمعيات رقـ 
90/31 األساسي بأنيا جمعية ىدفيا الوساطة ال غير .  

مف قانوف المسطرة المدنية المغربي عمى ما يمي : " يعيد بالوساطة إلى شخص طبيعي أو  67/327ينص الفصؿ  -2
 شخص معنوي " 
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يتـ اختيار الوسيط القضائي مف بيف قوائـ الوسطاء القضائييف التي يتـ إعدادىا عمى مستوى 
استثنائيا لممارسة ميامو خارج اختصاص المجمس كؿ مجمس قضائي. كما يمكف اختياره 

 المعيف بو.
يمكف في حالة الضرورة لمجية القضائية أف تعيف وسيط غير مسجؿ في القوائـ المذكورة سابقا و 

و في ىذه الحالة يجب عميو قبؿ مباشرة ميامو أف يؤدي أماـ القاضي الذي عينو اليميف 
 القانونية.

و عميو أف  ياأف المشرع نص عمى حالة الضرورة دوف أف يوضحالمالحظ في ىذا اإلطار و    
ما ىي حالة الضرورة التي تجعؿ القاضي يمجأ إلى شخص الوسيط غير  نطرح التساؤؿ التالي:

مسجؿ في قوائـ الوسطاء القضائييف الموجود عمى مستوى واحد و ثالثوف مجمس قضائي عبر 
 .أخر شيءي ذلؾ أـ مف يقتضىؿ ىي طبيعة النزاع  التراب الوطني ؟

لى إمكانية استعانة القاضي في حؿ النزاع بطريؽ الوساطة بأكثر إكما أف المشرع لـ يتطرؽ 
مف وسيط قضائي ، ومف وجية نظرنا ال نرى مانعا مف ذلؾ خاصة بالنسبة لمنزاعات المعقدة 

 أو متعددة األطراؼ .
  إجراءات التسجيل في قوائم  الوسطاء القضائيين *
يطمب  أفبتوافر الشروط التي يتطمبيا القانوف في الوسيط القضائي. يمكف لمشخص الطبيعي    

 ..((((..))(1)تسجيمو في إحدى قوائـ الوسطاء القضائييف
حيث يوجو الطمب إلى النائب العاـ لدى المجمس القضائي الذي يقع في دائرة اختصاصو مقر 

 الوثائؽ التالية :إقامة المترشح. و يرفؽ ىذا الطمب بممؼ يشمؿ 
 ( ال يزيد تاريخو عف ثالثة أشير.03مستخرج صحيفة السوابؽ القضائية )البطاقة رقـ  .1
 شيادة الجنسية. .2
 شيادة تثبت مؤىالت المترشح عند االقتضاء. .3

                                                 

الذي يحدد كيفيات تعييف الوسػيط القضػائي عمػى مػا يمػي: "يػتـ اختيػار  09/100مف المرسـو التنفيذي رقـ  04تنص المادة  -1
 الوسيط القضائي مف القوائـ التي يتـ إعدادىا عمى مستوى كؿ مجمس قضائي.

 ال يجوز ألي كاف تحت طائمة الشطب التسجيؿ في أكثر مف قائمة لموسطاء القضائييف."
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 شيادة إقامة. .4
بعد ذلؾ يحوؿ النائب العاـ الممؼ بعد إجرائو تحقيقا إداريا إلى رئيس المجمس القضائي الذي و 

وزير  إلىلدراسة الطمبات و الفصؿ فييا ثـ ترسؿ ىذه القوائـ  (1(2)(1)لجنة االنتقاء يستدعي
 العدؿ حافظ األختاـ لمموافقة عمييا بموجب قرار.

يقـو الوسيط القضائي قبؿ ممارسة ميامو أما المجمس القضائي المعيف في دائرة اختصاصو 
خالص وأف أكتـ  العمي العظيـ هلل" أقسـ بابتأدية اليميف  اآلتية :  أف أقـو بميمتي بعناية وا 

سرىا ، وأف أسمؾ في كؿ الظروؼ سموؾ الوسيط القضائي النزيو ، والوفي لمبادئ العدالة واهلل 
 عمى ما أقوؿ شييد " .

 تتشكؿ لجنة االنتقاء ، التي تجتمع بمقر المجمس القضائي ، مف : 
 رئيسا القضائي:رئيس المجمس  -
 النائب العاـ  -
 المحاكـ التابعة لدائرة اختصاص المجمس القضائي المعني .رؤساء  -

يتولى رئيس أمانة ضبط  مياميا،يجوز أف تستدعي أي شخص يمكنو أف يفيدىا في أداء 
 المجنة.المجمس القضائي أمانة 

 : الشروط الواجب توافرىا في الوسيط  الثالثالفرع 

مف التشريعات القميمة في العالـ التي أخذت بالوساطة كإجراء لحؿ  الجزائري التشريع يعتبر   
 و بالتفصيؿمف خالؿ تنصيص .الشروط الواجب توافرىا بالوسيطالمنازعات و تناولت موضوع 

نص  ، وىذا في يريد أف يتولى عمؿ الوساطة يجب أف تتوافر في مفعمى متطمبات خاصة 

                                                 

 المذكور أعاله عمى ما يمي : 09/100مف المرسـو التنفيذي رقـ  08تنص المادة  -1
 "تتشكؿ لجنة االنتقاء التي تجتمع بمقر المجمس القضائي مف : 
 رئيس المجمس رئيسا -
 النائب العاـ. -
 رؤساء المحاكـ التابعة لدائرة اختصاص المجمس القضائي المعني -

 في أداء مياميا بتولي رئيس أمانة ضبط المجمس القضائي أمانة المجنة."يجوز لمجنة أف تستدعي أي شخص يمكنو أف يفيدىا 
1  
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واإلدارية الجديد والتي أحالت إلى التنظيـ لتحديد مف قانوف اإلجراءات المدنية  998المادة 
الذي يحدد  09/100ال فقد صدر المرسـو التنفيذي رقـ عوف. (1)كيفيات تطبيؽ ىذه الشروط 

يمكف ومف خالؿ ىذه النصوص  .10/03/2009المؤرخ في  كيفيات تعييف الوسيط القضائي
  نستشؼ الضوابط الخاصة المتطمبة في الوسيط القضائي . أف

 حسن السموك و االستقامة  أوال :

: مف قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية بقوليا  998حيث جاء ىذا الشرط في نص المادة    
يعيف الشخص الطبيعي المكمؼ بالوساطة مف بيف األشخاص المعترؼ ليـ بحسف  أفيجب )) 

شخصية الوسيط محؿ و يشكؿ ىذا الشرط نتيجة حتمية لكوف  ((السموؾ و االستقامة ...
اعتبار في مينة الوساطة القضائية فيي قد تكوف السبب األساسي لقبوؿ األطراؼ بإجراء 
الوساطة و التجاوب مع الوسيط في ميمتو كما قد تكوف سببا في رفضيا و يظير حسف 

مف قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية في عدـ  998السموؾ و االستقامة حسب نص المادة 
الوسيط القضائي إلى عقوبة عف جريمة مخمة بالشرؼ و أف ال يكوف ممنوعا مف حقوقو  تعرض
 المدنية.

المالحظ أف المشرع في ىذا النص قد حصر ىذا الشرط في عدـ تعرض الوسيط القضائي و    
إلى عقوبة عف جريمة مخمة بالشرؼ دوف سواىا و ىو الشرط الذي أعيد صياغة مف خالؿ 

الذي يحدد كيفيات تعييف الوسيط القضائي  09/10لمرسـو التنفيذي مف ا 02نص المادة 
 بتوسيعو ليشمؿ :

 أي عقوبة بسبب جناية أو جنحة باستثناء الجرائـ غير العمدية. -
 أي عقوبة كمسير مف اجؿ جنحة  اإلفالس و لـ يرد اعتباره. -
مقتضى إجراء ضابطا عموميا وقع عزلو أو محاميا شطب اسمو أو ضابطا عموميا عزؿ ب -

 تأديبي نيائي.

                                                 

لـ يتناوؿ الشروط الواجب توافرىا في الوسيط . والقانوف المغربي رقـ  2006( لسنة  12قانوف الوساطة األردني رقـ ) -1
 المتعمؽ بالوساطة االتفاقية والتحكيـ لـ يفعؿ ذلؾ أيضا  .  05/08
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بطبيعة الحاؿ يتـ التأكد مف توفر ىذا الشرط مف خالؿ الوثائؽ التي يودعيا المترشح و   
لموساطة و مف أىميا شيادة السوابؽ العدلية و كذا مف خالؿ التحقيقات اإلدارية و االجتماعية 

 التي تجرييا لجنة االنتقاء عف طريؽ األشخاص المؤىميف لذلؾ.
 كفاءة الوسيط القضائي  :ثانيا

دور الوسيط ىو قيادة عممية حؿ المشكمة مف خالؿ المحافظة عمى استمرار المناقشات  إف   
البناءة بيف األطراؼ بحيث يكوف الوسيط فاتحا لقنوات االتصاؿ والتخاطب عندما ينقطع 
الحديث، ومترجما وناقال لممعمومات عندما يكوف لدى األطراؼ إدراكا مختمفا لمحقائؽ أو 

وار اليامة لموسيط أيضا ىو أف يكوف أداة لمواقعية بمساعدة األطراؼ المعمومات، ومف األد
وحثيـ عمى االبتعاد عف المبالغة والتيويؿ والتحدث بطريقة تخاطب الواقع والمنطؽ، وىو 
بالنياية مبتكرا لخيارات الحؿ واالتفاؽ والطرؽ المؤدية ليا.ولتحقيؽ ىذه األىداؼ يجب أف يكوف 

المقصود بذلؾ أف يكوف الوسيط القضائي مؤىال لمنظر و  الكفاءة ، الوسيط عمى قدر كبير مف
في المنازعة المعروضة عميو. حيث أف نجاح الوساطة القضائية في حسـ النزاع ال يتوقؼ فقط 
عمى رغبة المتنازعيف في الوصوؿ إلى التوافؽ بؿ أيضا عمى مدى معرفة و كفاءة ىذا الوسيط 

اع و عميو يفترض أف يكوف الوسيط المعيف عمى دراية و معرفة في إيجاد حموؿ فعالة تنيي النز 
كافية بجوانب النزاع المختمفة و ما يالحظ في ىذا المجاؿ أف المشرع الجزائري ربط كفاءة 
الوسيط القضائي بطبيعة النزاع فقد يقتضي ىذا األخير تعييف شخص ذو كفاءة عممية و في 

وسطاء القضائييف باختصاص معيف بؿ فتح المجاؿ أماـ ىذا اإلطار لـ يقيد المشرع الجزائري ال
جميع االختصاصات و المياديف العممية مراعاة الختالؼ طبيعة النزاعات و القضايا التي يمكف 

 أف تكوف محال لموساطة القضائية فقد يكوف النزاع تجاريا أو مدنيا أو عقاريا ..الخ.
المشار إليو  09/100مف المرسـو التنفيذي  03المادة في ىذا االتجاه تنص الفقرة الثانية مف و  

 أعاله عمى ما يمي :
كما يمكف اختياره مف بيف األشخاص الحائزيف عمى شيادة جامعية او دبمـو كما يمكف  ))

اختياره مف بيف األشخاص الحائزيف عمى شيادة جامعية أو دبمـو و أو تكويف متخصص و/أو 
 .((ساطة في نوع معيف مف النزاعاتأي وثيقة أخرى تؤىمو لتولي الو 
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ليس ىذا فحسب بؿ أف المشرع الجزائري لـ يشترط في الوسيط القضائي أي تكويف عممي أو 
عممي )ميداني( في بعض النزاعات بؿ اكتفى بالمكانة االجتماعية ليذا األخير و التي تحددىا 

ى التسوية الودية لمنزاع و شخصيتو و مكانتو و تأثيره في مجتمعو ليكوف قادرا عمى الوصوؿ إل
ىو ما يتماشى و حقيقة المجتمع الجزائري خاصة في بعض المناطؽ المحافظة و عميو تـ 
اعتماد عدد كبير مف الوسطاء عمى مستوى بعض المجالس القضائية ال يتوفروف عمى مؤىالت 

 واطنيف . عممية و لكف يحضوف بمكانة اجتماعية تسمح ليـ بالتأثير االيجابي في عالقة الم
المشار  09/100مف المرسـو التنفيذي  03في ىذا السياؽ تنص الفقرة األولى مف المادة و    

يتـ اختيار الوسيط القضائي مف بيف األشخاص المعترؼ ليـ )) : إليو سابقا عمى ما يمي 
  . (( بالنزاىة و الكفاءة و القدرة عمى حؿ النزاعات و تسويتيا بالنظر إلى مكانتيـ االجتماعية

ومف وجية نظرنا فإننا نرى أف كفاءة الوسيط القضائي بالفصؿ في النزاع يوجب وسطاء مدربيف 
بصورة مينية متخصصة فالوساطة تتطمب مف الوسيط ميارات تساعد األطراؼ عمى الوصوؿ 
لمتسوية وعميو ال يكفي التكويف العممي أو العممي أو المكانة االجتماعية في الوسيط القضائي 

فصؿ في النزاع  بؿ يجب إخضاعو إلى برامج تأىيمية وتدريبية حوؿ ميارات وأعماؿ الوساطة لم
مف قبؿ مدربيف ذوي خبرة ، وتبرير ذلؾ يوجد في كوف الوساطة تنبني عمى المفاوضات التي 
ىي فف وعمـ فعمى الوسيط اإللماـ بأنماطيا وأساليبيا وأف يكوف متقنا لكيفية تطبيقيا والتعامؿ 

بيدؼ معرفة األسموب المالئـ لتسييؿ الحوار بيف األطراؼ ومف ثمة بموغ الغاية المنشودة  معيا
 في تسوية النزاع .

كما أف أساليب االتصاؿ مف المسائؿ الفنية التي يتعيف عمى الوسيط اإللماـ بيا ليكوف متقنا    
عمى عممية الوساطة لعممو كوسيط وتتطمب ىذه األساليب ميارة في تطبيقيا حتى تنعكس إيجابا 

 ومف ثمة تحقيؽ الغاية منيا .
 أن يكون الوسيط القضائي محايدا و مستقال         ثالثا :

وذلؾ بصفة مطمقة و تمـز سير اإلجراءات في الوصوؿ إلى الحؿ النيائي. ويقصد بحياد    
مبدأ الوسيط القضائي ىو أف يقؼ ىذا األخير عمى مسافة واحدة بيف المتنازعيف. ويراعى 
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المساواة بينيـ . حيث أف صفة الحياد ىو شرط ضروري وميـ في سبيؿ تحقيؽ الغاية األساسية 
 .مف الوساطة ، وىي حؿ النزاع بطريقة ودية 

أما استقاللية الوسيط القضائي فيتضمف عدـ خضوعو ألي ضغوطات أو مؤثرات خارجية    
مصمحة لموسيط القضائي بموضوع  يمكف أف تؤثر عمى مينتو و يقصد بيا انتقاء أي صمة أو

ذلؾ أف وجود مصمحة لموسيط القضائي بموضوع النزاع سواء أكانت و  النزاع أو احد إطرافو.
مادية أو معنوية أو وجود صمة لو بأحد أطراؼ النزاع يجعؿ منو في موقع الخصـ لمطرؼ 

 .(1)اآلخر مما يفقد استقاللية بؿ و حتى حياده
السابؽ الذكر و ألزمت  09/100مف المرسـو التنفيذي رقـ  11المادة وليذا السبب جاءت    

الوسيط القضائي أو احد أطراؼ النزاع بإخطار القاضي فورا بأي وضعية يمكف أف تشكؿ 
 .(2)تيديدا أو مساسا لحياد الوسيط و استقالليتو

يعمـ  يجب عمى الوسيط القضائي أو أحد إطراؼ النزاع الذي)) : حيث نصت عمى ما يمي 
بوجود مانع مف الموانع المذكورة أدناه أف يخطر القاضي فورا قصد ما يراه مناسبا مف إجراءات 

 : لضماف حياد الوسيط و استقالليتو
 إذا كانت لو مصمحة شخصية في النزاع -
 إذا كانت لو قرابة أو مصاىرة بينو و بيف احد الخصـو -

                                                 

 .120ص مرجع سابؽ ،عالء أبارياف،  -1
مػف قػانوف اإلجػراءات المدنيػة و اإلداريػة عمػى حػاالت رد القاضػي كمػا يمػي : "يجػوز رد قاضػي الحكػـ و  241تنص المادة  -2

 مساعد القاضي في الحاالت اآلتية :
 إذا كاف لو أو لزوجو مصمحة شخصية في النزاع .1
إذا وجػػػدت قرابػػػة أو مصػػػاىرة بينػػػو أو بػػػيف زوجػػػو و بػػػيف أحػػػد الخصػػػـو أو احػػػد المحػػػاميف أو وكػػػالء الخصػػػـو حتػػػى الدرجػػػة  .2

 الرابعة."
3. .  إذا كاف لو أو لزوجو أو أصوليما أو فروعيما خصومة سابقة أو قائمة مع احد الخصـو
. إذا كاف ىو شخصيا أو زوجو أو احد أصولو أو احد فروعو دائنا أو .4  منسيا ألحد الخصـو
 إذا سبؽ لو و أف أدلى بشيادة في النزاع. .5
 إذا كاف ممثال قانونيا ألحد الخصـو في النزاع أو سبؽ لو ذلؾ .6
 إذا كاف احد الخصـو في خدمتو. .7
   إذا كاف بينو و بيف احد الخصـو عالقة صداقة حميمة أو عداوة بينة ". .8
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 .إذا كانت لو خصومو سابقة أو قائمة مع أحد الخصـو -
 إذا كاف أحد أطراؼ الخصومة في خدمتو. -
 ((إذا كاف بينو و بيف أحد الخصـو صداقة أو عداوة. -

المالحظ أف المشرع الجزائري لـ ينص عمى ما ىو مقرر في حالة ثبوت أحد الموانع و     
السابقة عندما أشار إلى إخطار القاضي بغرض اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضماف حياد الوسيط 

 لية إال أف الثابت انو يتـ استبدالو بغيره ممف يتوفر عمى شرط الحياد و االستقاللية.و استقال
كما أف المشرع الجزائري و بيدؼ حماية الوسيط القضائي مف تأثير األطراؼ عمى عممو     

منعو مف أف يتحصؿ أثناء تأدية ميمتو عمى أتعاب مف األطراؼ غير تمؾ التي حددىا القاضي 
الذي عينو و ذلؾ تحت طائمة الشطب و استرجاع األمواؿ المقبوضة كؿ ىذا مف أجؿ ضماف 

)) : عمى ما يمي 09/100مف المرسـو التنفيذي  13حيث تنص المادة حياده و استقالليتو 
يمنع عمى الوسيط القضائي أف يتحصؿ أثناء تأدية ميمتو عمى أتعاب غير تمؾ المنصوص 

أعاله. و ذلؾ تحت طائمة الشطب و استرجاع المبالغ المقبوضة بغير  12عمييا في المادة 
 .((وجو حؽ

أف المشرع الجزائري عند تنظيمو ألحكاـ الوساطة في قانوف وجب أف نشر إلى األخير في و    
لـ يشر أو يتطرؽ إلى شرطيف  09/100اإلجراءات المدنية و اإلدارية و في المرسـو التنفيذي 

  : ميميف و ىما
شرط السف : عمى خالؼ بعض الميف القضائية األخرى )المحضر القضائي،  -1

 .الموثؽ...الخ(
 11الحاالت التي تمنع الوسيط القضائي مف ممارسة ميامو في نص المادة المشرع تناوؿ  -2

المذكورة أعاله دوف أف يتناوؿ حاالت التنافي مع ممارسة ميمة  09/100مف المرسـو التنفيذي 
 4....((1)) الوسيط القضائي عمى خالؼ بعض الميف القضائية األخرى

                                                 

المتضمف تنظيـ مينة الموثؽ. الحاالت التي تتنافى مػع ممارسػة مينػة الموثػؽ حيػث  06/02مف لقانوف  23جاء في المادة  -1
رئاسػػة أحػػد المجػػالس الشػػعبية المحميػػة  -2العضػػوية فػػي البرلمػػاف -1تتنػػافى ممارسػػة مينػػة الموثػػؽ مػػع :"  تػػنص عمػػى مػػا يمػػي :

 كؿ مينة حرة أو خاصة ." -4كؿ وظيفة عمومية أو ذات تبعية  -3 المنتخبة
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 وواجباته:  صالحيات الوسيط القضائي  رابعالفرع ال

ىذا العنواف إلى قسميف األوؿ تناولنا فيو صالحيات الوسيط القضائي والثاني واجباتو كما حددىا  قسمنا   
 القانوف .

 صالحيات الوسيط  وال :أ

إف ممارسة الوسيط لصالحياتو تشكؿ مراحؿ الوساطة التي تـ التطرؽ إلييا أعاله .    
فالجانب الفني لموساطة متروؾ لتقدير الوسيط   بالتفصيؿ.والمالحظ أف المشرع لـ يتناوؿ ذلؾ 

 الوساطة.التي قد تحد مف فاعمية . بعيدا عف القيود واإلجراءات القانونية الموضوعية والشكمية 
وفي كؿ األحواؿ فاف  فمـ يحدد مثال القانوف كيفية عقد جمسات الوساطة ولقاء األطراؼ ،

 الوسيط.ف مف خالليا أف نبيف صالحيات المشرع أعطى بعض اإلشارات التي يمك
تبدأ ميمة الوسيط القضائي فور تمقيو نسخة مف األمر القاضي بتعيينو كما يشمؿ التبميغ    

ذلؾ أف تعييف القاضي  الخصـو و عميو أف يخطر القاضي بقبولو ميمة الوساطة دوف تأخير.
ؾ لموافقتو و إف كاف المشرع لموسيط القضائي ال يشكؿ تكميؼ ممزما لو. و إنما األمر مترو 

الجزائري في النصوص المنظمة لموساطة القضائية لـ يتطرؽ إلى حالة رفض الوسيط القضائي 
في حالة قبولو الميمة المسندة إليو يقـو بدعوة ف. مف اجؿ القياـ بميمتو  الميمة المسندة إليو

عقد جمسات مع األطراؼ المتنازع و تكوف مشتركة أو انفرادية  يميو (1) الخصـو إلى أوؿ لقاء

يعمؿ خالليا عمى تقريب وجيات النظر بيف اإلطراؼ و جمعيـ إلى صنع ، (2)بحضور وكالئيـ

فدور الوسيط في الوساطة ليس  .(3) القرار الذي يرتضيانو دوف أف يقترح أو يفرض عمييـ  ذلؾ
األطراؼ عمى صواب أو مف ىو المخطئ فميمتو أف يكوف قاضيا ، فيو ال يقرر أي مف 

                                                                                                                                                             

 . 563، مصطفى ، مقاؿ سابؽ ، ص ،  تراري تاني  -1
ف كنػا نػرى أنػو ال يوجػد مػا -2 يمنػع  لـ يشر المشرع الجزائري إلى إمكانية دعوة الوسيط لممحامي كوكيػؿ عػف األطػراؼ أـ ال . وا 

 .حضور المحامي جمسات الوساطة
عبػػد السػػالـ ذيػػب ، الوسػػاطة فػػي قػػانوف اإلجػػراءات المدنيػػة واإلداريػػة الجديػػد ، مجمػػة المحكمػػة العميػػا ، قسػػـ الوثػػائؽ ، العػػدد  -3

 .551، ص  2009الخاص بالطرؽ البديمة لحؿ النزاعات ، الجزء الثاني ، 
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كؿ ذلؾ لموصوؿ إلى حؿ حؿ مف صنعيـ  إيجادتقتصر عمى جمع األطراؼ ليساعدىـ عمى 
نيائي لمنزاع في المدة المحددة في األمر القاضي بتعينو و التي ينبغي أف ال تتجاوز الثالثة 

د االقتضاء بعد موافقة أشير عمى أف تجدد لنفس المدة مرة واحدة بطمب مف الوسيط عن
 مف قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية الجديد. 996الخصـو طبقا لنص المادة 

و لموسيط أثناء سير الجمسات التي يعقدىا أف يتخذ ما يراه مناسبا لتمقي و تقريب وجيات النظر 
فقة الخصـو سماع إيجاد الحؿ لمنزاع و لو إبداء الرأي و تقييـ األدلة كما يجوز لموسيط بعد موا

لتسوية النزاع. و يخطر القاضي بجميع ، كؿ شخص يقبؿ ذلؾ حينما يرى سماعو فائدة 
مف قانوف اإلجراءات المدنية و  1001الصعوبات التي تعترضو في ميمتو طبقا لنص المادة 

 . اإلدارية
فعميو كما أسمفنا كما أف الوسيط ال يتقيد بوسائؿ إثبات خاصة وال يبحث في قانونية األدلة    

القوؿ أف يبتدع الحموؿ االتفاقية التي يرتضييا األطراؼ بطريقة فنية بغض النظر عف الحقوؽ 
 التي يضمنيا القانوف والعقود الممزمة لمجانبيف .

وفي األخير نذكر بأف المقتضيات الخاصة بالوساطة المنصوص عمييا في قانوف اإلجراءات    
المحدد لكيفيات تعييف الوسيط القضائي ال  09/100لمرسـو التنفيذي المدنية واإلدارية أو في ا

إثارة مالحظات الوسيط  أوتشير إلى مسألة عمى قد كبير مف األىمية وىي عدـ استعماؿ 
 والتصاريح التي يتمقاىا أماـ القاضي المعروض عميو النزاع ، أو استعماليا في دعوى أخرى

وىي تشكؿ ضمانة أساسية لمتشجيع عمى المجوء إلى الوساطة ، حتى ال تحمؿ مواقفيـ . (1)
يحتج بتمؾ المواقؼ  ، وتبعا لتمؾ الضمانة فانو التنازؿ عف حقوقيـ  أنياأثناء المفاوضات عمى 

 أماـ القضاء في حاؿ فشؿ الوساطة .
                                                 

الوسيط بكتماف السر الميني بالنسبة إلى مف قانوف المسطرة المدنية المغربي عمى أنو : " يمتـز  327-66ينص الفصؿ  -1
األغيار وفؽ المقتضيات وتحت طائمة العقوبات المنصوص عمييا في القانوف الجنائي المتعمقة بكتماف السر الميني ، وال يجوز 

ز استعماليا أف تثار مالحظات الوسيط والتصاريح التي يتمقاىا أماـ القاضي المعروض عميو النزاع إال باتفاؽ األطراؼ وال يجو 
 في دعوى أخرى " .

عمى ما يمي : " تعتبر إجراءات الوساطة سرية وال  2006( لسنة 12مف قانوف الوساطة األردني رقـ ) 08كما تنص المادة    
 جية كانت ." أويجوز االحتجاج بيا أو بما تـ فييا مف تنازالت مف أطراؼ النزاع أماـ أي محكمة 
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  .تو ىذا عف أىـ الصالحيات التي يتمتع بيا الوسيط القضائي في ميم   
ف المالحظ أف المشرع الجزائري لـ فإلمقصود بيا مكاف إجراء الوساطة أما عف بيئة الوساطة وا

يفرض قيود عمى مكاف الوساطة ولـ يشترط عمى الوسيط توافره عمى مكتب إلجرائيا وترؾ حرية 
عند اختيار مكاف  االعتباروعمى الوسيط أف يأخذ بعيف  اختيار المكاف لموسيط والخصـو .

فقد يدعوا الوسيط الوساطة أف يكوف محايدا بحيث ال يكوف ألي طرؼ أفضمية بشأف المكاف .
األطراؼ إلى جمسات الوساطة في مكتبو إذا كاف الوسيط عمى سبيؿ المثاؿ محاميا او موثقا أو 

 غيره مف أصحاب الميف الحرة الذيف يتوافروف عمى مكاتب .
في مبنى المحكمة وىو األمر المرجح والمحبذ ، خاصة وأف المشرع كما قد تجرى الوساطة 

الجزائري تبنى نظاـ الوساطة القضائية أي التي تأمر بيا المحكمة وعميو يجب تجييز المحاكـ 
بقاعات لعقد جمسات الوساطة وبالتالي تفادي مشكمة عدـ اتفاؽ األطراؼ والوسيط عمى مكاف 

 .التي قد تعصؼ بمسعى الوساطة مف بدايتيا  محايد إلجرائيا وتفادي الخالفات
وأخيرا نشير إلى أف عدـ تفصيؿ المشرع في بعض إجراءات الوساطة كعدـ تنصيصو عمى    

مكاف إجراء الوساطة كما تقدـ أو إمكانية تفرده بأطراؼ النزاع مف عدمو مف المفروض أنو ال 
دور الوسيط في الوساطة يقتصر  يؤثر ذلؾ عمى مصداقية إجراء الوساطة خاصة إذا عممنا أف

عمى إدارة الحوار بيف األطراؼ وتقريب وجيات النظر وربط جسور التواصؿ دوف أف يفرض 
 حال لمنزاع عمى الخصـو .  

باإلضافة إلى الشروط الواجب تطرقيا في الوسيط ، يجب أف يتقيد  واجبات الوسيط : ثانيا :
 الوسيط بعدة واجبات نذكر مف بينيا :

كما أشرنا إليو فاف الوسيط يتمتع بصالحيات واسعة في قيامو بميمتو في  السر إزاء الغير: .حفظأ
البحث عف حؿ لمنزاع المعروض عميو ، حيث يمكنو اإلطالع عمى كافة المعمومات وكؿ 
موضوع أو وثيقة يمكنيا أف تساعده في فيـ النزاع أو إيجاد الحؿ المناسب لو  ىذه 

الحيات الممنوحة لييئات التحكيـ ، وىو ما يبرر تقييده بالمحافظة الصالحيات قد تفوؽ الص
عمى السر الميني حيث يشترط المشرع أف تتـ جميع مراحؿ الوساطة في السرية المطمقة وعميو 
ال يجوز الكشؼ عنيا أو االحتجاج بيا و في ىذا يمتـز الوسيط القضائي بحفظ السر إزاء 
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دارية عمى ما يمي ق 1005وعميو تنص المادة  (،الغير يمتـز الوسيط )) : انوف إجراءات مدنية وا 
و إف كنا نرى أف ىذا االلتزاـ وجب أف ال يقتصر عمى شخص  )((بحفظ السر إزاء الغير

الوسيط فحسب بؿ وجب أف يمتد إلى األطراؼ المتنازعة و تقع عمى الوسيط مسؤولية لفت 
 ( 1) انتباىيـ إلى مثؿ ىذا االلتزاـ

خرؽ أحد الوسطاء القضائييف ليذا االلتزاـ فإنو يتعرض لمعقوبات الجزائية المقررة وفي حالة 
يعاقب  )):  مف قانوف العقوبات الجزائري والتي تنص عمى ما يمي 301بموجب نص المادة 

دج األطباء والجراحوف  5.000إلى  500بالحبس مف شير إلى ستة أشير وبغرامة مف 
ألشخاص المؤتمنيف بحكـ الواقع أو المينة أو الوظيفة الدائمة أو والصيادلة والقابالت وجميع ا

المؤقتة عمى أسرار أدى بيا إلييـ وأفشوىا في غير الحاالت التي يوجب عمييـ فييا القانوف 
 .((إفشاءىا  ويصرح ليـ بذلؾ 

دا أو . التزام الوسيط القضائي إلى جانب الخصوم بإخطار القاضي بأبي وضعية يمكن أن تشكل تيديب

 09/100مف المرسـو التنفيذي  11تطبيقا ألحكاـ المادة  وىذا : مساسا لحياد الوسيط واستقالليتو
 المذكورة أعاله .

وذلؾ  :ـ. التزام الوسيط القضائي بأن يمتنع عمى أن يتحصل عمى أتعاب غير تمك التي حددىا القاضي جـ
  تحت طائمة الشطب واسترجاع المبالغ .

 بأداء ميمتو دون تياون أو إىمال أو سوء نية : د.التزام الوسيط
مف  14حيث رتب المشرع الجزائري جزاء عمى الوسيط الذي يخؿ بيذا االلتزاـ بنص المادة 

يتعرض الوسيط القضائي الذي يخؿ بالتزاماتو أو ))  :بقوليا  09/100المرسـو التنفيذي رقـ 
 (( .يتياوف في تأدية ميامو إلى الشطب

                                                 

، أنظر ، بربارة عبد الرحماف،  ىذا االلتزاـ القانونية التي يؤدييا الوسيط القضائي قبؿ مباشرة ميمتواليميف نص  تضمف -1
 . 53المرجع السابؽ ، ص 

. 
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اإلشارة في األخير إلى أنو كاف عمى المشرع الجزائري أف ينص صراحة عمى التزاـ  تجدر   
أذا أنقضت مدة الوساطة دوف توصؿ  أو،  األطراؼباتفاؽ  إالالوسيط بعدـ تخميو عف ميمتو 

طمب الوسيط  إمكانيةتسوية أو مف طرؼ القاضي ، ال أف ينص عؿ العكس وىي  إلىالخصـو 
  يسبب إىدار الوقت .ة فيذا يشكؿ تخمي عف الميمة مما الوساط إنياءمف القاضي 

 المطلب الثالث

 نتائج الوساطة

ال يخرج عف نتيجتيف : وبعد إنياء الوسيط لميمتو إف المجوء إلى الوساطة لحؿ النزاع    
 ممـز بإخبارالوسيط وىي التوافؽ بيف المتنازعيف والثانية عدـ التوافؽ وفي كمتا الحالتيف ف األولى

 .عدمو أو  اتفاؽالقاضي كتابيا بما توصؿ إليو الخصـو مف 
الوسيط لميمتو إال أنو قد ال يتمكف الوسيط مف إنياء ميمتو ونكوف في ىذه  إنياءىذا في حالة 
 حالة تسمى إنياء الوساطة بأمر القاضي .الحالة أماـ 
 إنهاء الوسيط لمهمته  الفرع األول :

كمفيا بو القاضي ، إما بتوصؿ أطراؼ النزاع إلى اتفاؽ يعبر عف قد ينيي الوسيط الميمة التي 
 . نجاح ميمتو أو فشؿ مسعاه في حؿ النزاع

 في حال تم االتفاق أوال : 

 إليومصير الحؿ المتوصؿ  ما: التساؤؿ الذي يطرح في حالة االتفاؽ بيف الخصـو ىو  إف   
 ما ستسفر عنو ىذه الحموؿ ؟ . تنفيذعف طريؽ الوساطة وطرؽ 

إف نجاح الوساطة ووصوؿ األطراؼ إلى اتفاؽ يؤدي إلى حسـ النزاع في مجممو أو في جزء    
ضر يضمنو محتوى االتفاؽ و يوقعو رفقة مح تحريروفي كمتا الحالتيف يقـو الوسيط ب ،(1) منو

طبقا لما جاء في الفقرة  الخصـو ثـ يرجع القضية أماـ القاضي في التاريخ المحدد ليا سمفا
. لتتـ المصادقة عمى محضر االتفاؽ بموجب أمر غير مف ؽ إ ـ إ  1003الثانية مف المادة 

وفؽ ما جاء في المادة قابؿ ألي طعف و يعد محضر االتفاؽ سندا تنفيذيا يقبؿ التنفيذ الجبري 
ال يشرؼ بنفسو  ناو تبرير ذلؾ أف القاضي في مادة الوساطة كما رأيمف نفس القانوف  1004

                                                 

.كؿ النزاع ا والى جزء منو "  إلىمف ؽ ا ـ ا عمى ما يمي : " تمتد الوساطة  995تنص المادة  - 1  
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ينيي الخصومة  قضائي لذلؾ البد مف صدور أمر (1)عمى اإلجراءات خالؼ لمصمح القضائي

  .(2) بالتصديؽ عمى محضر الوساطة
إف اعتبار األمر القضائي بمثابة حكـ قطعي غير قابؿ لمطعف ىو أمر منطقي ، ألف ىذا    

األمر يتضمف اتفاقية توصؿ إلييا األطراؼ بإرادتيـ المشتركة ال تقبؿ القوؿ بأف ىناؾ ظمما أو 
ف التنصيص بخالؼ ذلؾ يكوف  خطأ أو إجحافا في حؽ أحد األطراؼ يستمـز المراجعة ، وا 

 لموساطة مف ىدفيا وغايتيا . إفراغا
مكف لمقاضي أف يناقش قرار إال أف التساؤؿ الذي يطرح في ىذا الخصوص ىو : ىؿ ي   

 ؟.الوسيط
ىنا ال يتعمؽ بقرار الوسيط ولكف باتفاؽ الطرفيف الذي يخضع لسمطاف إرادتيما . وىو في  األمر

ي أف يناقش ىذا االتفاؽ ال باإللغاء حد ذاتو اتفاؽ ال يقبؿ الطعف فيو ، وبالتالي ال يجوز لمقاض
 أو بالتعديؿ.

إف مصادقة القاضي عمى اتفاقية التسوية ال تنصب عمى بنودىا وما توصؿ إليو األطراؼ    
نما تنصب عمى عدـ مخالفتيا لمنظاـ العاـ واآلداب العامة وأنيا ال تتعمؽ بقضايا شؤوف  وا 

 في ىذه الحالة .ضي عدـ المصادقة عمييا األسرة والقضايا العمالية .وبالتالي يممؾ القا
نابعة مف إرادة  باعتبارىاعف تنفيذ اتفاؽ التسوية فاألصؿ أف مصيرىا ىو التنفيذ الطوعي  أما

 اآلخرأحد الطرفيف عف التنفيذ ، فممطرؼ  امتناعفي حاؿ أما الطرفيف ولـ تفرض عمييـ 
سند تنفيذي يقبؿ التنفيذ  اتفاؽ التسوية يعتبر أفعتبار االنتقاؿ إلى مرحمة التنفيذ الجبري عمى ا

 تبعا لإلجراءات القانونية .الجبري بعد تذييمو بالصيغة التنفيذية 
 يبدأ اختيارياالوساطة مف طرؼ األفراد  إلىوعميو نخمص إلى نتيجة مفادىا أف المجوء    

 .إجبارياوينتيي 

                                                 

المدنيػة و اإلداريػة عمػى مػا يمػي : " يجػوز لمخصػـو التصػالح تمقائيػا، أو يسػعي مػف مف قانوف اإلجراءات  990تنص المادة  -1
 القاضي في جميع مراحؿ الخصومة ".

 .531بربارة عبد الرحمف، مرجع سابؽ ، ص   -2
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  التوصل إلى اتفاق فشل   ثانيا :

يعيد المتنازعيف إلى المسمؾ الذي حاوال تجنبو منذ البداية أال وىو الطريؽ  إف فشؿ الوساطة   
الجيات القضائية العميا  أماـيمكف أف يخضع لطرؽ الطعف . ينيي النزاع بحكـ الذي القضائي 

ىذا القرار كاف بإمكانيـ أف يصدروه  ،إلى أف يصدر قرار قضائي نيائي يمـز األطراؼ بتنفيذه 
 بالوساطة .بأنفسيـ عف طريؽ حؿ النزاع 

اتفاؽ أو إما سبب تعذر الوصوؿ إلى  عدـ نجاح مسعى التسوية الودية راجع إلى : قد يكوف   
. بسبب إنياء الوساطة  أو بسبب عدـ متابعة إجراءات الوساطة مف طرؼ الخصـو

و فشؿ المساعي الودية يعيد  اتفاؽذر الوصوؿ إلى تع إف : اتفاقوصول إلى الأ.تعذر 
حيث يستأنؼ مف جديد ((1))  تجنبو منذ البداية و ىو القضاءالمتنازعيف إلى المسمؾ الذي حاوال

إجراءات الخصومة القضائية و التي تنتيي بصدور حكـ قضائي يخضع لمطعف فيو أماـ 
  . ( (1))  (2) الجيات القضائية العميا

ما لـ يتضمنو القانوف الجديد حالة  إف.عدم متابعة اجراءت الوساطة من طرف الخصوم: ـب
عدـ توصؿ أطراؼ النزاع إلى حؿ ودي نتيجة إىماؿ متابعة إجراءات الوساطة مف طرؼ 
الخصـو سواء بعدـ الحضور إلى الجمسات أو انعداـ الجدية.فكاف مف األجدر عمى المشرع 

ال يستعمؿ مثؿ ىذا السبب في حتى ، (3) يب يتمثؿ في غراماتفرض جزاء عمى الطرؼ المتغ
نفعؿ إجراء الوساطة الذي ييدؼ أساسا إلى إطالة أمد النزاع والمماطمة في الوصوؿ إلى تسوية 

 حؿ النزاع في وقت قصير دوف إطالة.

                                                 

 .147عالء أبارياف، الوسائؿ لحؿ النزاعات التجارية مرجع سابؽ، ص  -1
 :  عمى الخصوص أنظرلمزيد مف التفاصيؿ حوؿ األحكاـ و طرؽ الطعف فييا  -2
 . 278ص  مرجع سابؽ ، بوبشير محند امقراف ، قانوف اإلجراءات المدنية ، -
المتضمف الوساطة  2006لسنة  12معدؿ بالقانوف رقـ  2003افريؿ  30المؤرخ في  37/2003القانوف األردني رقـ  -3

المدنية فقد رتب جزاء إتماـ تخمؼ احد األطراؼ النزاع أو وكيمو عف حضور جمسات الوساطة بدوف عذر لتسوية النزاعات 
 .ر و ال تزيد عف مئتي دينار أردنيمشروع و تتمثؿ في : إسقاط الدعوى ، شطب الدفاع، فرض غرامة ال تقؿ عف عشريف دينا
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 إنهاء الوساطة  الفرع الثاني :

يمكف لمقاضي في أي وقت وأثناء سرياف مدة الوساطة وقبؿ توصؿ األطراؼ إلى اتفاؽ تسوية 
أف ينيي الوساطة أف ينيي الوساطة تمقائيا أو بناء عمى طمب الوسيط أو األطراؼ إذا طرأ عمى 

مف ؽ ا ـ ا وفي جميع  1002سير الوساطة ما يحوؿ دوف السير الحسف ليا طبقا لنص المادة 
 الجمسة ويستدعى الوسيط والخصـو ألييا عف طريؽ أميف الضبط . إلىترجع القضية الحاالت 

الوساطة وجب أف يكوف بأمر قضائي في ثالث حاالت كما سبؽ  إنياءنستنتج مف ذلؾ أف    
السمطات التي يمارسيا القاضي أثناء سير الوساطة مف أجؿ السير  إطارتوضيحو وىذا في 

 الطبيعي والحسف ليا .
وما يؤخذ عميو المشرع ىو عدـ توضيحو نقطة قابمية األمر الذي ينيي الوساطة لمطعف مف    

 عدمو واف كنا نرى أف المشرع قصد عدـ قابميتو لمطعف وىو األمر الطبيعي  .

 : أتعــاب الوسيــط القضائــي  الثالثالفرع 

ف إذا كانت الوساطة تحقؽ ىدفا نبيال إال أنيا ليست عمال تطوعيا ف    يي تؤدى بمقابؿ مالي وا 
كاف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية لـ يتطرؽ ليذا الجانب فقد تكفؿ بيا المرسـو التنفيذي 

وىنا وجب عمى أف الوسيط يتقاضى مقابؿ أتعاب عف القياـ بميامو ،   بالنص 09/100رقـ 
ال سيما في حالة فشؿ ؿ كاىؿ األطراؼ أـ تثق أفالتساؤؿ عف ما إف كاف مف شأف ىذه النفقات 

 محاولة الوساطة .
النيائي بما توصؿ إليو ، حيث جاء في الفقرة األولى الوسيط تقريره يحدد القاضي بعد إيداع    

يتقاضى )) و التي تنص عمى ما يمي:  09/100مف المرسـو التنفيذي رقـ  12مف المادة 
و.." كما يمكف لموسيط القضائي القضائي مقابؿ أتعاب يحدد مقداره القاضي الذي عين الوسيط

 . ((1)) ((أف يطمب مف القاضي تسبيقا يخصـ مف أتعابو النيائية

                                                 

عمى ما يمي : "يتـ تحديد أتعاب الخبير النيائية مف طرؼ رئيس الجية قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية  143تنص المادة  -1
 القضائية بعد إيداع التقرير مراعيا في ذلؾ المساعي المبذولة. و احتراـ اآلجاؿ المحددة وجودة العمؿ المنجز ".
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األصؿ أف يتحمؿ األطراؼ مناصفة مقابؿ أتعاب الوسيط ما لـ يتفقوا عمى خالؼ ذلؾ أو و    
 12بالنظر إلى الوضعية االجتماعية لألطراؼ طبقا لنص المادة  لـ يقرر القاضي خالؼ ذلؾ

   .1)))))) (12) الفقرة الثالثة
باقي نصوص المرسـو وال في  12المالحظ أف المشرع الجزائري لـ يحدد ال في نص المادة    

مف ىي الجية التي يودع عمى مستواىا مقابؿ إتعاب الوسيط أو  09/100التنفيذي رقـ
المرسـو تخطر مف نفس  13خاصة و أف نص المادة . التسبيقات و التي تأذف ليا بالتسميـ 

عمى الوسيط القضائي أف يتحصؿ أثناء تأدية ميامو عمى إتعاب غير تمؾ المنصوص عمييا 
تحت طائمة الشطب و استرجاع األمواؿ المقبوضة و ىذا أمر  . المذكورة أعاله 12في المادة 

مقبوؿ جدا لما في ذلؾ مف مساس بحياد و استقاللية القاضي إال أف المتصور أف يتـ إتباع 
 . (2)وتنفس إجراءات إيداع و تسميـ المبالغ المستحقة لمخبير في انجاز ميم

 
 
 

                                                                                                                                                             

 مـ يمكف لألشخاصوالمتعمؽ بالمساعدة القضائية ، المعدؿ والمت 05/08/1971المؤرخ في  71/57طبقا لألمر رقـ  -1
المطالبة بحقوقيـ أماـ القضاء أو الدفاع  الطبيعية و األشخاص المعنوية التي ال تستيدؼ الربح، الذيف ال تسمح ليـ مواردىـ

 .القضائية ، وتشمؿ المساعدة القضائية أتعاب الوسيط القضائي عنيا، االستفادة مف المساعدة
ية و اإلدارية عمى ما يمي :  "يحدد القاضي اآلمر بالخبرة مبمغ التسبيؽ عمى أف مف قانوف إجراءات المدن 129تنص المادة  -2

 يكوف مقاربا قدر اإلمكاف لممبمغ النيائي. المحتمؿ لألتعاب و مصاريؼ الخبير.
 يعيف القاضي الخصـ أو الخصـو الذيف يتعيف عمييـ إيداع مبمغ التسبيؽ لدى أمانة الضبط في اآلجاؿ الذي يحدده.

 عمى عدـ إيداع التسبيؽ في األجؿ المحدد اعتبار تعييف الخبير الغيا ". يترتب
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 المطلب الرابع

 نطاق اللجوء إلى الوساطة

عاـ ) الفرع األوؿ ( المبدأ الوساطة يقتضي التطرؽ إلى ال المجوء إلى التعريؼ بنطاؽ   
 .قانونية ) الفرع الثاني ( الستثناءات االو 

  العامالمبدأ  الفرع األول :

وىذا يرجع لمواد المدنية والتجارية وغيرىا عرض الوساطة عمى الخصـو يكوف في كؿ ا إف   
وىو ما  .يا الوساطة كوسيمة لحؿ المنازعاتإلى  المزايا والخصوصيات التي تتمتع ب باألساس

 يضمف فاعمية ىذا اإلجراء .

 القيود الواردة على اللجوء للوساطة  الفرع الثاني :

اخرج مف خالليا بعض  االستثناءاتالمشرع الجزائري عمى ىذا المبدأ بعض  أورد لقد   
إعماؿ إجراء الوساطة تمثؿ قيود عمى حرية الخصـو في االحتكاـ إلى الوساطة النزاعات مف 

)) يجب عمى القاضي : مف ؽ ا ـ ا عمى ما يمي  994لحؿ منازعاتيـ  . حيث تنص المادة 
الوساطة عمى الخصـو في جميع المواد ، باستثناء قضايا شؤوف األسرة والقضايا  إجراءعرض 

 يمس بالنظاـ العاـ ((. إفالعمالية وكؿ ما مف شأنو 
حسب موضوع النزاع المطروح أماـ القاضي  يتحدد الوساطة نجد نطاؽ مف خالؿ ىذا النص   

يع المواد باستثناء قضايا عرض الوساطة عمى الخصـو في جم مى ىذا األخير،وجب عوعميو 
ة في ىذه القضايا وعمة منع الوساط .األسرة والقضايا العمالية وكؿ ما مف شأنو أف بالنظاـ العاـ

فبالنسبة لمقضايا المعروضة أماـ  عمييا . في بسط والية القضاء العاـ  ىي رغبة المشرع
الطالؽ والخمع والمنازعة حوؿ  القضاء المتعمقة بشؤوف األسرة فال تجوز الوساطة في مسائؿ
 الحؽ في الحضانة أو تحديد نسب شخص معيف .......الخ .
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ففي قضايا الطالؽ جعؿ المشرع التوفيؽ بيف الزوج والزوجة مف صميـ اختصاص القاضي    
كما  .(1) ولو كاف الوسيط القضائي القياـ بيذه الميمة آخردوف سواه وبالتالي ال يجوز لطرؼ 

يجب إخطار النيابة العامة لمتدخؿ فييا وجوبا والنيابة العامة ال تعمؿ  قضايا شؤوف األسرة أف
 ف النيابة العامة مف إبداء الرأيأماـ الوسيط القضائي وبذلؾ فإعماؿ الوساطة يحوؿ دوف تمكي

 بشأنيا .
         كما ال يمكف أف تكوف محال لموساطة القضائية القضايا العمالية الفردية أو الجماعية والتي    

  فبالنسبة لمنازعات العمؿ الفردية . 2أخضعيا قانوف العمؿ الجزائري إلى تنظيـ إجرائي خاص
تشكؿ مساسا بالضمانات التي منحت لمعامؿ بموجب القانوف  ألنياال تجوز الوساطة بشأنيا 

ضعيفا في عقد العمؿ ، وألف قواعد قانوف العمؿ التي منحت ىذه الضمانات مف باعتباره طرفا 
 (3)بالنسبة لمنازعات العمؿ الجماعية  و  .(2) النظاـ العاـ وبالتالي استبعادىا مف الوساطة

المتعمؽ بالوقاية مف النزاعات الجماعية في  06/02/1990المؤرخ في  90/02فطبقا لمقانوف 
العمؿ وتسويتيا وممارسة حؽ اإلضراب المعدؿ والمتمـ فانو في حالة فشؿ إجراء المصالحة في 
الخالؼ الجماعي لمعمؿ يمكف لمطرفيف أف يتفقا عمى المجوء إلى وساطة مف نوع خاص يديرىا 

                                                 

مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية لمقاضي تعييف محكميف اثنيف لمتوفيؽ بيف الزوجيف حيث جاء فييا  446تجيز المادة  -1
اثنيف لمحاولة الصمح بينيما حسب مقتضيات  ما يمي : "إذا لـ  يثبت أي ضرر أثناء الخصومة جاز لمقاضي أف يعيف حكميف

 قانوف األسرة ".
المتعمؽ بتسوية النزاعات الفردية المعدؿ والمتمـ النزاع  06/02/1990المؤرخ في  90/04عرفت المادة الثانية مف القانوف  -2

ومستخدـ بشاف تنفيذ  أجيربيف الفردي كما يمي : " يعد نزاعا فرديا في العمؿ بحكـ ىذا القانوف ، كؿ خالؼ في العمؿ قائـ 
 .  "عالقة العمؿ التي تربط الطرفيف إذا لـ يتـ حمو في إطار عمميات تسوية داخؿ الييئات المستخدمة

المتعمؽ بالوقاية مف النزاعات الجماعية في العمؿ  06/02/1990المؤرخ في  02/ 90مف القانوف  02عرفت المادة  -3
المعدؿ والمتمـ ، النزاع الجماعي في العمؿ كما يمي : " يعد نزاعا جماعيا في العمؿ خاضعا وتسويتيا وممارسة حؽ اإلضراب 

ألحكاـ ىذا القانوف كؿ خالؼ يتعمؽ بالعالقات االجتماعية والمينية في عالقة العمؿ والشروط العامة في العمؿ ، ولـ يجد 
 أدناه " . 5و 4دتيف تسويتو بيف العماؿ والمستخدـ ، باعتبارىما طرفيف في نطاؽ الما
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 المذكور أعاله عمى ما يمي :مف القانوف  09حيث تنص المادة  .(1) قاف عمى تعيينووسيط يتف
)) في حالة فشؿ إجراء المصالحة عمى كؿ الخالؼ الجماعي في العمؿ أو عمى بعضو ، يعد 

 .مفتش العمؿ محضرا بعدـ المصالحة
التحكيـ كما تنص عمييا وفي ىذه الحالة ، يمكف لمطرفيف أف يتفقا عمى المجوء إلى الوساطة أو 

 أحكاـ ىذا القانوف ((.
عدـ جواز الوساطة بشأف المسائؿ المتعمقة بالنظاـ العاـ يقصد بو حظر الوساطة لبالنسبة  و   

بخصوص المنازعات المعروضة أماـ القضاء والتي ينطوي محميا األساسي عمى مخالفة لنص 
ف قانوني أمر ال تجوز فيو الوساطة لتعمقو بالنظاـ كاف مف الصعب وضع تحديد حصري لما  وا 

العاـ لمرونة مفيـو ىذا األخير وتغيره حسب المكاف والزماف إال أنو يمكف إعطاء أمثمة كعدـ جواز 
الوساطة في نزاع حوؿ ممكية ماؿ مف األمواؿ العامة التي ال يجوز التصرؼ فييا أو تممكيا 

التي تنص عمى ما يمي : )) ال يجوز ائري مف القانوف المدني الجز  689بالتقادـ طبقا لممادة 
 التصرؼ في أمواؿ الدولة أو حجزىا أو تممكيا بالتقادـ . 

،  688غير أف القوانيف التي تخصص ىذه األمواؿ إلحدى المؤسسات المشار إلييا في المادة 
 .تحدد شروط إدارتيا ، وعند االقتضاء شروط عدـ التصرؼ (( 

 
 

                                                 

المؤرخ في  90/02في مجاؿ تسوية نزاعات العمؿ الجماعية نظميا المشرع الجزائري في القانوف رقـ الوساطة  -1
المعدؿ والمتمـ المتعمؽ بالوقاية مف النزاعات الجماعية في العمؿ وتسويتيا وممارسة حؽ اإلضراب في المواد  06/02/1990
 منو . 12إلى  10مف 
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 المبحث الثالث

 النظام القانوني لمتحكيم الداخمي
نظم المشرع الجزائري التحكيم االختياري الداخمي ضمن الطرق البديمة لحل المنازعات في    

  . 1038إلى  1006الباب الثاني في المواد من 
المجوء إليو واختيار الييئة  كونالذي ي التحكيم عمى أنو : " التحكيم االختياري أو الحريعرف    

، ويختـص ىذا النوع من التحكيم بنظر كافة  أو الجية التي تنظر النزاع مرىونًا بإرادة األطراف
  .)1(" المنازعات التي يمكـن التحكيم بيا 

وعميو يقع ، حكم تنفيذه الإلى غاية صدور يو ، عمإجراءات عدة منذ االتفاق بالتحكيم  ويتسم   
؟ وكيف يتم رفع النزاع وسير الخصومة أشكال عقد أو اتفاقيات التحكيم  ما ىي التساؤل حول :

 في التحكيم ؟ وكيف ينفذ حكم التحكيم ؟ 
مطالب نتناول  خمسةوسنحاول اإلجابة عمى ىذه األسئمة في ىذا المبحث الذي قسمناه إلى    

عقد التحكيم أو كما سماىا المشرع الجزائري في قانون التحكيم الجديد  في المطمب األول
 فسنتطرق فيو إلى المطمب الثالثأما  الييئة التحكيميةوفي المطمب الثاني ، اتفاقات التحكيم 

الخامس  المطمب  أما أحكام التحكيم وطرق الطعن فييا. إلى الرابعفي و ،  الخصومة التحكيمية
 ام التحكيم .كفتناولنا فيو تنفيذ أح

 
 
 

                                                            

المعدل والمتمم المتعمق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل  1990/ 06/02المؤرخ في  90/02خذ القانون رقم أ -1
، بالتحكيم المؤسسي في نزاعات العمل الجماعية التي تعرفيا المؤسسات واإلدارات العمومية  اإلضرابوتسويتيا وممارسة حق 

" تختص  :من ىذا القانون التي جاء فييا ما يمي 49حدد اختصاصيا في المادة عمى المجنة الوطنية لمتحكيم و  أحالياحيث 
 المجنة الوطنية لمتحكيم بالخالفات الجماعية في العمل اآلتية :

 الخالفات التي تعني المستخدمين الذين يمنعون من المجوء إلى اإلضراب -
 من ىذا القانون " . 48المادة الخالفات التي تعرض عمييا حسب الشروط المنصوص  عمييا في  -
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 المطمب األول

 اتفاقيات التحكيم
" ذلك االتفاق الذي بمقتضاه يتعيد األطراف بأن يتم الفصل في : يعرف اتفاق التحكيم بأنو    

 .)1( المنازعات الناشئة بينيم أو المحتمل نشوئيا من خالل التحكيم "

التحكيم دستور التحكيم ومصدر سمطة المحكمين ، وىي الحائل دون وتعتبر اتفاقيات    
 اختصاص القضاء بالنزاع موضوع التحكيم .

شرط التحكيم ) الفرع  : )2(تجمى في صورتين ىما يالتحكيـم في القانون الجزائري  تعبيرو    
األول ( و اتفاق التحكيم ) الفرع الثاني ( ، كما تطرقنا إلى استقاللية شرط التحكيم ) الفرع 

 الثالث( والدفع باتفاق التحكيم ) الفرع الرابع ( .

 شرط التحكيم الفرع األول :

المدنية من قانون اإلجراءات  1007نص قانون التحكيم الداخمي الجزائري الجديد في    
 واإلدارية عمى ما يمي :

)) شرط التحكيم ىو االتفاق الذي يمتزم بموجبو األطراف في عقد متصل بحقوق متاحة بمفيوم 
 .  أعاله ، لعرض النزاعات التي قد تثار بشان ىذا العقد عمى التحكيم (( 1006المادة 

عمى قيام النزاع بين سابقًا اتفاق التحكيم ،  بخالف، وىذا يكون شرط التحكيم  عميوو    
 .  دــــــــالعق التي تثار بشأن ذلكإحالة المنازعات المستقبمية  وييدف إلى ، يرد في العقدف الطرفين،

إلى التحكيم سواء تعمق بتنفيذه أو تفسيره ، وىذا ىو الغالب في الحياة العممية، ولكن ىناك ما  
األصمي أو بعده، ومثال ذلك أن العقد ال يمنع من أن يرد شرط التحكيم في اتفاق مستقل مع 

ولكن في مرحمة الحقة  عقدىمـا دون أن يتضمن شرطًا لتسوية المنازعات بينيم. يبرم الطرفان

                                                            

رجاء نظام حافظ بني شمسو ، اإلطار القانوني لمتحكيم االلكتروني " دراسة مقارنة " ، أطروحة ماجستير في القانون  -1
  . 60، ص 2009الخاص ، جامعة النجاح الوطنية ، نابمس ، فمسطين ، 

" دراسة مقارنة " ، رسالة مقدمة  2001( لسنة 31حكيم األردني )أحمد درويش الشرعة ، اتفاق التحكيم وأثاره في قانون الت -2
  . 19، ص  2003لنيل درجة الماجيستير ، كمية الدراسات القانونية والفقيية ، جامعة أل البيت ، 
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يعرض أحدىما عمى اآلخر تسوية أي منازعات "مستقبمية" ناشئة عن العقد أو تتعمـق بو إلى 
عقدين: العقد األصمي الخالي من  التحكيم، فيوافق اآلخر عمى ذلك، وفي ىذه الحالة نكون أمام

 شرط التحكيم، وعقـد آخر خاص بتسوية المنازعات عن طريق التحكيم. 
من ق ا م ا عمى وجوب احترام األطراف التي اختارت شرط  1008كما نصت المادة    

التحكيم لجممة من الشروط تحت طائمة البطالن حيث جاء فييا : )) يثبت شرط التحكيم ، 
 البطالن ، بالكتابة في االتفاقية االصمية أو في الوثيقة التي تستند الييا.تحت طائمة 

تحديد  أويجب أن يتضمن شرط التحكيم ، تحت طائمة البطالن ، تعيين المحكم أو المحكمين ، 
 كيفيات تعيينيم ((

 الكتابة المستمزمة في شرط التحكيم ىي شرط صحة وليس لإلثبات . فإنوبالتالي    
 ثاني : اتفاق التحكيم الفرع ال

)) اتفاق التحكيم :  من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى ما يمي 1011نصت المادة    
 ىو االتفاق الذي يقبل األطراف بموجبو عرض نزاع سبق نشوؤه عمى التحكيم ((.

النزاع الخاص وعميو يقصد باالتفاق التحكيم ذلك االتفاق الذي يبرمو طرفا العقد بعد وقوع    
بذلك العقد ويحيالن بموجبو نزاعيما إلى التحكيم ، ومثال ذلك أن يبرما الطرفان عقدىما دون 
أن يتضمن شرط التحكيم لتسوية المنازعات بينيما ، وفي مرحمة الحقة يعرض احدىما عمى 

 . اآلخر تسوية  أية منازعات مستقبمية ناشئة عن العقد أو تتعمق بو إلى ىيئة التحكيم 
كما يجوز لألطراف المتنازعة االتفاق عمى التحكيم أثناء سريان الخصومة أمام الجيات 
القضائية وفي ىذه الحالة بإمكان الخصوم التماس إرجاء الفصل في الدعوى المعروضة عمى 

 .القضاء بطمب من الخصوم إلى حين انتياء أجل التحكيم 
) يجوز لألطراف االتفاق عمى التحكيم حتى )من ق ا م ا :  1013كما جاء في نص المادة    

 .)1(أثناء سريان الخصومة أمام الجية القضائية ((

                                                            

 من قانون اإلجراءات المنية الممغى . 214أنظر في ىذا الصدد المادة  - 1
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عمى اعتبار أن التحكيم طريق بديل لحل المنازعات ال يترتب عميو تخمي القاضي نظر و    
القضية  ويعاد السير في الخصومة القضائية في حال فشل التحكيم ، أما إذا انتيت الخصومة 
التحكيمية بصدور حكم يتم فيو التنازل عن الدعوى ، وتنقضي بذلك الخصومة القضائية عمال 

من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية كما تضمن قانون التحكيم  221و 220بأحكام المواد 
من ق ا م ا ما  1012ص المادة الجديد شروط المتطمبة في اتفاق التحكيم حيث جاء في ن

 االتفاق عمى التحكيم كتابيا .: )) يحصل يمي
يجب أن يتضمن اتفاق التحكيم ، تحت طائمة البطالن موضوع النزاع وأسماء المحكمين ، أو 

إذا رفض المحكم المعين القيام بالميمة المسندة إليو ، يستبدل بغيره بأمر من  كيفية تعيينيم .
 طرف رئيس المحكمة المختصة (( .

ال يرى فائدة عممية من التفرقة بين شرط التحكيم واتفاق التحكيم وعمى الرغم أن بعض الفقو    
وعمى ىذا النيج سارت العديد من القوانين والمعاىدات الدولية ، إال أن ىذه التفرقة تعزى إلى 
أن القانون الجزائري يتطمب في اتفاق التحكيم تحديد طبيعة النزاع الذي وقع فعال تحت طائمة 

الفقرة  1012شرط التحكيم الذي يتعمق بنزاع مستقبمي، طبقا لممادة  بطالن االتفاق ، بخالف
)) يجب أن يتضمن اتفاق التحكيم تحت طائمة البطالن ، الثانية التي جاء فييا ما يمي  : 

 موضوع النزاع وأسماء المحكمين ، أو كيفية تعيينيم (( .
 الفرع الثالث : استقاللية شرط التحكيم 

استقالل شرط التحكيم عن العقد األصمي ىو : أن عدم مشروعية العقد األصمي يقصد بمبدأ    
أو عدم صحتو أو بطالنو أو فسخو ال يؤثر عمى شرط التحكيم الذي استكمل شروط صحتو 
الخاصة بو ، سواء كان ىذا الشرط مدرجا في العقد األصمي أم كان مستقال عنو في صورة 

 اتفاق منفصل عن العقد .
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رست ىذا المبدأ معظم التشريعات الوطنية والمعاىدات الدولية من بينيا قانون التحكيم ولقد ك   
 .  )1( الجزائري وان كان لم يشر صراحة إلى ذلك

والعكس فقد يكون شرط التحكيم باطال كما لو انصب عمى موضوع ال يجوز التحكيم فيو ،    
 فيل يؤثر ذلك عمى صحة العقد األصمي ، فاألصل ال. 

 الفرع الرابع : الدفع بوجود اتفاق التحكيم 

غالبا ما يحدث أن يمجأ أحد األطراف إلى المحكمة بغية عرض النزاع عمييا في الوقت الذي    
يكون فيو اتفاق التحكيم موجودا وصحيحا ، وىو ما يطمق عميو " بمشكل المجوء إلى القضاء 

 مع وجود اتفاق التحكيم ".
رتب عميو نزول الخصوم عن االلتجاء إلى القضاء أي إلى المحكمة إن اتفاق التحكيم يت   

المختصة أصال بنظر النزاع ، ومتى نزل الخصوم بإرادتيم عن سمطة االلتجاء إلى القضاء 
 تكون الدعوى قد فقدت شرطا من شروط قبوليا ، مما يمتنع عمى المحكمة قبوليا .

نما يمنعيا فقط عمى من سماع الدعوى فشرط التحكيم ال ينزع االختصاص من المحكمة     وا 
مادام الشرط قائما ، فالخصم باالتفاق عمى التحكيم يتنازل عن االلتجاء غمى القضاء لحماية 
حقو ، وبالتالي يكون الدفع باالعتداء بشرط التحكيم من قبيل الدفوع بعدم قبول الدعوى ال من 

تجاء إلى القضاء لمذود عن و في االلقبيل الدفع بعدم االختصاص ، ألنو ينكر بو سمطة خصم
 حقو .

 
 

                                                            

حيث تنص عمى انو : " يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقال وال يتأثر  5/5المبدأ في المادة قر قانون التحكيم الفمسطيني ىذا أ -1
 ببطالن العقد أو فسخو أو انتيائو ."

عمى انو : " يعد شرط التحكيم اتفاقا مستقال عن  22كما نص قانون التحكيم األردني الجديد عمى ىذا المبدأ فنصت المادة 
تب عمى بطالن العقد أو فسخو أو إنيائو أي اثر عمى شرط التحكيم الذي يتضمنو إذا كان ىذا شروط العقد األخرى ، وال يتر 
 الشرط صحيحا في ذاتو ." 

منو  23في نص المادة  1994( لسنة 27وقد حذا القانون المصري حذو ىذه التشريعات ونص عميو في قانون التحكيم رقم )
 التحكيم اإلماراتي والعماني .بنفس عبارات النص األردني وكذلك فعل قانون 
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 المطمب الثاني

 )1(الييئة التحكيمية 

 بيدف التعريف بالييئة التحكيمية قسمنا ىذا المطمب الى خمسة فروع عمى النحو األتي :
 الفرع األول : تسمية المحكم 
 الفرع الثاني : عدد المحكمين

 الفرع الثالث : المحكم 
 الفرع الرابع : قبول المحكم لميمتو 

 الفرع الخامس : رد المحكم أو عزلو 
 الفرع األول : تسمية المحكم 

من المسمم بو أن إرادة األطراف في شرط التحكيم أو اتفاق التحكيم ىي المرجع في اختيار    
طبقا لنصوص وتشكيل ىيئة التحكيم وىذا ما جسده المشرع الجزائري في قانون التحكيم الداخمي 

 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية . 1012و  1008المواد
كما يمكن إلرادة األطراف أن تحدد كيفيات تعينيم باإلحالة إلى نظام تحكيمي أو مركز    

 .تحكيمي يتولى تعيين المحكمين
وان اعترضت صعوبة في تشكيل المحكمة التحكيمية يعين المحكم أو المحكمين من قبل    

 1009رئيس المحكمة الواقع في دائرة اختصاصيا محل إبرام العقد أو محل تنفيذه .طبقا لممادة 
اعترضت صعوبة تشكيل محكمة التحكيم ، بفعل أحد  إذاالتي جاء فييا ما يمي : ))  أممن ق 

ناسبة تنفيذ إجراءات تعيين المحكم أو المحكمين ، يعين المحكم أو المحكمون األطراف أو بم
 من قبل رئيس المحكمة الواقع في دائرة اختصاصيا محل إبرام العقد أو محل تنفيذه. 

                                                            

عامر مدا اهلل محمود النواسية ، النظام القانوني لييئة التحكيم :  : أنظرلمزيد من التفصيل حول تشكيل ىيئة التحكيم  -1 
تشكيميا ، وردىا ومسؤوليتيا في القانون األردني ، دراسة مقارنة ، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجيستير ، جامعة مؤتة 

  .06، ص  2004
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غير كاف لتشكيل محكمة التحكيم ، يعاين رئيس المحكمة ذلك  أوإذا كان شرط التحكيم باطال 
 العديد من التساؤالت عمى الشكل التالي : 1009وتطرح المادة  ويصرح باألوجو لمتعيين .((

كيف يخطر رئيس المحكمة بالصعوبات التي تواجو تشكيل محكمة التحكيم ؟ وكيف يعين 
وما ىو الشكل الذي يأخذه التصريح الصادر منو باألوجو لمتعيين في حالة بطالن  المحكمين .

 .1 )  ( التحكيم ؟شرط التحكيم أو عدم كفايتو لتشكيل محكمة 
 الفرع الثاني : عدد المحكمين

نص قانون التحكيم الداخمي الجديد عمى أن تشكيل محكمة التحكيم من محكم  أو عدة    
من ق ا م ا والتي جاء فييا ما يمي : ))  1017محكمين بعدد فردي عمال بأحكام المادة 

((. ولقد جاء لفظ العدة في المغة تتشكل محكمة التحكيم من محكم أو عدة محكمين بعدد فردي 
داال عمى العدد األكثر ن اثنين ،  أي أن عدد المحكمين يكون ثالثة فما فوق بعدد فردي ، 
وفي ىذا االختيار ترجيح لمطبيعة القضائية لمتحكيم ، وكذلك بيدف الوصول لحسم النزاع وىذا 

حقق ىذه األغمبية في حال تعدد لكون أحكام التحكيم تصدر بأغمبية األصوات ، وال يمكن أن تت
 المحكمين دون أن يكون عددىم فرديا .

كما يالحظ كذلك أن المشرع الجزائري في قانون التحكيم الجديد لم يضع حدا أقصى لعدد   
 المحكمين . 

 الفرع الثالث : المحكم 

الة في قانون التحكيم الجزائري قد يكون المحكم شخص طبيعي أو شخص معنوي ، وفي الح   
األخيرة يجب عمى الشخص المعنوي تعيين عضو أو أكثر من أعضائو بصفة محكم . عمال 

 ق ا م ا  . 1014بأحكام المادة 

                                                            

الفقرة الرابعة من قانون اإلجراءات المدنية الممغى التي جاء فييا ما يمي : "  444عمى خالف ما نصت عميو المادة  -1
 ..فإن رئيس الجية القضائية الواقع بدائرتيا محل العقد يصدر أمر بتعيين المحكمين عمى عريضة ترفع إليو ."................
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إن دور الشخص المعنوي الذي يتولى التحكيم في القانون الجزائري ال يتعدى تعيين المحكم    
شراف عمييا وىذا عمى خالف أو المحكمين لحل النزاع وال يمتد إلى تنظيم إجراءات التحكيم واإل

 بعض التشريعات القانونية المقارنة .
ويقع عمى الخصوم عند اختيار أعضاء ىيئة التحكيم احترام ومراعاة بعض الشروط كاألىمية    

المدنية ، وانتفاء المصمحة في النزاع . باعتبار أن المحكم ىو شخص طبيعي حتى في حالة 
 خير كما ذكرنا ذلك سابقا تعيين أحد أعضائو كمحكم .تعيين شخص معنوي ، فيتولى ىذا األ

فبالنسبة لألىمية المدنية أىمية فقد اشترط المشرع  أىمية التصرف في كل من يمجأ إلى    
من ق إ م إ التي جاء فييا ما يمي :)) يمكن لكل  1006التحكيم طبقا لمفقرة األولى من المادة 

ي لو مطمق التصرف فييا.(( ،كون ال يمكن تعيين شخص المجوء إلى التحكيم في الحقوق الت
محكم لم يبمغ سن الرشد المدني أو بمغ ىذا السن وألم بو عارض من عوارض األىمية كالجنون 
أو العتو أو السفو أو الغفمة . و يمكن لممشرع أن يذىب أكثر من ىذا وينص عمى سن معين 

 .)1(لممحكم كما فعل مع القاضي 
األىمية المدنية ضرورة أن يكون المحكم متمتعا بحقوقو المدنية أي لم يسبق كما يتضمن شرط 

 أن حكم عميو بجناية أو جنحة مخمة بالشرف أو بسبب شير إفالسو .
من ق ام ا تطرح التساؤل التالي : ىل يمكن تعيين المحروم من حقوقو  1014إن المادة    

األخر المستمزم في شخص المحكم ىو أن ال المدنية وتم رد اعتباره محكما ؟   أما الشرط 
يكون لو مصمحة في النزاع أو أية عالقة اقتصادية أو عائمية مع أحد أطراف النزاع مباشرة أو 
عن طريق وسيط . ويمثل ىذا الشرط حالة من حاالت رد المحكم التي نص عمييا المشرع 

 من ق ا م ا . 1016الجزائري في المادة 
                                                            

المؤرخ في  04/11القانون العضوي رقم من  37إضافة إلى شروط توظيف الطمبة القضاة المنصوص عمييا في المادة  -1
 20المؤرخ في  05/303من المرسوم التنفيذي رقم  28المادة  ، نصتيتضمن القانون األساسي لمقضاء  2004سبتمبر  06

كيفيات سيرىا وشروط االلتحاق بيا ونظام الدراسة فييا وحقوق يتضمن تنظيم المدرسة العميا لمقضاء ويحدد  2005غشت 
سنة كاممة عمى األكثر عند تاريخ  35عمى شروط التوظيف من بينيا أن ال يتجاوز سن المترشح الطمبة القضاة وواجباتيم 

، دار األمل  -األول الجزء  –بوبشير محند أمقران ، قانون اإلجراءات المدنية   -:  أنظرالمسابقة ، لمزيد من التفصيل 
  . 110، ص  2002لمطباعة والتوزيع ، الجزائر ، 
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 المحكم لميمتو  لفرع الرابع : قبولا

من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى ما يمي : )) ال يعد  1015لقد نصت المادة    
 تشكيل محكمة التحكيم صحيحا ، إال إذا قبل المحكم أو المحكمون بالميمة المسندة إلييم (( .

لمحكم لميمتو  وعميو نجد أن المشرع الجزائري قد ربط صحة تشكيل المحكمة التحكيمية بقبول ا
 فإذا قبميا صح تشكيل المحكمة ، والتزم المحكم تعاقديا بميمة إصدار حكم تحكيمي .

ذا شرع المحكم في ميمتو فال يجوز لو التخمي عنيا ، كما ال يجوز رده إال إذا طرأ سبب     وا 
)) ال الفقرة األولى التي جاء فييا ما يمي :  1021من أسباب الرد وىو ما نصت عميو المادة 

يجوز لممحكمين التخمي عن الميمة إذا شرعوا فييا ، وال يجوز ردىم إال إذا طرأ سبب من 
 أسباب الرد بعد تعيينيم .((

أما إذا رفض الميمة المسندة فإنو يستبدل بغيره بأمر من طرف رئيس المحكمة المختصة     
) إذا رفض المحكم المعين الفقرة الثالثة التي جاء فييا ما يمي : ) 1012طبقا لنص المادة 

القيام بالميمة المسندة إليو ، يستبدل بغيره بأمر من طرف رئيس المحكمة المختصة (( . 
والظاىر من ىذا النص أن المشرع الجزائري حاد عن المبدأ الذي تبناه سابقا بأن كفل لألطراف 

عيينيم كما جاء في سواء في شرط التحكيم أو في اتفاق التحكيم تعيين المحكمين أو كيفية ت
عمى التالي من ق ا م ا . ونص عمى أن تعيين المحكم أو المحكمين  1012و  1008المواد 

 .  (1) يكون من طرف القضاء في حالة رفض الميمة
عين من والسؤال الذي يطرح في ىذا الخصوص ما ىو الجزاء الذي يفرض عمى المحكم الم   

المسندة إليو ، خصوصا وأن قبول المحكم ىو شرط الميمة  طرف القاضي إذا رفض انجاز
 لصحة تشكيل محكمة التحكيم .

 
 

                                                            

كان من المستحسن أن يبقي المشرع الجزائري  عمى حرية األطراف في اختيار المحكم حتى في حالة االستبدال عمى أن   -1
 . يحال األمر إلى رئيس رئيس المحكمة المختصة في حالة عدم اتفاق األطراف عمى تعيين البديل
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 الفرع الخامس : رد المحكم أو عزلو 

من المؤكد أن إرادة األطراف ال تنتيي عند تعيين المحكمين ، بل يستمر دور اإلرادة في    
جل التشريعات ممارسة الرقابة عمى اختيارىا ضمن ضوابط معينة ، وحرصا عمى أن تمنح 

القانونية ، األطراف حق رد المحكمين ، إذا توافرت شروط معينة ، وذلك ضمن سقف زمني 
 محدد حتى ال يتخذ ىذا اإلجراء وسيمة لتعطيل عمل ىيئة التحكيم .

من ق ا م ا عمى حاالت الرد الخاصة بالمحكم حيث جاء فييا ما  1016حيث نصت المادة    
 ي الحاالت اآلتية : يمي )) يجوز رد المحكم ف

 عندما ال تتوفر فيو المؤىالت المتفق عمييا بين األطراف . -1
 عندما يوجد سبب رد منصوص عميو في نظام التحكيم الموافق عميو من قبل األطراف . -2
عندما تتبين من ظروف شبية مشروعة في استقالليتو ، ال سيما بسبب وجود مصمحة أو  -3

 ية مع احد األطراف مباشرة أو عن طريق وسيط .((عالقة اقتصادية أو عائم
والمقصود بالحالة الثانية ىو أن قانون التحكيم الجديد منح األطراف في اتفاقيات التحكيم تحت 
طائمة البطالن إما تعيين المحكم أو المحكمين أو تحديد كيفيات تعيينيم وذلك عن طريق 

خذ بيا في رد المحكم أو معينة يؤ اإلحالة إلى نظام تحكيمي ينص كذلك عمى حاالت 
 .المحكمين

يقدم طمب الرد من المحكم نفسو إذا عمم أنو قابل لمرد ، ويخبر في ىذه الحالة األطراف بذلك 
: ن ق إ م إ  التي جاء فييا ما يميالفقرة الثانية م 1015ويتوقف عن القيام بميمتو طبقا لممادة 

األطراف بذلك وال يجوز لو القيام بالميمة إال بعد )) إذا عمم المحكم أنو قابل لمرد ، يخبر 
 .(( موافقتيم

كما يمكن أن يقدم من الطرف الذي كان قد عينو أو شارك في تعيينو ، ويشترط في ىذه الحالة 
أن يكون سبب الرد عمم بو بعد التعيين وليس قبمو. كما يشترط أيضا تبميغ محكمة التحكيم 

الفقرة الرابعة و الخامسة  1016لرد وفقا لما جاء في المادة والطرف األخر دون تأخير بسبب ا
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م إ التي تنص عمى ما يمي : )) ال يجوز طمب رد المحكم من الطرف الذي كان قد  من ق إ
 عينو ، أو شارك في تعيينو ، إال لسبب عمم بو بعد التعيين .
 .تبمغ محكمة التحكيم والطرف األخر دون تأخير بسبب الرد((

تبين من خالل ما تقدم أن حاالت الرد بالنسبة لممحكم ليست من النظام العام وبالتالي كما ي   
يمكن لألطراف االتفاق عمى تسويتيا عن طريق القبول بالمحكم مع الحالة أو السبب المتوافر 

 المذكورة أعاله  . 1015،كما جاء في الفقرة الثانية من المادة 
من ىي الجية التي تبت في طمب  رد المحكمين ىو: رح بخصوص حاالتوالسؤال الذي يط   

 .الرد ؟ 
المذكورة أعاله بقوليا : )) في  1016أجابت عن ىذا السؤال الفقرة الفقرة السادسة من المادة 

لم يتضمن نظام التحكيم كيفيات تسويتو أو لم يسع األطراف لتسوية إجراءات  إذاحالة النزاع ، 
 الرد ، يفصل القاضي في ذلك بأمر بناء عمى طمب من ييمو التعجيل .

 ىذا األمر غير قابل ألي طعن . (( .
أي أنو في حالة النزاع بين األطراف حول رد المحكم ، و عدم اتفاقيم عمى القبول بالمحكم 

من توافر حالة أو سبب الرد . ولم يتضمن نظام التحكيم الذي يحدد كيفية تعيين بالرغم 
المحكمين و الموافق عميو من قبل األطراف كيفيات تسوية ىذا النزاع ، فإن القاضي ىو من 

 يتكفل بالفصل في ذلك بموجب أمر غير قابل ألي طعن بناء عمى طمب من ييمو التعجيل .
 فال يجوز ذلك خالل مدة التحكيم إال باتفاق جميع األطراف .أما بخصوص عزل المحكمين 

 المطمب الثالث
 الخصومة التحكيمية

إجراءات المحاكمة  نطاق المجوء إلى التحكيم ) الفرع األول ( و نتناول في ىذا المبحث   
 . (الفرع الثالث) و انتياء التحكيم  الثاني(الفرع  )التحكيمية 
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 لفرع األول : نطاق المجوء إلى التحكيم الداخمي ا

 وىو ما نتناولو في ىذا الفرع. .يتحدد نطاق المجوء إلى التحكيم بمبدأ عام واستثناءات ترد عميو 
  المبدأ العاموال : أ

في كل المواد المدنية والتجارية وغيرىا . وىذا يرجع باألساس  التحكيم يكون إلىالمجوء  إن    
 إلى  المزايا والخصوصيات التي تتمتع بيا الوساطة كوسيمة لحل المنازعات .

 القيود الواردة عمى المجوء لمتحكيم  ثانيا :

: )) من قانون اإلجراءات المدية واإلدارية عمى ما يمي  1006تنص الفقرة الثانية من المادة    
 ال يجوز التحكيم في المسائل المتعمقة بالنظام العام وحالة األشخاص وأىميتيم .((

ومن ىذا النص نستنتج أنو ال يصح محال لمتحكيم اال الحق الذي يجوز التصالح عميو ، وعمة 
منع التحكيم والصمح في المسائل المتعمقة باألحوال الشخصية ىي رغبة المشرع في بسط والية 

 العام عمييا .القضاء 
ذلك سابقا التحكيم بشان الحقوق المالية المترتبة عمى  إلىومع ذلك فإنو يجوز كما أشرنا    

 الحالة الشخصية كما ىو الحال بالنسبة لتحديد مبمغ النفقة الزوجية.
وعدم جواز التحكيم بالنسبة لممسائل المتعمقة بالنظام العام ىو أمر يقتضيو ليس فقط نص    

من ق ا م ا ولكن أيضا النصوص العامة في القانون المدني ، فاتفاق التحكيم  1006المادة 
شأنو شأن أي عقد يجب أن يكون محمو قابال لمتعامل فيو ، ولكي يكون كذلك يجب أن ال 
يخالف النظام العام واآلداب العامة كما تنص عمى ذلك المادة .. من القانون المدني وعمى ىذا 

تحكيم ينشئ التزاما عمى عاتق كل من الطرفين بااللتجاء إلى التحكيم فإن إذا كان اتفاق ال
االلتجاء إلى التحكيم باعتباره محال لاللتزام ، يجب أن ال ينصب عمى ما يتعمق بالنظام العام ، 

ال كان اتفاق التحكيم باطال .  وا 
لتعمق النزاعات بمصالح  كما أنو إذا كان األصل أن النيابة العامة ال تتدخل في القضايا المدنية

األفراد ، غير متصمة بحقوق المجتمع ، إال أن ىناك حاالت تقتضي تدخل النيابة سواء كطرف 
أصمي أو كطرف منظم ، نظرا لعالقة موضوع الخصومة بالنظام العام ، وبالتالي ال يجوز 
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ت التحكيم ، والتحكيم التحكيم في المسائل المتعمقة بالنظام العام ألن النيابة ال تعمل أمام ىيئا
 ).1(بشأنيا يحول دون تمكين النيابة العامة من إبداء رأييا 

 الفرع الثاني : إجراءات المحاكمة التحكيمية 

يعرض النزاع عمى محكمة التحكيم من قبل األطراف معا أو من قبل الطرف الذي ييمو    
من ق إ م إ ، و تفصل  1010ة التعجيل إذا تعمق األمر بشرط التحكيم ، وفق ما جاء في الماد

محكمة التحكيم في النزاع في المدة المحددة في اتفاق التحكيم ، وفي حالة عدم تحديده المدة ال 
يترتب البطالن عمى ذلك ، ويمزم المحكمون بإتمام ميمتيم في ظرف أربعة أشير تبدأ من تاريخ 

د ىذه المدة بموافقة األطراف أو تعيينيم أو من تاريخ إخطار محكمة التحكيم مع إمكانية تمدي
 من طرف رئيس المحكمة  .

، فإن إجراءات المحاكمة التحكيمية  وباعتبار التحكيم ىو نوع من العدالة الخاصة التفاوضية   
تخضع لمبدأ سمطان اإلرادة بخصوص اآلجال و األوضاع ، بما في ذلك حق األطراف في 
إخضاع ىذه اإلجراءات لمقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم ، فإذا لم يعبر سمطان 

واألوضاع  المقررة اإلرادة عن خياره ، نطبق إجراءات المحاكمة القضائية أي نطبق اآلجال 
من ق ا م ا التي نصت عمى ما  1019أمام الجيات القضائية وفق ما جاء في نص المادة 

يمي :)) تطبق عمى الخصومة التحكيمية اآلجال واألوضاع المقررة أمام الجيات القضائية ما لم 
 يتفق األطراف عمى خالف ذلك .(( 

ة مبدأ الوجاىية أي اتخاذ كافة اإلجراءات في وعمى محكمة التحكيم أن تراعي أثناء المحاكم   
مواجية الخصوم بطريق يمكنيم من العمم بيا سواء عن طريق إجرائيا في حضورىم كإبداء 
الطمبات أو إجراء التحقيقات أو عن طريق إعالنيم بيا أو تمكينيم من اإلطالع عمييا 

عميو صراحة إال انو يبقى من  ومناقشتيا ، وان كان قانون التحكيم الداخمي الجزائري لم ينص
 المبادئ المكفولة في المحاكمات القضائية و التحكيمية عمى السواء .

                                                            

  .من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  261 إلى 255أنظر المواد من  -1
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ويفصل المحكمون في النزاع المعروض عمييم وفقا لقواعد القانون وبذلك يكون المشرع    
الجزائري قد استبعد التحكيم بالصمح الذي كان منصوصا عميو في قانون اإلجراءات المدنية 

 .)1(ممغى ال
كما يتوجب عمى المحكمة التحكيمية التوقف عند موضوع النزاع كما ىو محدد في االتفاق 
التحكيمي وأن ال تتجاوز حدود الوقائع التي يتكون منيا  موقف كل األطراف. حيث أن كل 
نقطة جديدة مضافة من قبل احد الفرقاء إلى االدعاءات األساسية ، تعتبر خارجة عن موضوع 

 لصالحيات المحكمة التحكيمية . تخضعع وال النزا
تنجز أعمال التحقيق والمحاضر من قبل جميع المحكمين إال إذا أجاز اتفاق التحكيم سمطة    

ندب احدىم لمقيام بيا ، ويجب عمى كل طرف تقديم دفاعو ومستنداتو قبل انقضاء اجل التحكيم 
ال فصل المحكم بناء   عمى ما قدم إليو خالل ىذا األجل .بخمسة عشر يوما عمى األقل ، وا 

ذا طعن بالتزوير مدنيا في ورقة ، أو إذا حصل عارض جنائي ، يحيل المحكمون األطراف  وا 
إلى الجية القضائية المختصة ويستأنف سريان أجل التحكيم في تاريخ الحكم في المسألة 

 ق ا م ا. 2021العارضة عمال بأحكام المادة 
أشخاص طبيعيون ال سمطة ليم عمى الخصوم أو الغير ، فال تستطيع لكن بما أن المحكمين 

محكمة التحكيم إلزام ىؤالء عمى القيام بعمل مثل تسميم مستندات تحت طائمة الغرامة التيديدية 
 . (2)كما ىو مقرر بالنسبة لمقاضي أثناء سير الخصومة القضائية

ى القضاء في الوقت الذي يكون فيو كم يمنع عمى أطراف اتفاق التحكيم االلتجاء مباشرة إل
اتفاق التحكيم موجودا وصحيحا فإذا حدث ذلك يجوز لممدعي عميو التمسك باتفاق التحكيم في 

                                                            

بتطبيق قواعد القانون الموضوعي في الفصل في النزاع بل تحتكم إلى قواعد العدالة  فيو التحكيم بالصمح ال يمتزم المحكم -1
من قانون اإلجراءات المدنية في فقرتيا الثالثة عمى ما يمي : " ويفصل المحكمون  451واإلنصاف حيث نصت المادة 

  "حسم النزاع كمحكمين مفوضين في الصمح والمحكم المرجح وفقا لمقواعد القانونية إال إذا كان اتفاق التحكيم خول ليم سمطة
لسنة  02خميل بوصنوبرة ، التدخل القضائي في مجال التحكيم الدولي في التشريع الجزائري ، المجمة القضائية العدد  -2
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صورة دفع بعدم قبول الدعوى في أي مرحمة كانت عمييا الدعوى بل ويجب عمى القاضي أن 
 لمدنية واإلدارية .من قانون اإلجراءات ا 69و 68و 67يثيره من تمقاء نفسو طبقا لممواد 

 الفرع الثالث : انتياء التحكيم 

نياء وجود محكمة     نميز في ىذه الحالة بين انتياء التحكيم كطريق بديل عن التقاضي ، وا 
التحكيم  ففي الحالة الثانية ، وبما أن جية التحكيم ليت بجية ذات والية دائمة كالقضاء ، 
بحيث تختص أليا كمما شب نزاع يدخل ضن اختصاصيا النوعي أو اإلقميمي ، إنما تجتمع 

فصل في نزاع معين إذا تعمق األمر باتفاق تحكيم ، وكل النزاعات التي تثور جية التحكيم لم
بشأن العقد ، وينتيي وجودىا قانونا بانتياء الميمة المسندة إلييا بناء عمى رغبة األطراف سواء 

. بينما انتياء التحكيم كطريق بديل عن التقاضي بمناسبة نزاع (1)تحققت الغاية أو لم تتحقق 
من ق ا م ا الحاالت األربعة المنيية لمتحكيم بمجرد توفر  1024حددت المادة  معين ، فقد

 أحداىا .
 حيث نصت عمى ما يمي : )) ينتيي التحكيم : 

بوفاة أحد المحكمين أو رفضو القيام بميمتو بمبرر أو تنحيتو أو حصول مانع لو ، ما لم  -1
من قبل المحكم أو المحكمين الباقين ، يوجد شرط مخالف ، أو إذا اتفق األطراف عمى استبدالو 

 منو . 1009وفي حالة غياب االتفاق تطبق أحكام المادة 
 بانتياء المدة المقررة لمتحكيم ، فإذا لم تشترط المدة فبانتياء مدة أربعة أشير . -2
 بفقد الشيء موضوع النزاع أو انقضاء الدين المتنازع فيو . -3
 بوفاة احد أطراف العقد .(( -4
 نسجل عمى ىذا النص المالحظات التالية :و 
نصت المادة المذكورة أعاله عمى أن حالة وفاة أحد المحكمين تكون سببا النتياء التحكيم  -1

لكن في حالة عدم وجود شرط مخالف ، فمو تصورنا محكمة تحكيمية مشكمة من ثالثة أعضاء 
حكمين ال ينيي التحكيم ، فكيف وتوفي احدىم  ووجد ضمن اتفاقيات التحكيم أن وفاة أحد الم

                                                            

 . 546بربارة عبد الرحمان ، مرجع سابق ص   -1
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ان أحكام التحكيم تصدر تتحقق الغاية من التحكيم وىي الفصل في النزاع خصوصا و 
 .؟ وما ىو اليدف من اشتراط العدد الوتر .؟باألغمبية

في حالة رفض المحكم القيام بميمتو : وقد وضحنا سابقا أن قبول المحكم لمميمة شرط  -2
ن رفضو القيام بالميمة المسندة إليو يخضع الزم ال يصح دونو تشكيل ا لمحكمة التحكيمية ، وا 

 إلجراءات خاصة ، فكيف ينتيي التحكيم قبل أن تتشكل المحكمة التحكيمية ؟.
إن حصول مانع لممحكم كالمرض مثال ينتيي معو التحكيم وىنا نتساءل : لماذا اليستبدل  -3

 المسندة إليو .؟ بغيره كما ىو متبع في حالة رفض المحكم الميمة 
وتضيف المادة )) أو إذا اتفق األطراف عمى استبدالو من قبل المحكم أو المحكمين الباقين ، 

 .منو  .(( 1009وفي حالة غياب االتفاق تطبق أحكام المادة 
 والسؤال الذي يطرح ىنا لماذا ينتيي التحكيم إذا اتفق األطراف عمى استبدال المحكم ؟ .   

يكون من ضمن المحكمين الباقين ؟ أم المقصود موافقة باقي المحكمين عمى وىل االستبدال 
التي تتعمق بتعيين ىيئة التحكيم من طرف  1009االستبدال ؟ ثم لماذا اإلجالة عمى المادة 

القضاء في حالة إن واجو تشكيميا صعوبات بفعل احد األطراف أو بمناسبة تنفيذ إجراءات 
 حكيم إذا كان القضاء قد حل المشكمة .فمماذا ينتيي الت تعيينيم .

 المطمب الرابع
 أحكام التحكيم والطعن فييا

إن عممية التحكيم تمر بثالث مراحل أساسية ، المرحمة األولى ىي مرحمة اختيار األطراف    
وتولية شخص أو أكثر القضاء باء رادتيم التحكيم لحل منازعاتيم في ساحتو وبعيدا عن ساحة 

 1.(1)نزاعيم والبت فيو وىو ما يعرف باتفاقيات التحكيم سمطة النظر في
أما المرحمة الثانية فيي التي يبدأ فييا عمل ىيئة التحكيم وممارستيا الختصاصيا بنظر     

 بالخصومة التحكيمية.  النزاع في إطار ما يسمى 
                                                            

 أن تتدخل إرادة أطراف النزاع في اختياره .وىذا عكس الوسيط القضائي الذي يعينو القاضي دون  -1
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لييئة التحكيم والمرحمة الثالثة ىي مرحمة إصدار حكم التحكيم والطعن فيو وتنفيذه . حيث    
سمطة اتخاذ القرار في أساس النزاع والبت فيو ، وىذا عمى خالف الوسيط القضائي الذي ال 

 يممك ىذه السمطة .

 وأثارىالفرع األول : أحكام التحكيم ا

تصدر عن ىيئة التحكيم بعد انتياء ميمتيا ثالث أنواع من أحكام التحكيم ، نيائية وجزئية    
من ق ا م ا التي جاء فييا ما يمي : )) يكون حكم التحكيم  1035المادة وتحضيرية طبقا لنص 

بالنسبة الختصاص المحكمة التحكيمية باألمر  و  . النيائي أو الجزئي أو التحضيري .....((
بالتدابير المؤقتة والتحفظية فمم ينص قانون التحكيم الجزائري الداخمي عمى ذلك ، وبالتالي فقد 

 .(1)وىذا عكس التحكيم الدولي  .لقضاء أحاليا الختصاص ا
أحكام التحكيم فقد استمزم المشرع الجزائري مجموعة شروط وبيانات نصت  وبالرجوع إلى   

من ق ا م ا ، مشابية لحد بعيد لما ىو متطمب في  1031إلى  1025عمييا المواد من 
 وما يمييا من ق ا م ا . 270األحكام القضائية المنصوص عمييا في المادة 

 سرية مداوالت المحكمين  -1
 كيم بأغمبية األصوات أن تصدر أحكام التح -2

 أما بالنسبة لمبيانات ومضمون أحكام التحكيم فتتمثل في ما يمي : 
 يجب أن تكون أحكام التحكيم مسببة  -1
 أن يتضمن حكم التحكيم عرضا موجزا إلدعاءات األطراف وأوجو دفاعيم . -2

 أن يضمن حكم التحكيم كذلك البيانات التالية  
 كمين اسم ولقب المحكم أو المح -1
 تاريخ صدور الحكم  -2
 مكان إصداره  -3

                                                            

في فقرتيا األولى من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى ما يمي : )) يمكن لمحكمة التحكيم ان  1046تنص المادة   -1
  لم ينص اتفاق التحكيم عمى خالف ذلك .(( تأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية بناء عمى كمب احد األطراف ، ما
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 أسماء وألقاب األطراف وموطن كل منيم وتسمية األشخاص المعنوية ومقرىا االجتماعي  -4
 أسماء وألقاب المحامين أو من مثل أو ساعد األطراف ، عند االقتضاء . -5
 أن توقع أحكام التحكيم من قبل جميع المحكمين   -6

بالكيفية المطموبة خالل المدة المحددة ووفقا لمشكل الذي  هصدور  كيم بعديرتب حكم التحو    
يتخمى ، حيث (1)حدده القانون أثارا ميمة بالنسبة لييئة التحكيم وأخرى بالنسبة ألطراف النزاع 

من  1030المحكم عن النزاع ، غير أنو يمكن لممحكم تفسير الحكم أو تصحيحو طبقا لممادة 
ب التصحيح أو التفسير واردا ضمن ميمة التحكيم ، أما إذا كانت ميمة ق ا م ا إذا كان طم

التحكيم قد انقضت فيتوجو إلى القضاء إذا لم يتوافق عمى التمديد مع الطرف اآلخر فإذا رد 
 .(2)طمب التمديد ينظر القضاء في طمب التفسير أو التصحيح و يبت فيو 

الشيء المقضي فيو فيما يخص النزاع يحوز حكم التحكيم بمجرد صدوره حجية كما     
المفصول فيو . وعميو يتمتع ىذا الحكم بنوع من الحصانة بمقتضاه تمتنع مناقشة ما حكم بو في 
دعوى جديدة بنفس األشخاص وبنفس الموضوع ، ويمكن لممحكوم لو أن يدفع بحجية الحكم وما 

من  1031يث نصت المادة قضى بو  أمام أي محكمة أخرى ، وأن يستند إليو في ادعائو  ح
ق ا م ا عمى ما يمي  : )) تحوز أحكام التحكيم حجية الشيء المقضي فيو بمجرد صدورىا فيما 

 . يخص النزاع المفصول فيو ((
  الفرع الثاني : طرق الطعن في أحكام التحكيم

يقع  لم يغب عن المشرع الجزائري في قانون التحكيم الداخمي الجديد ضرورة معالجة ما قد   
في حكم التحكيم من أخطاء عمى ضوء اختالف التشريعات وأنظمة التحكيم  ومؤسساتو 
المختمفة في سبيل عالجيا ، نظرا لطبيعة التحكيم الخاصة ، من كونو يقوم بالدرجة األولى 

 عمى اتفاق يختار بموجبو طرفا النزاع قضاتيم ، بل وقابمية الحكم لمطعن فيو من عدمو .
                                                            

أشجان فيصل شكري داود ، الطبيعة القانونية لحكم التحكيم وأثاره وطرق الطعن بو " دراسة مقارنة " ، أطروحة مقدمة  -1
الستكمال متطمبات الحصول عمى الماجستير في القانون ، كمية الدراسات العميا ، جامعة النجاح الوطنية ، نابمس ، 

  . 56، ص  2008فمسطين ، 
  .151ص  2009خاص ،  حدب ، قانون التحكيم الجزائري الجديد ، مجمة المحكمة العميا ، عددعبد الحميد اال -2
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نو توفيقا بين طبيعة التحكيم الخاصة ، وما يقتضيو من سرعة الفصل في النزاع وعميو ، فإ   
واستقرار الحقوق ، وبين ضرورة إصالح عيوب حكم التحكيم ، اقتضى األمر تنظيم السبل 

 الكفيمة بتحقيق ىذا التوازن .
عادية لقد تظم المشرع الجزائري طرق الطعن في أحكام التحكيم والتي تتمثل في الطرق ال   

 وغير العادية .
 طرق الطعن العادية  وال :أ

إن أحكام التحكيم في القانون الجزائري غير قابمة لمطعن فييا بالمعارضة ، وقد أجمعت     
مختمف األنظمة القانونية عمى عدم قابمية حكم التحكيم لمطعن فيو بالمعارضة حتى ال يتخذ ىذا 

 السبيل إلضاعة الوقت ووأد التحكيم .
غير أنو يمكن الطعن في حكم التحكيم باالستئناف في أجل شير من تاريخ النطق بالحكم ،    

أما المجمس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاصو حكم التحكيم ، غير انو يمكن لألطراف 
من ق ا م ا ،  1035التنازل عن حق االستئناف في اتفاق التحكيم ، عمال بأحكام المادة 

دم قابمية حكم التحكيم لمطعن بالنقض ذلك أن الطعن بالنقض يكون ضد ويترتب عمى ذلك ع
 من ق ا م ا .  1034القرارات االستئنافية دون غيرىا طبقا لممادة 

ولقد جعل المشرع الجزائري لمطعن باالستئناف في الحكم التحكيمي اثر موقف لمتنفيذ كما    
 سيأتي بيانو في المطمب الخامس.

 غير العادية  طرق الطعن ثانيا :

حدد المشرع الجزائري في قانون التحكيم طرق العن غير العادية والتي تتمثل في اعتراض    
 الفقرة الثانية . 1032الغير الخارج عن الخصومة عمال بأحكام المادة 

كما أجاز الطعن بالنقض ضد القرارات الفاصمة في االستئناف، ىذه اإلجازة عمى أساس أن    
بالنقض موجو ضد القرارات الفاصمة في االستئناف وليس إلى حكم التحكيم . ولم يجعل الطعن 

 المشرع الجزائري ليذه الطرق غير العادية اثر موقف لمتنفيذ .
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 المطمب الخامس
 تنفيذ أحكام التحكيم

إن تنفيذ الحكم أيا كان طبيعة ىذا الحكم ىو اليدف المرجو من إجراءات المحاكمة والدافع    
لمخصومة ومحاولة الفوز بأكبر المكاسب ، لذا يمكن اعتبار لحظة التنفيذ ىي أعمى قمة 

 يوجد بعدىا شيء . الخصومة التحكيمية ، حيث ال
إجراءات  عمى من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 1038 1035ولقد نظمت المواد    

 التنفيذ لحكم التحكيم الوطني .

 .(1)والناظر إلى ىاتو المواد يجد ىناك اختالف بينيا وبين إجراءات تنفيذ األحكام القضائية    

 الفرع األول : إجراءات تنفيذ حكم التحكيم

األصل أن تنفيذ حكم التحكيم يتم طواعية من جانب الطرف المحكوم عميو ، ولكن قد يرفض    
يمجأ المحكوم لو إلى القضاء العادي  أنمن ىذا األخير تنفيذ تنفيذ الحكم ، وعندئذ ال مناص 

طالبا األمر بالتنفيذ ، وبعد صدور ىذا األمر ينفذ حكم التحكيم وفقا لقواعد تنفيذ األحكام 
  .(2)القضائية 

إن القانون الجزائري ال يعترف بالقوة التنفيذية لحكم التحكيم ، إال بعد صدور أمر بتنفيذ الحكم 
  .بذلك عن الحكم القضائي الذي يتمتع بذاتو بالقوة التنفيذية من رئيس المحكمة ، ويختمف

األمر بالتنفيذ أن يتحقق القاضي من عدالة المحكم فال ينظر في سالمة أو  وال يقصد بإجراء
في موضوع الدعوى ألنو ال يعد ىيئة إستئنافية في ىذا الصدد.  وال يعد صدور  وصحة قضائ

األمر بالتنفيذ، في ذاتو دليال عمى سالمة ىذا القضاء، كما ال يقصد بإجراء األمر بالتنفيذ 
نما حقيقة المقصود  الحكم بمنحو صفة الورقة الرسمية ألن ىذه الصفة يتميز بيا حال صدوره، وا 

التحكيم والتثبت من عدم وجود ما يمنع تنفيذه، أي  اتفاقو اإلطالع عمى الحكم و من اإلجراء ى

                                                            

 األحكام القضائية ال تحتاج لتنفيذىا استصدار أمر قضائي لمتنفيذ .  -1
" دراسة  2001( لسنة 31عمر ىشام عميان الحياري ، الرقابة عمى أحكام المحكمين وفقا لقانون التحكيم األردني رقم ) -2

 . 133، ص  2002، كمية الدراسات القانونية العميا ، جامعة عمان  الماجستيرمقارنة " ، رسالة مقدمة لنيل درجة 
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ن ىذا النزاع ىو الذي  اتفاقالتثبت والتحقيق من أن ىناك  أو شرط تحكيم بصدد نزاع معين، وا 
طرح بالفعل عمى المحكم وفصل فيو في مواجية من اتفق عمى التحكيم، وأن ىذا النزاع ال 

األحوال الشخصية أو المسائل التي ال يجوز فييا الصمح. وأن المحكم لم يتصل بالجنسية أو 
الخصوم وأن  اختارهولم يتجاوز الميعاد المقرر وأن المحكم ىو الذي  االتفاقيخرج عن حدود 

 .الحكم يتمتع بالشكل المقرر بالنسبة لألحكام ولم يبن عمى إجراء باطل
 اتفاقل المحكم ألنو ال يستمد سمطتو إال من  وبعبارة مختصرة شاء المشرع أن يراقب عم   

المحكمة الخصوم عمى التحكيم فأوجب قبل التنفيذ بوضع الصيغة التنفيذية عميو من جانب 
شراف  كإجراء تمييدي أولي يسبق وضع الصيغة التنفيذية القاضي أوجب أن يخضع لرقابة وا 

تحكيم وأن المحكم قد راعى الشكل ال التفاقيةلمجرد التحقق أن الحكم قد صدر بالفعل تنفيذا 
 الذي يتطمبو منو القانون سواء عند الفصل في النزاع أم عند كتابة الحكم.

من ق ا م ا عمى ما يمي : )) يكون حكم التحكيم النيائي أو  1035وىكذا نصت المادة    
اصيا ، الجزئي أو التحضيري قابال لمتنفيذ بأمر من رئيس المحكمة التي صدر في دائرة اختص

 ويودع أصل الحكم في أمانة ضبط المحكمة من الطرف الذي ييمو التعجيل ((.
يستفاد من ىذا النص أن حق المجوء إلى القضاء لممطالبة بتنفيذ حكم التحكيم يكون بعد استنفاذ 
طرق الطعن العادية إما بممارستيا أو بفوات المواعيد ، وليس خالل اجل الطعن باالستئناف أو 

 صل في االستئناف.قبل الف
يقدم طمب تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية ، وفق نفس شروط رفع الدعوى وبناء عميو 

الطمب بأصل الحكم التحكيمي ، وال يصدر القاضي أمر التنفيذ إال  إرفاقأمام المحكمة  ويتعين 
طالن يتعمق بعد االطالع عمى حكم التحكيم لمتأكد من أن الحكم التحكيمي غير معيب بب

بالنظام العام . وفي الحالة العكسية يمكن لمقاضي إن يرفض األمر بتنفيذ حكم التحكيم  ، 
وليس لو أن يحكم بتعديل أو إبطال الحكم التحكيمي ، وفي ىذه الحالة فقد منح المشرع 

 يوما من تاريخ الرفض أمام المجمس القضائي . 15الخصوم إمكانية استئناف األمر في اجل 
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وأمر التنفيذ الصادر من رئيس المحكمة يتضمن باإلضافة إلى امياره الحكم التحكيمي بالصيغة 
التنفيذية تسميم نسخة مميورة بالصيغة التنفيذية لمطرف الذي يطمبيا من قبل رئيس أمناء الضبط 

 من ق ا م ا . 1036طبقا لممادة 
قابل ألي وجو من أوجو الطعن التي واألمر الذي يمنح الحكم التحكيمي الصيغة التنفيذية غير 

ويكون بناء عمى ىذا األمر قابل لمتنفيذ  يخضع ليا الحكم التحكيمي أو األحكام القضائية .
 من ق ا م ا وما بعدىا . 600الجبري طبقا ألحكام المادة 

من ق ا م ا تطبق نفس  1037أما عن النفاذ المعجل ألحكام التحكيم وعمال بنص المادة    
د المتعمقة بالنفاذ المعجل  بالنسبة لألحكام القضائية . وعميو يمكن لمقاضي أن يذيل القواع

أحكام التحكيم االبتدائية بالنفاذ المعجل رغم االستئناف في الحاالت التي حددىا المشرع في 
 .(1)من ق ا م ا  323المادة 

 الفرع الثاني : عدم االحتجاج بأحكام التحكيم تجاه الغير 

أعطى المشرع الجزائري عمى غرار مختمف التشريعات القانونية المختمفة أحكام التحكيم لقد    
حجية الشيء المقضي فيو بمجرد صدورىا ، وتبقى ىذه الحجية قائمة طالما بقي الحكم قائما 

 من ق ا م ا . 1031طبقا لنص المادة 
ى نحو يحول بينيم لخصوم بمضمون القرار التحكيمي عماومقتضى حجية الحكم ىو تقيد    

فييا بإجراءات مبتدأة سواء أكان ذلك  المقضيوبين تجديد المناقشة والتنازع حول ذات المسألة 
وصف يمحق بمضمون  ىيتؤدييا  التيبطريق مباشر أم غير مباشر فالحجية وفقا لموظيفة 

ج يقرره من قضاء ، وتدل عمى تقييد الخصوم والقضاء بيذا المضمون خار  ابم أيالحكم 

                                                            

قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى ما يمي : " باستثناء األحكام الواجبة من ة في فقرتيا الثانية والثالث 323تنص المادة   -1
 بناء عمى التنفيذ بقوة القانون ، يؤمر بالنفاذ المعجل رغم المعارضة واالستئناف ، عند طمبو في جميع الحاالت التي يحكم فييا

لمقضي بو ، أو في مادة النفقة أو منح مسكن الزوجية عقد رسمي أو وعد معترف بو أو حكم سابق حاز قوة الشيء ا.......
 لمن أسندت لو الحضانة .

 يجوز لمقاضي في جميع األحوال األخرى ، أن يأمر في حال االستعجال بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدون كفالة ."     
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يجب تناولو  المقضي فيو الشيءوالواقع أن حجية  .صدر فييا الحكم التيإجراءات الخصومة 
 مختمفة . أوجومن ثالثة 

 فيثارت بين األطراف أنفسيم   التييتعمق بأثر حكم التحكيم تجاه الخالفات الوجو األول : 
مرة ثانية أمام  النزاعلحيمولة عمى طرح اىذه الحالة يثبت لمحكم حجية سمبية تقتصر عمى 

 .ما تم طرحو ، عميو أن يقضى بعدم قبولو لسبق نظر النزاع فإذاالقضاء 
الدعوى  فيوكذلك الحق  التحكيم فيلحكم من المحكمين انقضاء الحق اويترتب عمى صدور 

 تأسيسا عمى قاعدة منع مباشرة الدعوى مرتين لذات لموضوع . 
نما أيضا أثر إيجابي تتناول كل إن أحكام المحكمين ليست لي الوجو الثاني : ا فقط أثر سمبي وا 

الدعاوى األخرى التي ترفع بمسائل متفرعة عن المسألة األساسية المقضي فييا ويتمثل ىذا 
أو المحكم بالفصل في الدعاوى التي ترفع بمسائل فرعية عمى  اءاألثر اإليجابي في التزام القض

 . سألة األساسيةخصوص الم وجو يتفق مع ما سبق أن قضى بو في
ويتعمق بأثر حكم التحكيم تجاه الغير ويثير ىذا الوجو جدال حول نطاق األثر : الوجو الثالث 

 الخصومة. فيلم يكن طرفا  الذيالممزم لمحجية ليتناول الغير 
وقد اخذ المشرع الجزائري بالحجية النسبية لمحكم التحكيمي ، والتي مؤداه قصر حجيتو عمى 

. وأنكر  التي صدر فييا الحكم شريطة أن يكونوا قد اتصموا بالخصومةأطراف الخصومة 
 سريانو في مواجية الغير الذي لم يكن طرفا في الخصومة التي صدر فييا الحكم.

إن القول بامتداد أثار الحكم إلى الغير يستوجب فتح الباب أمام الغير لمتدخل في خصومة 
يم عمى اتفاق ال تمتد آثاره إال إلى أطرافو ولكن ال التحكيم  وىو أمر ال يتصور مع قيام التحك

يبقى سوى تقدم الغير بطمب التدخل عمى أن يخضع أمر قبولو لموافقة الطرفين ، أما إذا لم 
يتحقق ذلك وصدر الحكم فيجب أن يتاح لو أمر االعتراض وفقا لنظام اعتراض الخارج عن 

إلجراءات والشروط المحددة في المواد الخصومة ، وىو نظام اقره المشرع الجزائري وفق ا
 الفقرة الثانية من نفس القانون  . 1032من ق ا م ا ، تطبيقا لنص المادة  389إلى  380من
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وفي األخير نشير إلى أن ىناك تساؤل يطرح نفسو في الفقو القانوني يدور حول : مدى    
يتردد الجواب بين اإليجاب يمكن اعتبار التحكيم من الطرق البديمة لحل المنازعات . حيث 

 . (1)والنفي

فقد يعد التحكيم من الطرق البديمة إذا تم اعتباره بديال عن القضاء الرسمي كمؤسسة ، حيث 
يعتبر التحكيم عدالة متميزة بالنسبة لمعدالة المنظمة رسميا من طرف الدولة ، ويالحظ غالبا أنو 

عات في الجزائر فإنيا تشمل التحكيم ، ولذلك عندما يتم الحديث عن الوسائل البديمة لحل النزا
فان اعتبار التحكيم كحل بديل يكون بمعنى انو بديل عن القضاء الرسمي ، وبالتالي فالمحكم 

جراءات التحكيم قد تكون بديمة عن إجراءات التقاضي   .ىو بديل عن القاضي الرسمي ، وا 
طابع شبو قضائي ، وقد ال يعد ولكن إلى أي حد ؟ ذلك أن إجراءات التحكيم  أصبحت ذات 

التحكيم من الطرق البديمة لحل المنازعات ، إذا ما نظر إلى التحكيم في أبعاد فصمو في النزاع 
التي تجعمو شبييا بالقضاء الرسمي ، فالتحكيم رغم انو إرادي واتفاقي في منشئو ، فانو بعد ذلك 

 ار القراريدخل في قالب قضائي ، وال يعتد بإرادة الخصوم عند إصد
حيث يتمتع المحكم بسمطة يصدر بناء عميو قرارا حقيقيا لو حجة بين الخصوم ، لكن ال ينقصو 
إال الصيغة التنفيذية  وىذه يقدم لو الدعم بشأنيا القاضي الرسمي ، وبيذا المعنى ال يعد 

تالي فإن التحكيم بديال عن القضاء ألن طرفا ثالثا ىو الذي يبت بسمطة ، وليس األطراف ، وبال
باقي الوسائل البديمة األخرى التي يساىم األطراف في ظميا بإيجاد حمول لمنازعاتيم ىي التي 
تعتبر حموال بديمة ألنيا غير قضائية ، فالوساطة والصمح القضائي تمكن كما رأينا األطراف من 

نيا المشاركة في حل نزاعاتيم بمساعدة شخص ثالث ، الحل يتفاوض بشأنو وبذلك يكون مب
عمى رضاىم ، وبذلك فإن الطرق البديمة لتسوية المنازعات تقوي مسؤولية األطراف في النزاع 
بخالف ما إن عيدوا بقضيتيم إلى القضاء أو التحكيم  ، بحيث ننتقل من عدالة مفروضة إلى 

                                                            

ىذا التساؤل ىو امتداد لتساؤل يطرح بكثرة في مجال دراسات التحكيم حول الطبيعة القانونية لمتحكيم لمزيد من التفصيل  -1
وجدي راغب فيمي ، ىل التحكيم نوع من القضاء .؟ دراسة انتقاديو لنظرية الطبيعة القضائية لمتحكيم ، مجمة  - : أنظر

 .1994يونيو  –والثاني ، السنة السابعة عشر ، مارس  الحقوق ، جامعة الكويت ، العدد األول
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عدالة متفاوض عمييا ال غالب وال مغموب فييا عن طريق اشتراك األطراف في إيجاد حل 
 . لنزاعاتيم

 ونتيجة ليذه المواقف ، فان ىناك من يعطي تحقيبا أو تقسيما زمنيا لنظام التحكيم :
 المرحمة األولى كان التحكيم يعتبر بديال عن القضاء . -1
 المرحمة الثانية أصبح فييا التحكيم قريبا من القضاء وشبييا لو. -2
ى بديمة ليس لمقضاء فقط بل المرحمة الثالثة أصبح فييا المتقاضون يبحثون عن حمول أخر  -3

حتى لمتحكيم نفسو ، ومن ىنا ظيرت الوساطة والصمح والتوفيق وباقي صور الطرق البديمة 
 األخرى .
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 الباب الثاني
لحل المنازعات المدنية  نظام الطرق البديمة بالقضاء  عالقة  

أصبح النظاـ القضائي  2008فيفري  25منذ صدور قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية في    
اجتياز  أمال فيأو نظاـ العدالة في الجزائر يقـو عمى أسموب الطرؽ البديمة لحؿ المنازعات ، 

أوجو العالقة بينيما مف خالؿ الدور  أىـومف ىنا تظير .  المشكالت التي يواجييا القضاء
ودور القضاء في تفعيؿ ىذا النظاـ ، مف جية المساعد الذي يمعبو نظاـ الطرؽ البديمة لمقضاء 

مية اختار المشرع الجزائري اإلشراؼ عفاال ىذه بيدؼ ضمافحيث أنو و . مف جية أخرى 
عبر مراحؿ الطرؽ البديمة مف  فمنح المشرع القضاء دورا ميما يمتد ، النظاـالقضائي عمى ىذا 

 نيايتيا. إلىبدايتيا 
 مشاكمو،يحتاج إلى نظاـ الطرؽ البديمة مف أجؿ تخطي  سابقا فإذا كاف القضاء كما بيف ذلؾ   
 .وضماف فاعميتو  أىدافونظاـ الطرؽ البديمة يحتاج إلى القضاء مف أجؿ تحقيؽ فاف 
دور القضاء في نظاـ الطرؽ البديمة لحؿ المنازعات يختمؼ بحسب ما إذا كنا أماـ  إال أف   

 أربعة أف نقسـ ىذا الباب إلى ارتأينا بياف ىذا الدورومف أجؿ الصمح أو الوساطة أو التحكيـ ، 
لحؿ المنازعات المدنية المساعد  نظاـ الطرؽ البديمةدور  األوؿفصؿ تناولنا في الفصوؿ 
وفي الفصؿ  الصمح القضائي تفعيؿ دور القضاء في تبعو فصؿ ثاني خصصناه لبياف،  لمقضاء
 نظاـدور القضاء في تفعيؿ  فيو نبيف، أما الرابع فالوساطة  تفعيؿدور القضاء في  الثالث

 .طريؽ بديؿ تقميدي وىو الداخمي التحكيـ 
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 األولفصل ال
 المساعد لمقضاء لحل المنازعات المدنية دور نظام الطرق البديمة

القضاء لحؿ المنازعات التي  إلىفي الدولة سنحاوؿ في ىذا الفصؿ بياف حاجة المجتمعات    
تنشأ بيف أفراده ) المبحث األوؿ ( ، وتوضيح العالقة التي تجمع بيف نظاـ الطرؽ البديمة 

 وجياز القضاء وبياف أوجو ىذه العالقة ) المبحث الثاني ( .
 المبحث األول

 الحاجة إلى القضاء
ألف اإلنساف  ، يشكؿ القضاء حاجة ممحة وأساسية لمحياة البشرية ال يمكف االستغناء عنيا   

في المجتمعات  ، اجتماعي بطبعو ومياؿ بفطرتو إلى ىضـ حقوؽ اآلخريف أو االعتداء عمييـ
حت ظروؼ ، حيث تعقدت األمور بشكؿ كبير، وأصب حتى في المجتمعات الحديثةو  البدائية ،

العيش والحياة صعبة وقاسية، وضعؼ الوازع الديني واألخالقي، وتراجع اإليماف بالمبادئ والقيـ 
  .العميا، وأصبحت الغاية تبرر الوسيمة

منذ نشأة الدولة الحديثة برزت بشكؿ واضح مف جديد أىمية دور القضاء حيث أنو ، و    
ا الدولة، وتختص بالفصؿ في النزاعات بيف والحاجة الممحة والماسة إلى سمطة قضائية تحتكرى

أو بينيـ وبيف الدولة ومؤسساتيا، ومف تـ أصبحت الحماية القانونية ، أفراد المجتمع أنفسيـ 
  وما يزاؿ وسيظؿ كذلؾ لمتصمة بسيادة الدولة، وليذا كافإحدى أىـ الوظائؼ األساسية ا

عمى الدواـ محؿ تقدير وتعظيـ القضاء مف المياـ الجميمة والوظائؼ العظمى التي كانت 
 .وتشريؼ

تذىب معظـ الدساتير العالمية إلى تكريس الحؽ الحصري لمدولة في حسـ النزاعات  وعميو   
 الذي يمثؿ مظير مف مظاىر سيادة الدولة الحديثة . ،عف طريؽ جياز القضاء 

تحمي السمطة القضائية  )) مف الدستور الجزائري ما يمي 139حيث جاء في نص المادة    
 .(( المجتمع والحريات، وتضمف لمجميع ولكؿ واحد المحفظة عمى حقوقيـ األساسية 
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يجوز لكؿ  ))كما جاء في المادة الثالثة مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية ما يمي :    
 . ((شخص يدعي حقا ، رفع دعوى أماـ القضاء لمحصوؿ عمى ذلؾ الحؽ أو حمايتو 

ذا كاف    القضاء ىو الساىر عمى فرض احتراـ القانوف مف الجميع ودوف تمييز، وبالتالي  وا 
فيو السمطة التي توّفر المناخ السميـ لنمو االقتصاد والحافز عمى تشجيع االستثمار، إاّل أنو 
أصبح مف المألوؼ أف َنْسَمع بأف ىذا المواطف أو ذاؾ المتقاضي ال يثؽ في القضاء، فعاًل ىي 

اىرة غير صحية تعرفيا حتى بعض الدوؿ المتقّدمة في أوروبا وغيرىا، ألف المواطف إذا لـ ظ
يستطع حماية حقوقو وحريتو بواسطة القضاء ألوؿ وىمة فيو يعّبر عف غضبو واحتجاجو قبؿ 

تكّررت خيبة أممو مع القضاء، فالغضب واالحتجاج يتحّوالف إلى  ذاا  و أف يمجأ إلى طرؽ الطعف، 
، وتوجيو المـو عبر اإلعالـ لممحاكـ مع الشكاوى أزمة ثقة في القضاء مع مّر األياـ، عبر رفع 

البحث عف وسائؿ أو بدائؿ تؤّدي إلى حّؿ النزاعات دوف المجوء إلى القضاء كالوساطة 
 والتحكيـ.

 الثانيالمبحث 
 عالقة بين نظام الطرق البديمة لحل المنازعات المدنية والقضاءأوجو ال

سنحاوؿ في ىذا المبحث تبياف أوجو العالقة بيف نظاـ الطرؽ البديمة لحؿ المنازعات المدنية    
والقضاء مف خالؿ بياف الوجو االيجابي ليذه العالقة المتمثؿ في الدور المساعد والمكمؿ 

توضيح النقد الذي يمقاه نظاـ الطرؽ البديمة مف بعض اإلتجاىات لمقضاء ) المطمب األوؿ ( ، و 
 الثاني (.  المطمب)  جاء ليزيحو منافسا لمقضاء باعتباره

 المطمب األول
 الوجو االيجابي

ذلؾ أف  البحث في العالقة التي تجمع بيف نظاـ الطرؽ البديمة والقضاء ليس باألمر العسير    
 القضاء كاف منذ القدـ وال يزاؿ الوسيمة األساسية لحؿ المنازعات، وىو المالذ لمحاكمة منصفة

كما أف ىذه اآلليات إنما تـ إقرارىا بيدؼ تخفيؼ العبء عمى القضاء الذي يشيد تراكما في 
 .القضايا 
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ومف ىنا كاف الدور المساعد الذي يمعبو نظاـ الطرؽ البديمة لمقضاء أىـ مظير مف مظاىر    
  عالقة التأثير والتأثر التي تجمعيما. 

الوسائؿ البديمة لحؿ النزاعات تيدؼ إلى تكممة اآلليات الرسمية لمدولة ) القضاء( ال أف ف   
ممتقاضيف في استخداـ الطرؽ البديمة تحؿ محميا ، حيث يعد القضاء الفعاؿ المحفز الرئيسي ل

 لحؿ منازعاتيـ .
تشعب مناحي الحياة تطورت التجارة واالستثمار الداخمي والدولي تطورا ممحوظا، ونشطت  إف   

حركة التصنيع نشاطا واضحا، واتسعت أعماؿ البنوؾ اتساعا ضخما، وتعددت جوانب نشاطيا 
وبيف انو نتج عف ذلؾ تعقيد في المعامالت  وتنوعت خدماتيا في مجاؿ االئتماف واالستثمار

أفرز نوعيات مف المنازعات التجارية، حيث كثرت وتضخمت التشريعات التي تحكميا، ومف ثـ 
نشأت إلى جانب القضاء آليات أو أدوات قانونية مبسطة اقرب إلى طبيعة ىذه المنازعات وما 

اإلجراءات التي تقتضييا تقتضيو مف وجوب سرعة الفصؿ فييا بأسموب يخرج عف دائرة 
 الوسائؿ البديمة لتسوية المنازعات بصورىا المختمفة. أوالدعاوى القضائية، فكانت فكرة الطرؽ 

ىذه اآلليات واف كانت تبدو بديمة لطرؽ التقاضي أماـ المحاكـ فإنيا في الحقيقة ليست سوى    
وسائؿ أو أدوات مساعدة، أو باألحرى ىي طريؽ مواز لتخفيؼ العبء عف المحاكـ واالقتصاد 

 .الخصومة القضائية والمدد فييا طوؿفي النفقة والوقت واالبتعاد عف 
مف الحفاظ عمى السرية بيف األطراؼ وخصوصية النزاع بعيدا  وأيضا لما تضمنو ىذه اآلليات

 لنزاعاتيـف مشاركة الخصـو في إيجاد حموؿ عف عالنية المحاكـ، وما تتيحو ىذه الطرؽ م
القانوف القابؿ لممفاوضة، كما أف ىذه األدوات تعمؿ  إلىفتنقميـ مف مجاؿ القانوف المفروض 

 .يحقؽ ديمومة العالقات التجارية فيما بينيـعمى تيدئة النفوس بيف المتخاصميف بما 
عمى الرغـ مما تقدـ، يبقى القوؿ أف المقاصد النبيمة مف تمؾ اآلليات لف تستطيع النيؿ مف    

أىمية القضاء ودوره كمالذ مضموف لممحكمة المنصفة العادلة، ذلؾ انو في ظؿ تمؾ اآلليات قد 
النفوس لنتائجيا إال بصعوبة، كما أف كثيرا توجد بعض التصرفات ال تخمو مف خطر وال تذعف 

 أفمف المنازعات ما يقتضي بحثا ودراسة متأنية تستغرؽ مف الوقت الكثير، فالسرعة ال يجب 
تكوف عمى حساب العدالة، إذ ال حياة لطائر يفقد احد جناحيو، ولذلؾ فاف السعي نحو اآلليات 
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عمؿ المحاكـ بما يوفره ىذا الجوىر مف الجوىر القضائي ل إىداريتسبب في  أالالبديمة يجب 
 .ضماف النزاىة والحيدة واالستقاللية

فاألصؿ أف المحاكـ ىي صاحبة الوالية العامة بالفصؿ في جميع المنازعات بكؿ فروعيا    
قطعت التجارة شوطا بعيد المدى في سبيؿ التقدـ  أفالمدنية والتجارية وغيرىا، إال انو بعد 

زاء الت حوالت العميقة التي تشيدىا الحياة المعاصرة في مختمؼ المجاالت واالزدىار وا 
االقتصادية ظيرت ألواف كثيرة مف المنازعات التجارية لـ تكف مألوفة مف قبؿ، بعضيا يحتاج 
إلى مستوى مف التكنولوجيا المتطورة جعميا معقدة الحؿ، فضال عف أف ىناؾ بعض المنازعات 

صعوبة في التقاضي أماـ المحاكـ الوطنية، فكؿ طرؼ يسعى ذات الطابع الدولي يجد أطرافيا 
الستجالب الطرؼ اآلخر أماـ محاكـ دولتو ومف ثـ بدأ التفكير في آلية تواكب طبيعة ىذه 
المنازعات واضعة في االعتبار عنصر الوقت الذي يحمؿ أىمية بالغة لالستثمارات والمشاريع 

 ا.االقتصادية فظيرت الوساطة والتوفيؽ وغيرىم
إف ىذا الشكؿ مف العدالة قديـ جدًا، بؿ ىو أقدـ مف عدالة الدولة فقد كانت الوساطة تتـ في    

السابؽ، ولكف عمى شكؿ مبسط قائـ عمى إصالح ذات البيف ونابع مف العادات والتقاليد السائدة 
 .في المجتمع

منازعات المدى قدرة ىذه اآلليات عمى فض  التوصؿ إلى األطروحةىذه إنا لنستيدؼ مف    
المدنية بصورة فاعمة وسريعة عمى أال يخؿ ذلؾ بتحقيؽ التوازف المطموب بيف السرعة في 
الفصؿ وبيف االحتراـ الكامؿ لمبادئ العدالة المنصفة، فيذه اآلليات يجب أف تسير وفقًا لييكؿ 

اإلجراءات التقميدية أماـ المحاكـ، التي قد إجرائي، واف كاف يتسـ بالسرعة والمرونة، بعيدًا عف 
تشكؿ عائقًا إجرائيا في حسـ الخصومة واستقرار الحقوؽ، إال أف ذلؾ ال يكوف عمى حساب 
الغاية األساسية وىي تحقيؽ العدالة، فالسرعة قد تتحقؽ مف خالؿ االستعانة بإجراءات تتسـ 

ال نريد أدوات  ىا خارج دائرة القضاءبالسيولة واليسر، أما العدالة فيصعب التحقؽ مف توافر 
وبدائؿ لتقديـ حموؿ خارج القانوف بقدر ما نصبو إلى آليات تقدـ العدالة في إطار يتسـ بمرونة، 

 يتحرر بيا الخصـو مف تؤدة بعض اإلجراءات القضائية أو كثرتيا.
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 الثاني طمبالم
 الوجو السمبي

خاصة في الدوؿ النامية، فيرى الذعا يمقى نظاـ الوسائؿ البديمة لحؿ المنازعات ىجوما    
ف كانت أسبؽ في الظيور مف القضاء، فإف  البعض أف الوسائؿ البديمة )بمفيوميا التقميدي( وا 
مرجع ذلؾ يتمثؿ في تأخر ظيور الدولة بسمطاتيا الثالث، فالقضاء ىو سمطة مف سمطات 

ال الدولة تحقؽ مف  خالليا وظيفة إقامة العدالة، وىي وظيفة ال يصح أف يترؾ أمرىا لألفراد، وا 
 سادت الفوضى وضاعت حقوؽ الضعفاء.

فنظاـ الوسائؿ البديمة إذا كاف ضروريا فيو شر ال بد منو لذلؾ يجب أف يظؿ لو طابع    
صنع الدوؿ  االستثناء، فكؿ القواعد واألحكاـ التي يكرسيا نظاـ الوسائؿ البديمة ىي مف

المتقدمة، بؿ أسيمت وتسيـ في تكويف أدبياتيا الشركات المتعددة الجنسيات، وال يحكميا في 
ذلؾ إال تحقيؽ مصالحيا دوف اعتداد بمصالح الدوؿ النامية، فنظاـ الوسائؿ البديمة ىو آلية مف 

ـ و بقاء تخمؼ آليات النظاـ العالمي الجديد يستخدميا لضماف ريادة وزعامة دوؿ الشماؿ المتقد
وتبعية الجنوب المتخمؼ، فالمقصود بيذا النظاـ ىو منع القضاء الوطني مف النظر في 
المنازعات فيو بمثابة " طوؽ النجاة" الذي يمكف الشركات العالمية مف بسط سيطرتيا وتحصيف 

 نفسيا ضد نزعات القاضي الوطني وتشدد القوانيف في دوؿ العالـ الثالث.
يرى ىذا االتجاه أف فكرة إيجاد عدالة التيدئة والتسكيف التي تحبذ الحوار أضؼ إلى ذلؾ    

، و تعطي االنطباع بأف الوسائؿ البديمة لتسوية  بناء عمى الوساطة ليست فكرة مقبولة دائما
 النزاعات تساىـ في خمؽ نوعيف مف العدالة : وىما العدالة المنتقصة والعدالة التقميدية.

ىذه الطرؽ تمس صميـ مينة الدفاع والقضاء ، ألنيا  أفالمحاميف يروف كما أف القضاة و    
تجردىـ مف مياميـ وتخوليا لموسيط أو المحكـ إلى الطرؽ البديمة عمى أنيا منافسة لمجياز 

 .القضائي وليست مكممة لو 
أنو ال يوجد نظاـ قضائي  لكف ىذا الرأي ال يخمو مف المبالغة، فالنظرة الموضوعية تكشؼ ،   

تنظيـ الطرؽ البديمة لحؿ النزاعات وجعميا جزءا مف النظاـ القانوني والقضائي مثالي وبالتالي 
نامية  أصبح مطمبا ضروريا نظرا ألىمية ىذا النظاـ في  أوفي أغمب الدوؿ متقدمة كانت 
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أف يقوؿ أحد ، وفي ىذا الش تجنب مساوئ العمؿ القضائي التي أصبحت ال تخفى عمى أحد
 ." أف الطرؽ البديمة ىي تطور لمجياز القضائي وليست ثورة ضده " الفقياء الفرنسييف :

فالحد مف حجـ المنازعات التي باتت تثقؿ كاىؿ القضاء والتي تؤثر عمى نوعية األحكاـ    
السرعة  والتقميص منيا وحميا ال يتحقؽ إال بيذه البدائؿ التي تعتبر أكثر مالئمة .كما أف تحقيؽ

في حؿ المنازعات واجتناب إطالة أمدىا  ال يتجسد إال بيذه الوسائؿ أو الطرؽ .كما أف 
استحداث ىذه الطرؽ يسيـ في المحافظة عمى كياف المجتمع بتجنيبو األحقاد والضغائف ، التي 

التي خاصة مع توقع ازدياد الوعي بيذا النظاـ ومزاياه ،  (1) قد تنشأ عف المنازعة القضائية
 تضمف فاعميتو بالنظر إلى القضاء .

 الثانيالفصل 
 الصمح القضائي تفعيل نظام دور القضاء في

جعؿ المشرع الجزائري القاضي محور عممية الصمح القضائي مف بدايتيا إلى نيايتيا وفي    
عممية بو  أناط حيث ذلؾ ضمانة لنجاح العممية بالنظر لمركز القاضي القانوني و االجتماعي.

اإلصالح بيف الخصـو أثناء نظر الدعوى في سبيؿ فض النزاعات بأيسر السبؿ وفي أحسف 
اآلجاؿ ، واعتبر ىذا الدور جزءا ال يتجزأ مف عممو القضائي. وحممو في ىذا اإلطار واجب 

 بذؿ العناية الالزمة قصد التوفيؽ بيف الخصـو .
في ىذا الفصؿ وفؽ التقسيـ عدة جوانب نوضحيا  فييبرز دور القضاء في الصمح كما    

توثيؽ القاضي لمصمح ) المبحث األوؿ ( ، و  ي لمصمح ومباشرتوضاالق عرض:  التالي
 .والطعف في الصمح القضائي وتنفيذه ) المبحث الثالث ( ) المبحث الثاني ( القضائي

 
 

                                                            

قبؿ ذلؾ نص المشرع الجزائري في قانوف العقوبات المعدؿ والمتمـ عمى طرؽ مشابية إلنياء الدعوى العمومية في الجرائـ  -1
 المتعمقة باألسرة والشرؼ واالعتبار وحرمة الحياة الشخصية وبعض المخالفات التي ال تشكؿ إخالال خطيرا لمنظاـ العاـ . 
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 األول بحثالم
 عرض القاضي لمصمح ومباشرتو

العمؿ األبرز لمقاضي ىو العمؿ القضائي البحت المتمثؿ في فصؿ الخصومات  ذا كافإ   
وحسـ النزاعات مف خالؿ تطبيؽ النصوص القانونية أو الفقيية ذات العالقة في النزاع 
صدار األحكاـ  المعروض عميو. كما أف القاضي يتمتع بسمطة غير الفصؿ في النزاعات وا 

 .القضائية وىي سمطة العمؿ الوالئي 
ال  والذي، العمؿ اإلصالحي لمقاضي ال يقؿ أىمية عف العمؿ القضائي أو الوالئي  أف إال   

 الينفؾ عنيما، فالصمح بيف الخصميف ىو سبيؿ إلنياء الخصومة بينيما، وما جعؿ القضاء إ
، فيو يتفؽ  لحسـ الخصومات وقطع المنازعات، فإذا كاف الصمح عقدًا يرفع النزاع بالتراضي

لمقضاة عرض الصمح، ومحاولة إنياء النزاع محبذا والغاية المنشودة مف القضاء، لذلؾ كاف 
.  بالتراضي بيف الخصـو

 األول مطمبال
 عرض القاضي لمصمح

إف حؿ النزاع بيف األطراؼ صمحا قد يحتاج إلى طرؼ ثالث يسيؿ الحوار بينيـ ويزيؿ    
العقبات التي تحوؿ دوف نجاحو ، ويشرح ليـ مزايا نظاـ الصمح القريبة منيا والبعيدة ، وقصد 

اعتبر المشرع الجزائري الصمح جزءا مف الدعوى القضائية يدخؿ في تحقيؽ ىذه الغاية 
مف  990الذي يقـو بعرضو عمى الخصـو أثناء سير الخصومة طبقا لممادة اختصاص القاضي 

يجوز لمخصـو التصالح تمقائيا ، أو اإلدارية التي جاء فييا ما يمي: ))قانوف اإلجراءات المدنية و 
 .((  بسعي مف القاضي ، في جميع مراحؿ الخصومة

يو ما يمي : )) يمكف لمقاضي مف نفس القانوف عمى ىذا المبدأ فجاء ف 04كما تنص المادة    
 إجراء الصمح بيف األطراؼ أثناء سير الخصومة في أية مادة كانت (( .
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وعمى ذلؾ جعؿ المشرع عرض الصمح مف طرؼ القاضي عمى الخصـو أمر جوازي متروؾ 
كميا  .أطرافو والظروؼ المالبسة والمحيطة بوو  تولمسمطة التقديرية لو  فموضوع النزاع وطبيع

 .ذلؾ فعؿ تحفز القاضي عمى عرض الصمح وقد ال تشجعو عمى  عوامؿ قد
فوض غيره لمقياـ بمحاولة الصمح بيف ي القانوف الجزائري أففي  ال يجوز لمقاضي كما   

األطراؼ وذلؾ ألف ىذه الميمة مف المياـ األساسية لو مثميا في ذلؾ مثؿ ميمة الفصؿ في 
 النزاع التي ال يجوز لو تفويض غيره في القياـ بيا . 

وتفريعا عمى ذلؾ ال يجوز لمقاضي أف يفوض الخبير أو الفني في القياـ بميمة التوفيؽ ،    
بمحاولة التوفيؽ بيف يقـو بنفسو  أف أماموالفني عند وجود القضية  أوال يجوز لمخبير وعميو 

القاضي  إلىالخصـو  إحالةواف يثبت ىذا التوفيؽ ، وكؿ ما يجب عميو القياـ بو ىو  األطراؼ
 .(1) الذي يقـو بإثبات االتفاؽ ومنحو القوة التنفيذية

،  22/09/1993المؤرخ في  102924العميا رقـ وفي ىذا اإلطار جاء القرار المحكمة    
غير منشور ، والذي نقض القرار المطعوف فيو عمى أساس أف الصمح يتـ أماـ القاضي وليس 

 .(2) أماـ الخبير
ذا    تفويضو إلجراء محاولة  أوكاف القانوف الجزائري قد منع القاضي مف االستعانة بغيره  وا 

قضايا ، ك بعض القضايا بنصوص خاصة في ذلؾ لو أجازانو  إال،  األطراؼالتوفيؽ بيف 
نتيجة  االستعانة بحكميف مف أجؿ إجراء الصمح بيف الزوجيفحيث يمكف لمقاضي الطالؽ مثال 

مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية  446تنص المادة  وفي ذلؾغياب الخطأ المبرر لمطالؽ 
لخصومة ، جاز لمقاضي أف يعيف حكميف اثنيف عمى ما يمي : )) إذا لـ يثبت أي ضرر أثناء ا

 . لمحاولة الصمح بينيما حسب مقتضيات قانوف األسرة ((

                                                            

  .198سابؽ ، ص  االنصارى حسف النبداني ، مرجع -1
 .621حميمة حبار ، مقاؿ سابؽ ، ص  -2
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حيث يطمع الحكماف القاضي أثناء إجراء الصمح بما يعترضيما مف إشكاالت أثناء تنفيذ الميمة  
وفي ىذه كما يجوز لمقاضي إنياء مياـ الحكميف تمقائيا ، إذا تبينت لو صعوبة تنفيذ الميمة ، 

 الحالة يعيد القضية إلى الجمسة وتستمر الخصومة .
ذا تـ الصمح مف طرؼ الحكميف ، يثبت ذلؾ في محضر ، يصادؽ عميو القاضي بموجب     وا 

 أمر غير قابؿ ألي طعف. 
 الثاني المطمب

 مباشرة القاضي لمصمح
بوكالة  تتـ محاولة الصمح بيف األطراؼ في حضورىـ الشخصي أو حضور وكالء عنيـ   

خاصة، ويسمع القاضي األطراؼ أو وكالئيـ . والشؾ أف سماع القاضي لألطراؼ في القانوف 
 الجزائري يعتبر وسيمة فعالة في يد القاضي لنجاح محاولة التوفيؽ .

بتبسيط نقاط الخالؼ عمى الطرفيف والسعي إلى حؿ خالفيما  يقـو القاضيوعمى ىذا    
معتمدا في ذلؾ يكوف مخرجا سميما لمنزاع ،  أفؽ صمح يمكف اتفاعف طريؽ اقتراح  بالتراضي

عمى كفائتة في إدارة الحوار وفيـ النزاع إلدراكو الفني بو ، وثقة الطرفيف في نزاىتو وحياده  
 وىيبتو ومكانتو الموجودة في نفوس األطراؼ والتي تدفعيـ لقبوؿ الحؿ الذي يقترحو عمييـ .

ال اعتبر ذلؾ إال أف القاضي ال يمكنو في كؿ  األحواؿ أف يفرض حال لمنزاع عمى األطراؼ وا 
 حكما فاصال في النزاع .

منح المشرع الجزائري القاضي السمطة التقديرية في تحديد كيفية انعقاد  في ىذا المجاؿو    
الصمح مف حيث الزماف والمكاف وفؽ ما يراه مناسبا ، ماداـ ذلؾ سيحقؽ النتيجة المرجوة وىو 

مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية  991صمحا  وفي ىذا اإلطار تنص المادة حؿ النزاع 
ـ لت الذي يراىما القاضي مناسبيف ماعمى ما يمي : )) تتـ محاولة الصمح في المكاف والوق
 توجد نصوص خاصة في القانوف تقرر خالؼ ذلؾ (( .

مناسبة إلجراء عممية  األوقات أكثرالسبب في ترؾ السمطة التقديرية لمقاضي ليختار يرجع و 
، وذلؾ حسب وقائع وظروؼ  أخرى إلىىذه المحظة المناسبة تختمؼ مف خصومة  أفالصمح ، 

لمقياـ بعممية  األخرىمالئمة مف المحظات  أكثركؿ دعوى ، فقد تكوف بعض لحظات الخصومة 
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يترؾ لمقاضي الحرية في اختيار المحظة  أفالمشرع الجزائري  أرادالتوفيؽ بيف الخصـو ، لذا 
 فشؿ مسعى الصمح . أوالمالئمة التي قد يتوقؼ عمييا نجاح 

إجراء محاولة التوفيؽ في أوؿ جمسة أو عند اتخاذ إجراءات يجوز لمقاضي  ىذا األساس وعمى
التحقيؽ أو في لحظة الحضور الشخصي لألشخاص حيث يمكف لمقاضي استدراج الخصـو 

 ة عمييـ .رض التسويلع
بؿ يجوز لمقاضي عرض الصمح عمى الخصـو بعد قفؿ باب المرافعة وذلؾ إذا طمب احد 

ينتيز ىذه الفرصة ويقـو بعرض  أفالخصـو فتح باب المرافعة مف جديد حيث يمكف لمقاضي 
 الصمح عمى الخصـو .

كاف كالىما  إذاالنطؽ بالحكـ ويجوز لمقاضي عرض الصمح عمى الخصـو حتى في جمسة 
سمطة القاضي في اختيار وقت القاضي ال يمكف أف يتجاوز وقت سرياف  أف إالحاضرا ، 

نطؽ بالحكـ فال  المذكورة أعاله ، وعميو إذا 991الخصومة القضائية كما ىو محدد في المادة 
 يجوز لو بعد ذلؾ عرض الصمح عمى الخصـو وذلؾ ألنو قد استنفذ واليتو بالحكـ في الدعوى . 
إال أنو قد ترد استثناءات عمى سمطة القاضي التقديرية في اختيار وقت التوفيؽ بيف الخصـو 
في نصوص قانونية خاصة كما ىو الشأف في قضايا الطالؽ أيف حدد المشرع مجاؿ زمني 

مف قانوف اإلجراءات  442حيث نصت المادة يتقيد بو القاضي في إجراء الصبح بيف الخصـو 
ة في فقرتيا الثانية عمى ما يمي : )) في جميع الحاالت ، يجب أف ال تتجاوز المدنية واإلداري

  محاوالت الصمح ثالثة أشير مف تاريخ رفع دعوى الطالؽ (( .
فيو كذلؾ يدخؿ تحديده في سمطة القاضي التقديرية دوف أف يكوف  أما عف مكانة إجراء الصمح
الطرؼ الثالث القائـ بعممية الصمح ىو القاضي فاف  أفوعمى اعتبار  إلرادة الخصـو أي دخؿ .

مكتبو أو يخرج عف ساحة المحكمة ، وعمى ذلؾ قد يجري القاضي الصمح في  إجراءه المكاف 
 في قاعة الجمسة أو أي مكاف آخر داخؿ المحكمة .
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 الثاني بحثالم
 توثيق القاضي لمصمح

ء القياـ بعممية التوفيؽ أثنا جواز يقرر الجزائريسبؽ أف بيف أف المبدأ السائد في القانوف    
سواء كانت ىذه المحاولة بمبادرة مف الخصـو أنفسيـ أو  سير الخصومة وفي جميع مراحميا

، وفي كال الحالتيف يجب توافر شرطيف حتى يكتسب الصمح الصفة بسعي مف القاضي نفسو 
يؿ بوكالة خاصة أماـ وك بواسطة أونفسييما بالقضائية أوليما : ضرورة حضور الطرفيف 

، والعمة مف ىذا الشرط أف الصمح بعد إثباتو مف جانب المحكمة والتوقيع عمى محضر الصمح 
المحكمة يعد سندا تنفيذيا ستكوف لو القوة التنفيذية ، فمف الضروري أف تتأكد المحكمة بنفسيا 

 حضرا الطرفاف وقاما بالتوقيع عميو. أف الطرفيف قد أقرا ىذا الصمح ، ولف يتأتى ليا ذلؾ إال إذا
 .القاضي ليذا الصمح عف طريؽ التوقيع عميو  إثباتوالشرط الثاني يتمثؿ في ضرورة 

 األول المطمب
 القاضي المختص بإثبات الصمح

إف ما يميز الصمح القضائي كطريؽ بديؿ لحؿ المنازعات انو يأتي بعد أف تكوف الخصومة    
القضائية قد نشأت وذلؾ بقياـ المدعي برفع الدعوى بالوسائؿ اإلجرائية التي قررىا المشرع ، 

 .وبعدىا فقط يمكف لمخصـو أو القاضي حسب الحالة التوفيؽ أو اإلصالح بيف األطراؼ 
ال تبعيا لصمح القضائي أف تكوف الخصومة القضائية مازالت قائمة ولـ تنقض كما يشترط في ا

مرحمة التوفيؽ  إلىقبؿ االنتقاؿ  والقاضي ىو مف يتحقؽ مف توافر ىذه الشروط (1)وال أصميا 
 . بيف الخصـو 

                                                            

مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى ما يمي : " تنقضي الخصومة تبعا النقضاء الدعوى ،  220تنص المادة  - 1
 بالصمح أو بالقبوؿ بالحكـ ، أو بالتنازؿ عف الدعوى.

 مالـ تكف الدعوى قابمة لالنتقاؿ ".يمكف أيضا أف تنقضي الخصومة بوفاة احد الخصـو ، 
 مف نفس القانوف ما يمي : " تنقضي الخصومة أصال ، بسبب سقوطيا أو التنازؿ عنيا . 221جاء في المادة  اكم

  لـ تكف الدعوى قد انقضت ألسباب أخرى ". في ىذه الحاالت ال مانع مف االختصاـ مف جديد ، ما
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وطالما أف اتفاؽ الصمح القضائي سواء كاف تمقائي مف طرؼ الخصـو أو بسعي مف    
إال في فترة الخصومة القضائية وفي الوقت الذي يراه القاضي مناسبا ، بعد أف القاضي ال يتـ 

يكوف طبعا قد تحقؽ مف اختصاصو بنظر الدعوى األصمية التي ابـر االتفاؽ بشأنيا ، فيكوف 
 بالتالي مختصا بإثبات ىذا االتفاؽ .

بعممية  ولقيامفال مجاؿ أما إذا كاف القاضي غير مختص بنظر الدعوى المرفوعة أمامو    
 .اتفاقيما  أو إثباتالتوفيؽ بيف الخصـو 

وعمة ىذا الشرط أف الصمح القضائي ىو عمؿ مف أعماؿ الوظيفة القضائية كما رأينا ذلؾ    
 ال يمكف لمقاضي أف يباشره دوف أف يكوف مختصا . منوسابقا و 

القاضي عمى مستوى المجمس ، في حاؿ نجاح مسعاه  إثباتو أوكما يختص بإجراء الصمح 
 واستئناؼ يفصؿ في موضوع النزاع ، صدور حكـ المحكمة االبتدائية وىذا عندالقضائي 

، فقد يتصالح المحكـو لو والمحكـو عميو أماـ  لذلؾيذا الحكـ عندما يكوف قابال لالمحكـو عميو 
عف الطعف عميو عمى تنازؿ المحكـو  أولو عف الحكـ المجمس القضائي عمى تنازؿ المحكـو 

 دوف مقابؿ . أو األخرسواء كاف ىذا التنازؿ مقابؿ تضحية يقدميا الطرؼ وقبوؿ الحكـ 
الذي يطرح في ىذا الصدد ىو: مدى اختصاص قاضي االستئناؼ بالسعي في  واإلشكاؿ   

المطروح كاف موضوع الخصومة  إذا، الصمح التمقائي  إثباتفي  أوبيف الخصـو  اإلصالح
استئناؼ حكـ محكمة كما ىو الحاؿ بخصوص  إجرائيةىو استئناؼ يتعمؽ بمسألة  أمامو

ابتدائية يقضي بسقوط الخصومة أو عندما يفصؿ في أي دفع شكمي أو دفع بعدـ القبوؿ أو أي 
 .(1)دفع آخر ينيي الخصومة 

القوؿ باختصاص القاضي بالسعي في اإلصالح بيف الخصـو أو بإثبات اتفاؽ الصمح في 
صالح التمقائي في ىذه الحالة فيو تعدي عمى اختصاص المحكمة االبتدائية ، ذلؾ أف الجية الت

الف  بشأنوابـر  أوالقضائية االستئنافية غير مختصة بموضوع النزاع الذي سيبـر الصمح 
                                                            

ت المدنية واإلدارية عمى ما يمي : " تكوف األحكاـ الصادرة في جميع المواد قابمة مف قانوف اإلجراءا 333تنص المادة  - 1
لالستئناؼ ، عندما تفصؿ في موضوع النزاع أو في أي دفع شكمي أو في دفع يعدـ القبوؿ أو أي دفع عارض آخر ينيي 

 الخصومة ، ما لـ ينص القانوف عمى خالؼ ذلؾ ."
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المحكمة االبتدائية لـ تستنفذ واليتيا في الموضوع ، والدليؿ عمى ذلؾ أف الجية االستئنافية إذا 
ألغت الحكـ الصادر مف محكمة أوؿ درجة في المسالة اإلجرائية فإنيا تعيد القضية إلييا لنظر 

 .الموضوع
وعميو نعتقد انو يمنع عمى القاضي عمى مستوى الجية االستئنافية في حالة رفع أمامو    

 واف يثبت الصمح وأيسعى في الصمح بيف الخصـو  أفاستئناؼ إجرائي كما تـ توضيحو سابقا 
، واف يقتصر عمى الفصؿ في التمقائي الف في ذلؾ تفويت لدرجة مف درجات التقاضي 

 االستئناؼ واف يترؾ ميمة اإلصالح بيف الخصـو لقاضي الدرجة األولى .
في اإلصالح بيف مدى اختصاص القاضي االستعجالي  إشكاليةالفقو القانوني يثير  أفكما 

 الخصـو أو إثبات الصمح التمقائي .
بالنسبة لإلجابة عف السؤاؿ المتعمؽ بإمكانية سعي القاضي االستعجالي في إجراء  الصمح    

ذلؾ فعؿ بيف الخصـو أثناء نظر الدعوى االستعجالية أمامو ، فاإلجابة تكوف مباشرة ال يمكنو 
 . سبب التاليوىذا لم

ال وبالتالي الصمح القضائي يتضمف تنازالت متبادلة عف الحقوؽ الموضوعية مف الخصـو  أف
 .وليس أماـ قاضي األمور المستعجمةيكوف إال بمناسبة دعوى موضوعية أماـ قاضي الموضوع 

أما بالنسبة إلمكانية إثبات قاضي األمور المستعجمة لمصمح التمقائي، أي الذي يتـ تمقائيا بيف 
 لة موضوعية .أالخصـو دوف تدخؿ مف القاضي بخصوص مس

في  األطراؼالصمح الذي يبرمو  بإثباتالمستعجؿ ال يختص  يالقاض أف إلى أوؿفيذىب رأي 
جراءالحؽ والتعرض لو  أصؿتقتضي البحث في  ألنياخصوص المسالة الموضوعية ،   وا 

وىي مسائؿ ال تحقيؽ لمتحقؽ مف وجود الحؽ مف عدمو ومف مدى مخالفة الصمح لمنظاـ العاـ 
تدخؿ في اختصاص القاضي االستعجالي ، والفريؽ الثاني يرى انو يجوز لمقضاء المستعجؿ 

 : أساسيتيفويستند في ذلؾ عمى حجتيف  األطراؼالصمح الذي يبرمو  إثبات
الصمح فانو في ذلؾ ال يتجاوز سمطتو وال  بإثباتالقاضي االستعجالي عندما يقـو  إف : األولى

حكـ يحسـ بو النزاع  إصداروذلؾ الف الممتنع عمى القاضي االستعجالي ىو حدود واليتو 
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الموضوعي واثبات الصمح ليس حكما وال يقتضي المساس بأصؿ الحؽ ، بؿ يقتصر عمى 
 .(1)ما اتفؽ عميو الخصـو  إثبات

إمكانية مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية جاءت عامة ولـ تقصر  992إف المادة  الثانية :
نما جاءت عامة .  إثبات اتفاؽ الصمح عمى قاضي دوف آخر وا 

وفي األخير ومما يجب التأكيد عميو ىو عدـ جواز أف يمتنع القاضي عمى المصادقة عمى    
ثباتو في محضر يوقع عميو القاضي والخصـو وأميف  صمح األطراؼ إذا ما وقع صحيحا وا 

 ف اإلجراءات المدنية واإلدارية .  مف قانو  992الضبط كما جاء في نص المادة 
 الثانيالمطمب 

 سمطة القاضي الذي يقوم بإثبات الصمح
يتعيف عمى القاضي قبؿ أف يباشر عممية التوفيؽ بيف الخصـو التحقؽ مف عدة مسائؿ ،    

فيجب عميو كما ذكرنا ذلؾ سابقا ، مف أف الخصومة التي سيقـو بالصمح فييا قد نشأت وأنيا 
لمخصـو يضمف و  قائمة لـ تنقض ، كما يتعيف عميو التحقؽ مف انو مختص بالدعوى .مازالت 
 المحاكمة العادلة كحؽ الدفاع واحتراـ مبدأ الوجاىية وغيرىا . مبادئ

كما يجب عمى القاضي أيضا التحقؽ مف أىمية أطراؼ عقد الصمح ومف صحة التوكيالت 
، واف المسالة المراد التصالح عمييا ال تخالؼ الفرع األوؿ(  (الصمح إبراـوسمطة الوكيؿ في 
 .) الفرع الثاني ( النظاـ العاـ واآلداب 

 سمطة القاضي في التحقق من أىمية األطراف : األولالفرع 

يتعيف عمى القاضي قبؿ مباشرة الصمح أو إثبات الصمح التمقائي مف أىمية الطرفاف إلبراـ    
كؿ مف المتصالحيف ىي أىمية التصرؼ بعوض في  الصمح ، واألىمية الواجب توافرىا في

الحقوؽ التي تصالحا عمييا ، الف كؿ منيما يتنازؿ عف جزء مف ادعائو فيعتبر ىذا النزوؿ 
الصمح الولي  إبراـيمثمو في  أفكاف احد الخصـو قاصرا فيتعيف  فإذا  بمثابة تصرؼ بعوض .

                                                            

 .  107االنصارى حسف النيداني ، مرجع سابؽ ، ص  -1
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 إبراـمف تمقاء نفسو مف صحة تمثيؿ القاصر في  يتأكد أفالوصي ، ويتعيف عمى القاضي  أو
 .(1) إثباتوالصمح وذلؾ قبؿ 

ذا    الصمح نيابة عنو وحضر الوكيؿ  إبراـكالىما قد وكؿ شخصا في  أوكاف احد الخصـو  وا 
لمتوقيع عمى الصمح فيجب عمى المحكمة أف تتحقؽ مف صحة ىذا التوكيؿ وانو يتيح لموكيؿ 

ال يتيح لموكيؿ سمطة إبراـ الصمح فال  أوسمطة إبراـ الصمح ، أما إذا كاف التوكيؿ غير صحيح 
 يجوز لممحكمة إثبات الصمح .

فإذا اثبت القاضي الصمح دوف أف يراقب أىمية طرفاه أو صحة التوكيؿ فانو يجوز    
 يطعف في الصمح ويطمب بطالتو لنقص األىمية أو لعدـ صحة التوكيؿ . أفلممتصالحيف 
 سمطة القاضي في التحقق من أن المسالة المصالح عمييا ال تخالف النظام العام  الفرع الثاني : 

مف القانوف المدني عمى ما يمي : )) ال يجوز الصمح في المسائؿ  461تنص المادة    
بالنظاـ العاـ ، ولكف يجوز الصمح عمى المصالح المالية الناجمة  أوالمتعمقة بالحالة الشخصية 
 عف الحالة الشخصية (( .

فباإلضافة إلى ضرورة أف تتوافر في محؿ الصمح كافة الشروط الواجب توافرىا في محؿ    
قابال لمتعييف ومشروعا غير مخالؼ  أوااللتزاـ بصفة عامة ، فيكوف موجودا وممكنا ، ومعينا 

 .(2)لمنظاـ العاـ واآلداب العامة 
مقة بالنظاـ العاـ فيجب عميو وتطبيقا لذلؾ إذا تبيف لمقاضي أف المسالة المتصالح عمييا متع   
ال كاف الصمح باطال . كاف يقع الصمح عمى الضرائب والرسـو  إثباتيمتنع عف  أف الصمح ، وا 

 إذا كاف الحؽ في تحصيميا مقررا بصفة نيائية .
مف القانوف المدني المذكور أعاله المسائؿ  461يستثنى مف الصمح كما جاء في المادة كما 

المتعمقة بالحالة الشخصية كالمسائؿ المتعمقة بصحة أو بطالف الزواج أو المتعمقة بالنسب أو 

                                                            

مف قانوف األسرة الجزائري عمى ما يمي : " مف كاف فاقد األىمية أو ناقصيا لصغر السف ، أو جنوف ، أو  81تنص المادة  -1
 عتو ، أو سفو ، ينوب عنو قانونا ولي ، أو وصي أو مقدـ طبقا ألحكاـ ىذا القانوف . "

 مف القانوف المدني الجزائري . 98إلى  92 انظر المواد مف -2
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 ،(1)كما ال يجوز ألحد التنازؿ عف أىميتو أو يغير أحكاميا  بنوة أو الحضانة أو ثبوت الميراثال

لكف يجوز الصمح عمى المسائؿ المالية  ،(2)ذا ال يمكف ألحد أف يتنازؿ عف حريتو الشخصية وك
 الناجمة عف الحالة الشخصية كالنفقة مثال .

ذا تصالح الخصـو عمى عدة مسائؿ وكاف بعضيا مما ال يجوز الصمح   اآلخروالبعض  بشأنووا 
فعمى القاضي أف يمتنع عف إثبات الصمح برمتو وذلؾ الف الصمح ال يقبؿ  بشأنويجوز الصمح 

التجزئة فال يجوز لمقاضي أف يستبعد مف االتفاؽ ما يخالؼ النظاـ العاـ ثـ تقـو بإثبات باقي 
مف القانوف المدني في فقرتيا األولى التي جاء فييا ما يمي :  466أجزائو  حيث تنص المادة 

 فبطالف جزء منو يقتضي بطالف العقد كمو (( .  )) الصمح ال يتجزأ ،
 الثالث المطمب

 شكل إثبات الصمح
إذا كاف األطراؼ قد توصموا إلى إبراـ صمح فيما بينيـ سواء بمجوداتيـ الخاصة ودوف تدخؿ    

مف القاضي أو كاف ىذا الصمح قد ابـر بسعي منو ومساعدتو لمخصـو وحثيـ عمى الوصوؿ 
اف تدخؿ القاضي في الصمح ىو أمر يدخؿ في سمطتو التقديرية أو التزاـ إلى الصمح ، وسواء ك

 اتفاؽ ىو الشكؿ الذي يجب أف يكوف عميو ، فإف التساؤؿ الذي يثار(3)عميو بنص قانونييقع 
 .الصمح ؟ 

 بإثباتحيث يقـو كاتب الجمسة يتخذ الصمح القضائي في القانوف الجزائري شكؿ محضر    
،  واألطراؼ وأميف الضبط الصمح الذي اتفؽ عميو الخصـو في محضر الجمسة ويوقعو القاضي

سندا تنفيذيا بمجرد إيداعو بأمانة الضبط حيث تنص  ويصبح محضر الجمسة في ىذه الحالة
)) يثبت الصمح في محضر ، المدنية واإلدارية عمى ما يمي: مف قانوف اإلجراءات 992المادة 

 .صـو والقاضي وأميف الضبط ويودع بأمانة ضبط الجية القضائية ((يوقع عميو الخ

                                                            

  مف القانوف المدني الجزائري . 45أنظر المادة  -1
 مف القانوف المدني الجزائري . 46أنظر المادة  -2

  قضايا الطالؽ التزاـ يقع عمى القاضي قبؿ الفصؿ في النزاع. الجزائري الصمح في المشرعجعؿ  -3
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المحكمة  أماـوىذا يعني انو في حالتي الصمح القضائي المشار إلييما أعاله يحضر الطرفاف 
 اتفقا عمى الصمح وفي ىذه الحالة أنيماعف طريؽ وكالئيـ بوكالة خاصة ويقرراف  أو بأنفسيـ

يو الطرفاف في محضر الجمسة في حضور الطرفيف ثـ يقـو يقـو القاضي بإثبات ما اتفؽ عم
بتوقيعو والطرفاف وأميف الضبط ويكتسب محضر الجمسة في ىذه الحالة صفة الصمح القضائي 

 .(1)ويعتبر سندا تنفيذيا بمجرد إيداعو أمانة ضبط المحكمة 
ذا كاف المشرع الجزائري نص عمى أف القاضي يثبت ما اتفؽ عميو الخصـو في محضر ،     وا 

فاف ىذا النص قد قرره المشرع لمتيسير عمى القاضي وإلعفائو مف إجراءات األحكاـ وما تتطمبو 
عف ىذه الرخصة وأصدرت حكما يثبت الصمح مف شروط لصحتيا ، أما إذا تنازلت المحكمة 

 في ىذا الصدد وال تعتبر قد خالفت القانوف.فال تثريب عمييا 
الصمح بيف األطراؼ إذا كاف حكما مف حيث الشكؿ إال أف الفقو متفؽ عمى والحكـ الذي يثبت 

 انو ليس حكما موضوعيا أو ليس عمال تأكيديا .
ليس  ألنولذلؾ  أسبابالقاضي الذي يقـو بالتصديؽ عمى الصمح ال يمتـز بذكر كما أف    

كذلؾ حتى ولو صدر ،  الخصـو األمر يقتصر عمى إثبات ما اتفؽ عميوفصدره يبصدد حكـ 
إثبات الصمح في شكؿ حكـ ، حيث أف الحكـ في ىذا الفرض يقتصر عمى إثبات ما تـ االتفاؽ 

 .عميو وال يكوف القاضي عقيدة خاصة بو وال يمتـز لذلؾ بذكر أسباب لحكمو 
 الرابع المطمب

 لمصمح القضائيلعمل القاضي المثبت الطبيعة القانونية 
لقد اىتـ الفقو بأعماؿ الصمح التي تصدر عف القضاء مستندة إلى اتفاؽ الخصـو ، مف    

فاستندت  وذىبت في ذلؾ مذاىب شتى ،خالؿ البحث في طبيعة عمؿ القاضي في حد ذاتو 

                                                            

ىناؾ ثالثة أشكاؿ معتمدة لمصمح القضائي فقد يتخذ شكؿ عقد يبـر بيف األطراؼ بعيدا عف المحكمة وأثناء أف الحقيقة  -1
سير الخصومة القضائية  ثـ يتوجو األطراؼ إلى المحكمة طالبيف منيا التصديؽ عمى ىذا العقد  ، وبعد التصديؽ عمى ىذا 

خذ الصمح شكؿ محضر يقـو القاضي بإثبات ما اتفؽ عميو الطرفاف العقد يصبح سند تنفيذي قابؿ لالقتضاء الجبري ، وقد يت
في محضر في حضور الطرفيف ، ثـ يقـو بتوقيعو مع الطرفيف وأميف الضبط عمى مستوى المحكمة ويكتسب محضر الجمسة 

تخذ الصمح شكؿ في ىذه الحالة صفة الصمح القضائي ويعتبر سندا تنفيذيا بمجرد إيداعو أمانة ضبط المحكمة ، وأخيرا قد ي
 .الحكـ فيقـو القاضي بإصدار حكـ يثبت فيو اتفاؽ األطراؼ عمى إنياء النزاع بينيـ صمحا 
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الشكؿ الذي يصدر فيو  إلىالفقيية في تحديد طبيعة عمؿ القاضي المثبت لمصمح  اآلراءبعض 
فإذا كاف إثبات الصمح قد تـ في محضر وقعو القاضي والخصـو ، فاف الصمح في ، العمؿ 

ىذه الحالة يعتبر في حقيقتو عقد ويقـو القاضي بدور الموثؽ ، أما إذا صدر العمؿ في شكؿ 
ويخضع حكـ مثبتا لمصمح ومكرسا التفاؽ الخصـو فانو يعتبر في ىذه الحالة عمال قضائيا 

عمى مضموف العمؿ الذي يتضمنو الصمح بصرؼ  آخرفي حيف اعتمد جانب لقواعد األحكاـ 
 :النظر عف الشكؿ الذي يصدر فيو 

  عمل والئيي ضائالقإثبات الصمح  الفرع األول :
بوظيفة يذىب فريؽ مف الفقو إلى أف إثبات القاضي لمصمح ىو عمؿ والئي ، فالقاضي يقـو    

 . األطراؼالموثؽ ، حيث يقـو بتوثيؽ الصمح الذي ابرمو 
ال يكوف ىناؾ نزاع بيف الخصـو ،  أفباف العمؿ الوالئي يفترض  الرأيولكف يعترض عمى ىذا 

 كاف ىناؾ نزاع بيف الخصـو . إذا إالالصمح ال يكوف  إثبات أففي حيف 
 عمل قضائي تصالحي  الصمح القضائي يعتبر إثبات الفرع الثاني :

 أفيرى  إذالصمح القضائي يعتبر عمؿ قضائي تصالحي ،  أف إلى آخرفقيي  رأيويذىب   
عند حد اإليحاء لمخصـو بالتصالح وحثيـ عميو فيو مطالب باف يفحص دور القاضي ال يقؼ 

ويراقب صحة وقانونية اتفاقيـ واف يثبتو رسميا فالعمؿ التصالحي يواجو مف حيث المبدأ 
 خصومة قائمة يستوي أف تكوف المنازعة فييا حقيقية أو صورية .

توفيقي ،  أووال يسعنا إال تأييد ىذا الرأي فالصمح القضائي يعتبر عمؿ قضائي تصالحي    
يدخؿ في وظيفة القاضي ويكوف جزءا مف نشاطو القضائي ، وىو ما  ألنوفيو عمؿ قضائي 

داخال في  امرأحينما جعؿ التوفيؽ بيف الخصـو المشرع الجزائري نفسو بنصوص صريحة  أكده
موضوع الصمح  مف قاضي مختص بالنزاع   إاليصدر ىذا العمؿ  أفميمة القاضي ، وال يجوز 

 كما يجب أف يصدر ىذا العمؿ في الشكؿ وطبقا لإلجراءات التي نص عمييا المشرع .
حيـ عمى إنياء النزاع وىو عمؿ تصالحي أو توفيقي ألنو يعتمد عمى اتفاؽ األطراؼ وتصال

 القائـ بينيما صمحا .
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فانو يتمتع مع ذلؾ بذاتية لو الصفة القضائية  أثبتناىذا العمؿ التصالحي واف كنا قد  أفإال    
تميزه عف غيره مف األعماؿ القضائية األخرى فيو ال يعتبر عمال والئيا كما انو ال يعتبر عمال 

  قضائيا تأكيديا .
 العمل التصالحي ليس عمال والئيا  الفرع الثالث :

فالعمؿ التصالحي يختمؼ عف العمؿ الوالئي مف حيث الفكرة التي يصدر عنيا كؿ منيما     
 . ومف حيث نظامو القانوني ومف حيث اآلثار

فكؿ منيما يصدر عف فكرة مختمفة عف  منيما،فمف حيث الفكرة التي يصدر عنيا كؿ    
 اآلخر.

مفترضة مف قبؿ المشرع ،  أوصورية  أومنازعة حقيقية  يفترض قياـفالعمؿ التصالحي    
المركز القانوني موضوع  أورض الحماية لمحؽ الخصـو مع إرادة القاضي في ف إرادةتتدخؿ 
 .المنازعة 

غاية او تنظيـ  إدراؾالفردية عف  اإلراداتىو عجز  أخرىالعمؿ الوالئي فانو يواجو مشكمة  أما
ىذه  أصحابيكوف ىناؾ منازعة بيف  أالغياب نزاع ، فشرط ممارستو حؽ معيف وىو يفترض 

 المراكز . أوالحقوؽ 
كما يختمؼ العمؿ التصالحي عف العمؿ الوالئي مف حيث النظاـ القانوني الذي يحكـ كؿ    

، واألمر عمى عرائض  األوامرعاـ لنظاـ  العمؿ الوالئي مف حيث شكمو كأصؿمنيما فيخضع 
 أمر مؤقت ، يصدر دوف حضور الخصـ كما يصدر فيو العمؿ الوالئيعمى عريضة الذي 

 تعديمو. أوالتراجع عنو  يمكف لمقاضي الذي أصدره
انو يصدر في شكؿ محضر يسمى محضر الصمح يوقعو  فاألصؿالعمؿ التصالحي  أما

يصدر  أفيصدر في شكؿ حكـ ولكنو ال يجوز  أفالضبط كما يمكف  وأميفالقاضي والخصـو 
 ببطالنو . أصميةيجوز رفع دعوى عمى عريضة ، وىذا العمؿ  أمر في شكؿ

 . اآلثاركما يختمؼ العمؿ التصالحي عف العمؿ الوالئي مف حيث    
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المقضي فيو   الشيءيحوز حجية  اثر منشئ لمحقوؽ والمراكز القانونية وىو الفالعمؿ الوالئي لو 
والئي جديد بشاف نفس المسالة بشرط تغير  أمرالمحاكـ الستصدار  إلىوبالتالي يجوز المجوء 

 . األوؿ األمرالظروؼ التي صدر فييا 
مقرر لمحقوؽ المتنازع عمييا وليس لو اثر منشئ ، وىو  أوالعمؿ التصالحي فمو اثر كاشؼ  أما

بدعوى جديدة بصدد نفس المحاكـ  إلىالمقضي فيو ، وعميو ال يجوز المجوء  األمريحوز حجية 
الالصمح المسالة موضوع   كانت الدعوى غير مقبولة . وا 

  تأكيدياالعمل التصالحي ليس عمال قضائيا  الفرع الرابع:

 التأكيدييتشابو مع العمؿ القضائي  أوالتوفيقي يتفؽ  أوكاف العمؿ القضائي التصالحي  إذا    
 . أخرىانو يختمؼ عنو مف زوايا  إال
 . التأكيدياالتفاق بين العمل التصالحي والعمل القضائي  أو: نقاط التشابو  أوال

تقرير  إلىيؤدي  التأكيديكؿ منيما يحسـ النزاع الدائر حوؿ الحؽ ، فالعمؿ القضائي  -1
الصمح الذي  أفعدـ وجوده ، ونفس الدور يقـو بو العمؿ التصالحي ، حيث  أووجود الحؽ 

أو الكاشؼ  األثرزع عمييا ، ومف ىنا استقر مبدأ تقرير الحقوؽ المتنا إلىيبرمو الطرفاف يؤدي 
 المقرر لمصمح وبذلؾ ينحسـ النزاع بشاف ىذه الحقوؽ أو المراكز القانونية .

كؿ منيما يفترض أف ىناؾ منازعة حوؿ حؽ أو مركز قانوني معيف يستوي في ذلؾ أف  -2
نزاع فال يتصور أف تكوف ىذه المنازعة حقيقية أو صورية أو مفترضة ، فإذا لـ يكف ىناؾ 

 يكوف ىنا عمال تأكيديا أو عمال تصالحيا .   
في كؿ منيما رفع الدعوى مف المقضي فيو بحيث يمتنع  الشيءكال العمميف يحوز حجية  -3

ال كانت غير  كما يمكف الدفع بالعمميف أماـ أي جية قضائية  مقبولة.جديد أماـ المحاكـ وا 
 أخرى .

 .ثانيا : نقاط االختالف بين العمل القضائي التأكيدي والعمل التصالحي 

أف العمؿ التصالحي ال يمكف مف ناحية أخرى أف يختمط بالعمؿ القضائي التأكيدي الذي يفصؿ 
 في موضوع خصومة مطروحة أماـ القضاء حيث انو يختمؼ عنو مف الزوايا التالية :
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القاضي بينما تتراجع ىذه  إرادةمفروضة وىي  إرادةمى يستند ع التأكيديالعمؿ القضائي  -1
االختيارية  لإلرادةتبعيا وتفسح المجاؿ  أوثانويا  في العمؿ التصالحي لتؤدي دورا  اإلرادة

 النزاع القائـ بينيـ . إنياءفي  األساسيلمخصـو التي تمعب الدور 
اختالؼ النظاـ القانوني الذي كؿ مف العمميف  إليوالذي يستند  األساسيترتب عمى اختالؼ  -2

 يحكـ كؿ منيما .
فالعمؿ التصالحي يصد كما قدمنا في شكؿ محضر موقع عميو مف القاضي والخصـو    

 . إتماموالشتراكيما معا في 
 أف األحواؿحاؿ مف  بأيانو يصدر في شكؿ حكـ وال يمكف  فاألصؿ التأكيديالعمؿ  أما

اليصدر في شكؿ محضر   كاف منعدما . وا 
وال يجوز الطعف فيو بطرؽ الطعف  أصميةوالعمؿ التصالحي يجوز الطعف فيو بدعوى بطالف 

 . لألحكاـالمقررة 
نما أصميةفال يجوز الطعف فيو بدعوى بطالف  التأكيديالعمؿ  أما يطعف فيو بطرؽ الطعف  وا 

 في التقدير . ألخط أو اإلجراءفي  أسواء لخط لألحكاـالمقررة 
 التي يرتبيا كؿ منيما . اآلثارمف حيث  التأكيديكما يختمؼ العمؿ التصالحي عف العمؿ  -3

فيو فاف ىذه الحجية ناقصة بحيث المقضي  األمرفالعمؿ التصالحي واف كاف يرتب حجية 
 يجوز مياجمتو كما قدمنا بدعوى بطالف أصمية .

 متو بدعوى بطالف أصمية .أما العمؿ التأكيدي فيحوز حجية كاممة بحيث ال يجوز مياج
العمؿ التصالحي ينفذ تنفيذا عاديا بمجرد صدوره فيعد محضر الصمح سندا تنفيذيا بعد توقيعو 
مف قبؿ القاضي واألطراؼ وأميف الضبط وبعد إيداعو بأمانة ضبط المحكمة ذلؾ انو غير قابؿ 

 لمطعف فيو بطرؽ الطعف المقررة لألحكاـ .
 يجوز تنفيذه إال إذا كاف نيائيا أو كاف مشموال بالنفاذ المعجؿ .أما العمؿ التأكيدي فال 

 الطبيعة المختمطة لعمل القاضي المثبت لمصمح الفرع الخامس :

إذا كاف قرار القاضي الذي اثبت اتفاؽ األطراؼ يتضمف إثبات اتفاؽ األطراؼ عمى بعض   
نقاط النزاع وقياـ القاضي بالفصؿ في نقاط النزاع األخرى ، فيؿ ينطبؽ نظاميف مختمفيف عمى 
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ىذا الحكـ فيطبؽ نظاـ الصمح عمى جزئو األوؿ ، وينطبؽ نظاـ األحكاـ التأكيدية عمى نقاط 
ي فصؿ فييا القاضي بحكـ ، فاتجيت محكمة النقض الفرنسية إلى أف الحكـ في ىذه النزاع الت

 .(1)الحالة يعتبر غير قابؿ لمتجزئة وتتغمب الطبيعة القضائية عمى الطبيعة العقدية لمقرار 
 الخامسالمطمب 

 لمصمح المثبت القاضي عملآثار 
 القضائية،إلى أف الصمح القضائي ىو عمؿ متميز مف أعماؿ الحماية  توصمناإذا كنا قد    

لتصالحي ، إال أف ذلؾ لف يساىـ في حؿ مشكمة اآلثار التي ايطمؽ عميو اسـ العمؿ القضائي 
 الحكـ . آثار أـالعقد  آثاريرتبيا الصمح القضائي ىؿ 

الصمح القضائي باعتبار صفة العقدية فيو يرتب ما يرتبو العقد  أفنعتقد  فمف وجية نظرنا   
فيمتـز كؿ متصالح بما ورد  األحكاـ. آثاركما انو باعتبار صفة القضائية يرتب بعض  آثار،مف 

استنفاذ المحكمة لواليتيا بالنسبة  إلىالقاضي لمصمح يؤدي  إثبات أفكما . في عقد الصمح 
ولمصمح ا يسمح بالدفع بانقضاء الخصومة ) الفرع الثاني ( ، ) الفرع األوؿ ( ، كملمموضوع 

 ()الفرع الثالث اثر كاشؼ لمحقوؽ المتنازع عمييا واثر ناقؿ بالنسبة لمحقوؽ غير المتنازع عمييا
ويرتب الصمح القضائي كما يسمح بالحصوؿ عمى تخصيص عمى عقار المديف ) الفرع الرابع ( 

 فرع الخامس ( .) ال حجية واف كانت حجية منقوصة
 استنفاذ المحكمة لواليتيا  الفرع األول :

بسعي  أو، سواء تـ الصمح تمقائيا مف الخصـو  استنفاذ المحكمة لواليتيا إلىالصمح يؤدي    
حسـ النزاع عمى الحؽ المتنازع عميو فمـ يعد ىناؾ نزاع حتى  إلىيؤدي  ألنووذلؾ  القاضي ،

 تفصؿ فيو المحكمة .
قبؿ  أما بإثباتو،بعد قياـ القاضي  إالوال يترتب عمى الصمح خروج النزاع مف والية المحكمة  

 ػ فاف المحكمة حتى تمؾ المحظة لـ تستنفذ واليتيا . إثباتو

                                                            

. 143سابؽ ، ص  مرجع االنصارى حسف النيداني ، الصمح القضائي ، - 1  
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التي تنص عمى ما يمي : ))  واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتمف قانوف  220وىو ما تؤكده المادة 
 بالقبوؿ بالحكـ .......(( . أوتنقضي الخصومة تبعا النقضاء الدعوى ، بالصمح 

مسالة مف  أيالفصؿ في  أوواستنفاذ المحكمة لواليتيا يترتب عميو عدـ جواز نظر الدعوى 
 .  بشأنياالمسائؿ التي تـ التصالح 

 الفرع الثاني : الدفع بانقضاء الخصومة صمحا 

مف نتائج الصمح أف الحقوؽ واإلدعاءات التي تـ التنازؿ عنيا مف قبؿ متصالح لغريمو    
تنقضي بصفة نيائية قال مجاؿ بعدئذ إلثارتيا مف جديد ، ذلؾ أف عقد الصمح ال يقتصر أثره 
عمى حسـ النزاع بيف األطراؼ المتصالحة بؿ كما ذكرنا سابقا يتعداه ليفرض عمى عاتقيـ 

 .(1)ـ تجديد المنازعة مف قبؿ بعضيـ البعض فيما تـ التصالح عميو التزاما بعد
د المتصالحيف إلى تجديد النزاع الذي أنياه الصمح عمى النحو الذي بيناه أنفا حفإذا عمد أ   

كاف لخصمو أف يبدي دفعا قطعيا بسبؽ انقضاء ىذه الخصومة بالصمح وعمى المحكمة بعد 
 .(2) الفصؿ في الدعوىإبداء ىذا الدفع أف تمتنع عف 

ذلؾ أف االتفاؽ عمى الصمح والذي يتـ قبؿ رفع الطمب القضائي إلى المحكمة المختصة  
بتحقيقو والفصؿ في موضوعو ، يؤدي إلى عدـ االعتداد بما كاف لألطراؼ ذوي الشأف مف 

ال تكوف لدييـ دعوى قضائية لحماية ىذه الحقوؽ ، ألف الحؽ في  حقوؽ مسيا ، ومف ثـ
 أوالمركز القانوني ، واالعتداء عمى ىذا الحؽ  أودعوى القضائية يشترط فيو وجود الحؽ ، ال

 المركز القانوني ، ووجود صفة لدى رافع الدعوى القضائية .
إذا نظرنا إلى جوىر االتفاؽ عمى الصمح ، فإننا نالحظ تخمؼ شرط االعتداء عمى الحؽ أو ف   

المركز القانوني ، ىذا التخمؼ يرجع إلى حسـ كؿ خالؼ عمى ىذا الحؽ أو المركز القانوني 

                                                            

 . 91سميماف قدور محمد ، مذكرة سابقة ، ص  - 1
الذي جاء فيو : " ولما كاف مف الثابت في قضية  15/07/1990المؤرخ في  61710أنظر قرار المحكمة العميا رقـ  - 2

الحاؿ أف أطراؼ النزاع أبرموا وثيقة صمح بينيـ تضمنت موافقة الطاعف عمى إخالء المحؿ التجاري دوف إبداء أي تحفظ بشأف 
رد الطاعف مف المحؿ التجاري اعتمادا عمى وثيقة الصمح كانوا مطبقيف صفتو ، ومف ثـ فإف قضاة الموضوع لما قضوا بط

 . 1992،  03القانوف التطبيؽ الصحيح ، ومتى كاف كذلؾ استوجب رفض الطعف " ، المجمة القضائية ، العدد 
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. وبالتالي يفقد الطمب القضائي شرط المصمحة القانونية الواجب توافره (1)بواسطة اتفاؽ الصمح 
 نية قبولو أماـ القضاء العاـ في الدولة ، ومف ىنا يتولد الدفع بعدـ قبوؿ الدعوى القضائية.إلمكا

وتجدر اإلشارة إلى أف الدفع بانقضاء الخصومة صمحا ىو دفع غير متعمؽ بالنظاـ العاـ ، 
وبالتالي عمى مف قرر الدفع لمصمحتو أف يبديو قبؿ أي دفع أخر في الموضوع ، ذلؾ أف يمكف 

المصمحة أف يتنازؿ عف حقو في استعمالو ومتى فعؿ ذلؾ وصدر حكـ قضائي في  لصاحب
 موضوع الدعوى ال يمكنو أف يجدد تمسكو بيذا الدفع .

 نقميا  أوتقرير الحقوق  : الثالفرع الث

 اثر انقضاء واثر تثبيت  أثرافالصمح القضائي المثبت مف طرؼ القاضي يترتب عميو    
ولذلؾ  فينقضي الحؽ الذي تنازؿ عنو صاحبو ، ويثبت ىذا الحؽ لمطرؼ اآلخر المتنازؿ لو .

لمصمح اثر كاشؼ بالنسبة  ))وف المدني الجزائري عمى ما يمي:مف القان 463فقد نصت المادة 
 لما اشتمؿ عميو مف الحقوؽ ويقتصر ىذا األثر عمى الحقوؽ المتنازع فييا دوف غيرىا .(( 

قاصر عمى الحقوؽ المتنازع  األثرىذا  أف إالويفيـ مف ىذا النص أف لمصمح اثر كاشؼ ،    
 .محال لمصمح فاف لمصمح اثر ناقؿ ليا  أصبحتالحقوؽ غير المتنازع عمييا والتي  أماعمييا ، 

الحؽ الذي يخمص لممتصالح بموجب اتفاؽ  أفلمصمح الكاشؼ  األثرمعنى  الكاشف : األثر أوال :
اقرض شخص مبمغا مف الماؿ ثـ تنازؿ  فإذاالصمح ،  إلىال  األوؿمصدره  إلىالصمح يستند 

يدفع المديف الباقي فاف مصدر الجزء الباقي مف  أفالمقرض لممديف عف جزء مف دينو نظير 
 الديف ىو عقد القرض وليس عقد الصمح .

مف المتصالح اآلخر وال يكوف خمفا لو في ىذا قيا لمحؽ المتنازع فيو ال يعتبر المتصالح متم -
الحؽ ، ولذلؾ ال يجوز لممتصالح أف يضـ إلى مدة حيازتو مدة حيازة المتصالح اآلخر 

 لمعيف التي خمصت لو .

                                                            

،  2007رية ، مصر  محمد السيد التحيوى ، الصمح والتحكيـ في المواد المدنية والتجارية ، دار الفكر الجامعي ، اإلسكند -1
154 . 
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  األوؿبضماف استحقاؽ الحؽ المتنازع عميو الذي خمص لممتصالح  اآلخرال يمتـز المتصالح  -
 ىذا الحؽ وااللتزاـ بالضماف مكمؿ لاللتزاـ بنقؿ الممكية. إليولـ ينتقؿ  ألنو

الشير  أف إالوقع الصمح عمى حؽ عيني عقاري فال يمـز شيره بالمحافظة العقارية ،  إذا -
 .يكوف مف اجؿ االحتجاج بو عمى الغير  أفيجب 

 أفشخص  أراد إذافتجوز الشفعة في الصمح ، وذلؾ ألف الشفعة تكوف في البيع فقط ،  ال -
يثبت انو عقد صوري وانو يخفي بيعا وىنا  أف أواليتمسؾ بالشفعة في الصمح فيجب عميو 

 بالشفعة . األخذيجوز لو 
كاف دينا فانو  فإذاوال يؤثر في صفاتو ، ال يغير الصمح مف طبيعة الحؽ المتصالح عميو ،  -

ذاالتي تضمنو ،  التأميناتال يتجدد بموجب الصمح بؿ يبقى الديف بما لو مف  كاف الديف  وا 
ذاقابال لمتحويؿ بقي كذلؾ بعد الصمح ،   كاف قابال لمتنفيذ الجبري بقي كذلؾ بعد الصمح . وا 

تضمف الصمح حقوقا غير متنازع  إذا أما الصمح القضائي ينقل الحقوق غير المتنازع فييا : ثانيا:
ناقؿ لمحؽ وليس مجرد اثر كاشؼ ، ولذلؾ تترتب عمى الصمح  أوفييا فاف لمصمح اثر منشئ 

 األخرالكاشؼ ، فيكوف المتصالح خمفا لممتصالح  األثربالنسبة ليذا الحؽ نتائج عكس نتائج 
 إالفي ىذا الحؽ ، ويمتـز بضماف االستحقاؽ ، وال تنتقؿ الممكية في الحؽ العيني العقاري 

ا لتممؾ الحؽ بالتقادـ القصير وتضـ مدة حيازة ، كما يعتبر الصمح سببا صحيحبالشير 
 المتصالح اآلخر لمدة حيازة مف انتقؿ إليو الحؽ بالصمح وتجوز فيو الشفعة .

 عمى عقار المدين تخصيصالحصول عمى حق  : رابعالفرع ال

مف القانوف المدني : )) يجوز الحصوؿ عمى حؽ اختصاص بناء عمى  939تنص المادة    
 (( طرفيف بيف التـ اتفاقا  أوحكـ يثبت صمحا 

وبيذا سمح المشرع لمدائف مف الحصوؿ عمى حؽ اختصاص عمى عقارات المديف بموجب 
 الشيءبمجرد صدوره عمى اعتبار انو يحوز قوة  الحكـ الذي يثبت الصمح بيف الخصـو

 . المقضي فيو بمجرد صدوره 
إال انو يشترط لمحصوؿ عمى حؽ اختصاص بموجب الصمح المثبت بيف الخصـو أف يكوف 

أما إثبات القاضي لمصمح في محضر دوف   ، األحكاـالصمح قد صدر مف المحكمة في شكؿ 
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كاف ىذا الحكـ  إذاوال يختمؼ األمر  صدور حكـ ال يسمح بالحصوؿ عمى حؽ تخصيص .
 اضي.يثبت صمحا تمقائيا أو بسعي مف الق

كما يشترط لجواز الحصوؿ عمى حؽ تخصيص بموجب الحكـ الذي يثبت صمحا بيف الخصـو 
 أوذلؾ الف حؽ التخصيص حؽ عيني تبعي ينشأف يتضمف إلزاـ احد المصالحيف بأداء معيف 

أما إذا لـ يتضمف الصمح الذي أثبتو الحكـ القضائي ضمانا لما تقرر لمدائنيف مف حؽ شخصي 
 .(1)لحيف بأداء معيف فال يجوز لمدائف اخذ حؽ  اختصاص بموجبو إلزاـ احد المتصا

 لحجية األمر المقضي فيو حيازة الصمح القضائي  :خامسالفرع ال

الصمح المثبت مف طرؼ القاضي ال يحوز  أف إلىالغالب في الفقو والقضاء  الرأييذىب  
المقضي فيو ، الف القاضي وىو يثبت محضر الصمح ال يكوف قائما بوظيفة  األمرحجية 

يكوف  أفما حصؿ مف اتفاؽ الذي ال يعدو  إثباتالفصؿ في خصومة الف ميمتو تقتصر عمى 
 المقضي فيو . الشيءعقدا ليس لو حجية 

ه ىذ أف إالالمقضي فيو  األمرالصمح القضائي يحوز حجية  أفمف الفقو  آخرويرى جانب 
، ولذلؾ فانو يجوز الطعف  التأكيديالحجية ليست كاممة ، كما ىو الحاؿ في العمؿ القضائي 

تدليس  أوقد وقع في غمط  األطراؼكاف احد  إذا أصميةفي الصمح القضائي بدعوى بطالف 
 اتفاؽ الصمح . إبراـ إلىدفعو 

دعوى بو  بإقامةيجدد النزاع ال  أفمف المتصالحيف  أليويترتب عمى ىذه الحجية انو ال يجوز 
وال بالمضي في الدعوى التي كانت مرفوعة وال بتجديد ىذه الدعوى ، فالصمح في ىذه الحالة 
ينشئ دفعا يسمى الدفع بالصمح وىو دفع بعدـ قبوؿ الدعوى لتخمؼ شرط المصمحة فييا ، الف 

خصمو ولـ يعد لو بالتالي  الخصـ الذي تصالح عمى حقو يكوف قد حسـ النزاع القائـ بينو وبيف
القضاء وطمب الحماية القضائية لحقو ، كما انو لـ يعد ىناؾ محؿ ليذه  إلىمصمحة في المجوء 

 الدعوى .
 

                                                            

مف القانوف المدني عمى ما يمي : " يجوز لكؿ دائف بيده حكـ واجب التنفيذ صادر في أصؿ الدعوى  937تنص المادة  -1
  يمـز المديف بشيء معيف ، أف يحصؿ عمى حؽ تخصيص عمى عقارات مدينو ضمانا ألصؿ الديف والمصاريؼ ".
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 الثالث بحثالم
 تنفيذهو الصمح القضائي  الطعن في

 األول المطمب
 ومراجعتو طرق الطعن في الصمح القضائي

الصمح المثبت مف طرؼ القاضي لمطعف ) سنوضح في ىذا المطمب مدى قابمية محضر    
 ىي طرؽ مراجعتو ) الفرع الثاني ( . الفرع األوؿ ( ، و ما

 تحصن الصمح ضد طرق الطعن المقررة لألحكام  الفرع األول :

مباشرتو  أثناءقد يقع فيو القاضي  تيال األخطاء إلصالح اإلمكانيةالمشرع الجزائري  أتاحلقد    
نظـ طرؽ الطعف في األحكاـ التي تصدر عف القاضي  األساسوعمى ىذا  .لمعمؿ القضائي 

، كما نظـ  في اإلجراء أو في التقدير سواء  أخطاءمف  األحكاـما قد يشوب ىذه  إلصالح
يقع فيو القاضي مف أخطاء عند إصداره لألوامر في إطار أعماؿ  قد ما الطعف في طرؽ

كما يجوز استئناؼ األمر  أصدره الذي أماـ القاضي وظيفتو الوالئية عف طريؽ التظمـ مف األمر
 طمب أماـ رئيس المجمس القضائي .البرفض 

فاف التساؤؿ الذي يثار عما إذا كاف يمكف الطعف فيو بطرؽ وبالنسبة لمصمح القضائي    
 الطعف المقررة لمطعف في األحكاـ أـ انو يتحصف ضد إمكانية الطعف فيو بيذه الطرؽ .

انو ال يجوز الطعف في أعماؿ الصمح القضائي بطرؽ الطعف المقررة  لقضاء عمىيتفؽ الفقو وا
لألحكاـ ، ذلؾ أف الدور الرئيسي في أعماؿ الصمح القضائي ينسب لألطراؼ فاألطراؼ ىـ 

في ذلؾ حتى ولو كاف اتفاؽ الذيف يبرموف الصمح ويحددوف مضمونو وال دخؿ لمقاضي 
، فدور القاضي ىو دور ثانوي يقتصر  اإلصالحالخصـو جاء بناء عمى مساعي القاضي في 

التي نص عمييا المشرع ، وطبقا لذلؾ ال  واإلجراءاتبمراعاة القواعد  األطراؼاتفاؽ  إثباتعمى 
القانوف  أوالواقع خطا في التقدير سواء تعمؽ ب أيننسب لمقاضي في الصمح القضائي  أفيمكف 
في التقدير عند تطبيقو لمقانوف عمى  أخطالـ يفصؿ في موضوع الدعوى حتى يقاؿ انو  ألنو

باالتفاؽ الذي  أنفسيـ األطراؼوقائع الدعوى  ، فالذي قاـ بتطبيؽ القانوف عمى وقائع النزاع ىـ 
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طرفا فيو ،  وىو عقد بينيـ والقاضي ليس األطراؼ أعماؿ، فالصمح عمؿ مف  إليوتوصموا 
القاضي وبالتالي ال  إلىبطالنو وال يمكف نسبتو  إلىعيب يشوب عقد الصمح يؤدي  فأيلذلؾ 

رقـ ممؼ  ىافي قرار المحكمة العميا أكدتو  وىو األحكاـيمكف الطعف فيو طبقا لطرؽ الطعف في 
جاء فيو : )) الحكـ الذي صادؽ عمى صمح ، والذي  17/11/1998المؤرخ في  2105602

وقعتو جميع األطراؼ المتنازعة ، ال يعتبر مف األحكاـ القابمة لالستئناؼ ألنو لـ يفصؿ في 
رادة األطراؼ ، وبذلؾ فإنو ال يجوز ألي واحد منيـ التراجع عنو  النزاع بؿ صدر حسب رغبة وا 

وصؼ االبتدائي ، فإنو أخطأ في ولما أعطى القاضي األوؿ الحكـ المصادؽ عمى الصمح ال
ذلؾ ، ولما أيد قضاة االستئناؼ الحكـ المذكور ، فإنيـ أخطئوا كذلؾ مما يتعيف نقض القرار 

 .(1)المطعوف فيو دوف إحالة . (( 
 أخطاولو كاف القاضي قد  لألحكاـكما ال يمكف الطعف في العمؿ التصالحي بالطرؽ المقررة 

الصمح ، وذلؾ الف طرؽ الطعف المعروفة ىي طرؽ  إثباتفي  إتباعياالواجب  اإلجراءاتفي 
مثبت صدر العمؿ التصالحي في شكؿ حكـ  إذامقبوؿ  األمر، وعميو يكوف  األحكاـطعف في 

لة مف المسائؿ ألمصمح بدوف إتباع اإلجراءات المرسومة قانونا كما لو صدر الصمح بشاف مس
النظاـ العاـ فيكوف الحكـ قابؿ لمطعف فيو بالطرؽ التي ال يجوز الصمح فييا أو أنيا تخالؼ 

 المقررة لألحكاـ .
ومف ثمة وطالما أنو ال يمكف الطعف في الصمح المصادؽ عميو مف المحكمة بطرؽ الطعف    

فتكوف النتيجة الحتمية ليذا األثر أنو يجوز المطالبة بفسخو أو الطعف فيو  ،المقررة لألحكاـ 
 بدعوى بطالف أصمية .

التي تقع  التزاماتوأحد المتصالحيف عف تنفيذ  امتنع إذافبالنسبة لفسخ عقد الصمح ، فإنو    
نقؿ حقوقا جديدة غير  أوعمى عاتقو بموجب اتفاؽ الصمح خاصة إذا كاف عقد الصمح قد انشأ 

عمييا جاز لمطرؼ األخر طمب فسخ العقد طبقا لمقواعد العامة مع التعويض إف كاف لو متنازع 
وعميو تطبؽ القواعد  ،عقد الصمح بنص خاص في ذلؾيخص  لـ  المشرع الجزائريف ،مقتضى 

                                                            

  .180، ص  2000، سنة  02قسـ الوثائؽ ، المحكمة العميا ، العدد عف  ةالمجمة القضائية ، الصادر  -1
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العامة لفسخ العقد بالنسبة لحاالتو وشروطو و المنصوص عمييا في القانوف المدني في المواد 
 . 123إلى  119مف 
أي المستقر عميو فقيا وقانونا جواز رفع دعوى بطالف أصميو مف فأما بالنسبة لمبطالف ،     

المتصالحيف لممطالبة ببطالف الصمح القضائي المثبت مف طرؼ القاضي إذا كاف عقد الصمح 
الذي ابرمو الطرفاف باطال بسبب تخمؼ أي ركف مف أركانو الثالثة المعروفة كما لو لـ يوجد 
. تراضي أو كاف المحؿ منعدما أو غير مشروع أو كاف الباعث الدافع إلى التعاقد غير مشروع

زالت عنو ىذه  أوالقاضي الذي وقع عمى محضر الصمح ال يتمتع بوالية القضاء  كاف أو
 الوالية.

كما يجوز التمسؾ ببطالف الصمح بسبب نقصاف أىمية احد المتصالحيف أو بسبب عيب شاب 
   فأفسدىا.إرادتو 

تحققت مف توافر سبب البطالف  إذاوالمحكمة التي تنظر في دعوى بطالف العمؿ التصالحي 
 إلىتقضي ببطالف عقد الصمح المثبت مف طرؼ القاضي وبالتالي يعود المتصالحيف  فإنيا

الصمح فيجوز لكؿ منيما العودة لممطالبة بما كاف يطالب بو  إبراـقبؿ الحالة التي كانا عمييا 
ذاادعائو السابؽ ،  إلىالعودة  أيقبؿ الصمح  الحاؿ  إعادةكاف الصمح قد تـ تنفيذه فيجب  وا 

 إلعادةا كانت عميو قبؿ التنفيذ ، ويصمح الحكـ الصادر ببطالف الصمح كسند تنفيذي م إلى
بالمعنى  تأكيديوالحكـ الصادر دعوى البطالف ىو عمؿ قضائي  ما كانت عميو ، إلىالحاؿ 

إال المقضي فيو حجية كاممة غير منقوصة ، وال يجوز الطعف فيو  األمرالدقيؽ ويحوز حجية 
ة لألحكاـ ، كما ال يقبؿ الحكـ الصادر في الدعوى التنفيذ الجبري إال إذا بطرؽ الطعف المقرر 

 كاف نيائيا أو مشموال بالنفاذ المعجؿ  .
 سمطة القاضي في مراجعة الصمح القضائي  الفرع الثاني :

ال بد مف اإلشارة في ىذا الصدد إلى أف أىـ إشكاؿ يتطمب اإلجابة عميو ىو ما إذا كانت    
الصمح المصادؽ عميو مف المحكمة سواء لتصحيحو أو لتفسيره ، يتـ طبقا لقواعد مراجعة 

مراجعة األحكاـ أـ لقواعد مراجعة العقود أـ أف طبيعتو الخاصة تفرض طريقة خاصة لمراجعتو 
 وتفسيره .
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 أومراجعة الصمح القضائي يعني تدارؾ وضع يتصؿ بخطأ مادي يشوب الصمح القضائي و 
 ح مدلولو أو تحديد مضمونو . تفسيره بغرض توضي

إف شروط انطباؽ قواعد المراجعة المنصوص عمييا في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 
في فرض واحد فقط وىو صدوره في شكؿ  إالال تتوافر في الصمح القضائي الخاصة باألحكاـ 

 .(1)حكـ 
لتصحيحو أو  لتفسيره مراجعتوأما إذا صدر الصمح القضائي في شكؿ محضر وىو األصؿ فاف 

 ال يتـ طبقا لقواعد مراجعة األحكاـ .
الصمح القضائي المثبت مف  ألطراؼال يجوز   الصمح القضائي : المحضر المثبت تفسير أوال :

الجية القضائية التي صدر عنيا الصمح لممطالبة بتفسير ىذا العقد  إلىطرؼ القاضي المجوء 
 لألحكاـ واألوامر عمى عرائض أو أوامر األداء . وىذا عمى خالؼ األمر بالنسبة

وبالتالي ال يجوز المطالبة بتفسير الصمح القضائي إال بشأف منازعة ثارت بصدده أماـ القضاء 
االختصاص بتفسيره ولو لـ تكف ىي حيث يثبت لممحكمة التي تنظر في النزاع الخاص بالصمح 

 بالصمح الحؽ في تفسيره . أمامياالتي دفع  المحكمة التي أثبتت الصمح ، كما يثبت لممحكمة
،  األحكاـالتي تفسر بيا  األسستفسير الصمح عف  أساسياالتي يتـ عمى  األسسكما تختمؼ 

 إرادةالموضوعية لمقانوف وليس بالبحث عف  اإلرادةكاف تفسير الحكـ يتـ بالبحث عف  فإذا
  المشتركة لممتصالحيف . إلرادةا، فاف تفسير الصمح يكوف بالبحث عف  أصدرهالقاضي الذي 

                                                            

مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى ما يمي : " إف تفسير الحكـ بغرض توضيح مدلولو أو تحديد  285تنص المادة  -1
 مضمونو ، مف اختصاص الجية القضائية التي أصدرتو .

الخصـو أو بعريضة مشتركة منيـ ، وتفصؿ الجية القضائية ، بعد سماع الخصـو يقدـ طمب تفسير الحكـ بعريضة مف أحد 
 أو بعد صحة تكميفيـ بالحضور . "

مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى ما يمي : " يجوز لمجية  286كما تنص الفقرة األولى والثانية والثالثة مف المادة 
ازة ذلؾ الحكـ قوة الشيء المقضي بو ، أف تصحح الخطأ المادي أو اإلغفاؿ الذي القضائية التي أصدرت الحكـ ، ولو بعد حي

 يشوبو ، كما يجوز لمجية القضائية التي يطعف في الحكـ أماميا القياـ بتصحيحو .
يقدـ مطمب التصحيح إلى الجية القضائية ، بعريضة مف أحد الخصـو أو بعريضة مشتركة منيـ ، وفقا لألشكاؿ المقررة في 

 رفع الدعوى ، ويمكف لمنيابة العامة تقديـ الطمب ، ال سيما إذا تبيف ليا أف الخطأ المادي يعود إلى مرفؽ العدالة .
  يفصؿ في طمب التصحيح بعد سماع الخصـو أو صحة تكميفيـ بالحضور ."
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مف القانوف المدني التي جاء فييا ما يمي :  111ويتبع في تفسير الصمح ما تنص عميو المادة 
لمتعرؼ عمى  تأويمياكانت عبارات العقد واضحة فال يجوز االنحراؼ عنيا عف طريؽ  إذا)) 
 المتعاقديف . إرادة
العقد ، فيجب البحث عف النية المشتركة لممتعاقديف دوف الوقوؼ  لتأويؿكاف ىناؾ محؿ  إذا أما

يتوافر  أف، مع االستيداء في ذلؾ بطبيعة التعامؿ ، وبما ينبغي  لأللفاظعند المعنى الحرفي 
 .((  وثقة بيف المتعاقديف ، وفقا لمعرؼ الجاري في المعامالت أمانةمف 

 يمي : )) يؤوؿ الشؾ في مصمحة المديف ((  مف القانوف المدني عمى ما 112كما تنص المادة 
بمعنى أنو وكنتيجة لمطبيعة الخاصة لمصمح وأىميتو في الحياة العممية ، فمقد عمد المشرع إلى 

فقد  يتقيد بيذا المبدأ أفيجب عمى القاضي تحديد معالـ تفسيره بإقرار مبدا التفسير الضيؽ ، ف
عبارات التنازؿ التي تفسر  أف)) يجب مف القانوف المدني عمى ما يمي :  464نصت المادة 

يتضمنيا الصمح تفسيرا ضيقا أيا كانت العبارات ، فاف التنازؿ ال يشمؿ إال الحقوؽ التي كانت 
  .(1)((  بصفة جمية محال لمنزاع الذي حسمو الصمح

الديف مثال فاف التنازؿ يفسر عمى انو تنازؿ عف الفوائد تضمف الصمح تنازال عف فوائد  إذالذلؾ 
 المستحقة فقط دوف الفوائد التي لـ تستحؽ بعد .

ال تبعا  أـكاف الصمح قابال لمتجزئة  إذاكما يدخؿ في سمطة قاضي الموضوع التقديرية ما 
.ما لـ لصمح عدـ قابميتو لمتجزئة في ا األصؿ أففي االعتبار  األخذلقصد المتصالحيف مع 

يتبيف مف عبارات العقد أو مف قرائف األحواؿ أف المتصالحيف اتفقا عمى أف أجزاء العقد مستقمة 
مف القانوف المدني : )) الصمح ال يتجزأ ،  466عف بعضيا البعض كما جاء في نص المادة 
 فبطالف جزء منو يقتضي بطالف العقد كمو .

                                                            

ية ، الصادرة عف قسـ ، منشور في المجمة القضائ 13/12/1989مؤرخ في :  56186قرار المحكمة العميا ، ممؼ رقـ  -1
والذي قضى بأنو : " مف المقرر قانونا أف عبارات التنازؿ  11ص  1994لسنة  01المستندات المحكمة العميا  ، العدد رقـ 

التي يتضمنيا الصمح يجب أف تفسر تفسيرا ضيقا أيا كانت تمؾ العبارات وال يشمؿ إال الحقوؽ التي كانت بصفة جمية محال 
 الصمح ، ومف ثـ فإف القضاء بما يخالؼ ىذا المبدأ يعد مخالفة لمقانوف ." لمنزاع الذي حسمو
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ت العقد أو مف قرائف األحواؿ أف المتعاقديف قد غير أف ىذا الحكـ ال يسري إذا تبيف مف عبارا
 . اتفقا عمى أف أجزاء العقد مستقمة بعضيا عف بعض ((

يقصد بالخطأ المادي  :تصحيح الخطأ المادي الوارد في المحضر المثبت لمصمح القضائي  ثانيا :
 عرض غير صحيح لواقعة مادية أو تجاىؿ لوجودىا في عقد الصمح القضائي .

تصحيح األخطاء المادية التي تمحؽ بالمحضر المثبت لمصمح القضائي يخضع لنظاـ إف    
ف الخطأ الذي يمكف أف يقع في بنود عقد الصمح تصحيح األخطاء المادية في العقود ، وذلؾ أل

 .وقع فيو األطراؼ أنفسيـ  أىو خط
صحة العقد بشرط وطبقا لمقانوف المدني فإف الغمط في الحساب وال غمطات القمـ ال تؤثر في 

منو عمى انو : )) ال يؤثر في صحة العقد مجرد الغمط  84تصحيح الغمط ، فقد نصت المادة 
 في الحساب وال غمطات القمـ ، ولكف يجب تصحيح الغمط (( .

المادية التي تمحؽ الصمح القضائي  األخطاءبتصحيح  األطراؼيقـو  أفذلؾ ال يعني  أف إال   
 المحكمة بتقديـ طمب بالتصحيح طبقا لما يقصده المتعاقداف . لىإالمثبت ، دوف المجوء 

مف  األخطاءتقـو بتصحيح ىذه  أفالصمح القضائي ال يجوز ليا  أثبتتالمحكمة التي  أف إال
 المادي . الخطأتمقاء نفسيا ، الف المحكمة ليست ىي التي وقعت في 

، كما  أثبتتوالمحكمة التي في الصمح المثبت لذات  الخطأوينعقد االختصاص بتصحيح    
االختصاص إلى المحكمة التي تنظر في الطعف في عقد الصمح بالبطالف ألي سبب مف يثبت 

 األسباب المحددة قانونا .
والمحكمة التي ينعقد ليا االختصاص بتصحيح األخطاء المادية أو اإلغفاؿ الواردة في عقد    

الصمح بأف يعدؿ ما جاء في عقد الصمح مف الصمح القضائي ال يجوز ليا المساس بمضموف 
 حقوؽ والتزامات لألطراؼ .
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 المطمب الثاني
 تنفيذ الصمح القضائي

إف الغاية األساسية مف إقرار الصمح القضائي كطريؽ بديؿ لتسوية المنازعات المدنية ىو    
الصمح القضائي الوصوؿ إلى اتفاؽ تسوية قابؿ لمتنفيذ ، فنجاح مرحمة التنفيذ يعني نجاعة 

وعميو  وفشميا يعني فشمو ، بؿ أكثر مف ذلؾ يعني مزيدا مف إضاعة الوقت وىدر الحقوؽ .
ارتأينا إلى تقسيـ ىذا المطمب إلى فرعيف ، حيث تناولنا في الفرع األوؿ شروط تنفيذ الصمح 

 القضائي وفي الفرع الثاني إلى المنازعات التي تنجـ عف عممية التنفيذ .
 شروط تنفيذ الصمح القضائي  ول :الفرع األ 

التي أشرنا إلييا سابقا ،  المستمزمة فيو و بعد أف يستوفي الصمح القضائي الشروط القانونية  
يعتبر المحضر المثبت لو سندا تنفيذيا صالح لمتنفيذ الجبري بالنسبة لمحقوؽ التي يتضمنيا 

في المدنية واإلدارية  اإلجراءاتفي قانوف  ةوفؽ القواعد المبين، (1)القتضائيا جبرا عف المديف 
 600الباب الرابع مف الكتاب الثالث بعنواف " أحكاـ عامة في التنفيذ الجبري " في المواد مف 

 منو . 799إلى 
إف أىـ ما يميز عقد الصمح عف سائر العقود  أن يكون محل الصمح إلزاما بأداء معين : أوال :

زالت المتقابمة التي يقدـ عمييا كال الطرفيف بنية حسـ النزاع كمو األخرى ىي االلتزامات أو التنا
أو جزء منو فقط ، وىذه التنازالت تحمؿ التزاـ كؿ مف المتصالحيف بأداء معيف يكوف موضوع 

 التنفيذ .
مف قانوف  993حيث إعتبرت المادة  أن يكون عقد الصمح مؤشرا عميو من القضاء : ثانيا :

اإلجراءات المدنية واإلدارية محضر الصمح سندا تنفيذيا بمجرد إيداعو أمانة ضبط المحكمة ، 
ذلؾ أف قوتو التنفيذية مرتبطة بمضمونو ال بشكمو ، ألف ىذا الحكـ مف صنع األطراؼ أنفسيـ  

ر في الحؿ الذي توصؿ إليو ولـ يمعب القاضي فيو سوى دور الموثؽ ، إذ لـ يكف لو أي دو 

                                                            

مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى ما يمي : " تتقادـ الحقوؽ التي تتضمنيا السندات التنفيذية  600تنص المادة  -1
 ( سنة كاممة ابتداء مف تاريخ قابميتيا لمتنفيذ .15بمضي خمس عشرة )

 تقادـ بكؿ إجراء مف إجراءات التنفيذ " . يقطع ال
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الخصماف المتصالحاف لحسـ النزاع . ومف ثـ رد عمييما المشرع بعدـ إمكانية التراجع عنو 
بالطعف فيو بطرؽ الطعف المقررة لألحكاـ ، وجعمو قابال لمتنفيذ بمجرد التأشير عميو مف 

 المحكمة ، مالـ يتـ الطعف فيو بالفسخ أو البطالف .
محضر الصمح كغيره مف السندات التنفيذية  : ر الصمح مذيال بالصيغة التنفيذيةأن يكون محض ثالثا:

ال يصمح لمتنفيذ الجبري إال بعد الحصوؿ عمى الصيغة التنفيذية والتي تمنح لو بنفس الطريقة 
التي جاء فييا  واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتمف قانوف  601التي تعطى بيا لألحكاـ طبقا لممادة 

األحواؿ المستثناة بنص في القانوف ، إال بموجب نسخة )) ال يجوز التنفيذ في غير  :ما يمي 
 مف السند التنفيذي ، مميورة بالصيغة التنفيذية اآلتية :

 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 باسـ الشعب الجزائري 

 : اآلتيةوتنتيي بالصيغة 
 في المواد المدنية :  -أ

ـ ، فاف الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، تدعو وتأمر جميع وبناء عمى ما تقد
المحضريف وكذا كؿ األعواف الذيف طمب إلييـ ذلؾ ، تنفيذ ىذا الحكـ ، القرار .... وعمى 
النواب العاميف ووكالء الجميورية لدى المحاكـ مد يد المساعدة الالزمة لتنفيذه ، وعمى جميع 

ومية تقديـ المساعدة الالزمة لتنفيذه بالقوة عند االقتضاء ، إذا طمب إلييـ قادة وضباط القوة العم
 ذلؾ بصفة قانونية .

 ".وبناء عميو وقع ىذا الحكـ       
تمنح نسخة مف السند التنفيذي مميورة بالصيغة التنفيذية لممستفيد شخصيا مف الصمح أي 

الطرؼ الثاني ، كما يمكف الطرؼ الذي يكوف لو الحؽ في الحصوؿ عمى أداء معيف مف 
 إعطاء ىذه النسخة لموكيؿ عنو بوكالة خاصة .

وتحمؿ عبارة " نسخة تنفيذية مطابقة يمير ويوقع عمى النسخة التنفيذية رئيس أمناء الضبط 
 لألصؿ " وتختـ بالختـ الرسمي لمجية التي أصدرتو .
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ذا فقدت ىذه النسخة ممف تسمميا  وتسمـ نسخة تنفيذية واحدة مف محضر الصمح لكؿ مستفيد وا 
 قبؿ التنفيذ ، يمكنو الحصوؿ عمى نسخة تنفيذية أخرى بناء عمى أمر عمى عريضة .

يتـ التنفيذ مف طرؼ المحضريف القضائييف ، بناء عمى طمب المستفيد مف السند التنفيذي أو 
د التنفيذي ، ويجب أف يسبؽ التنفيذ الجبري التبميغ الرسمي لمسنممثمو القانوني أو اإلتفاقي 

 يوما . 15وتكميؼ المنفذ عميو بالوفاء ، بما تضمنو السند التنفيذي في اجؿ 
  القضائي  منازعات تنفيذ الصمح الفرع الثاني :

بصفة عامة لكؿ شخص تضرر مف وضع قانوني معيف اف  المشرع الجزائري خوؿلقد     
ذ إجراءات تسوية إشكاالت تنفيتنظيـ بفقاـ  يطمب وقفو مؤقتا او كميا بشرط إثباتو الضرر .

مف قانوف اإلجراءات المدنية  635إلى  631في المواد مف السندات التنفيذية بصورة عامة 
تنفيذ محضر الصمح القضائي عمى اعتبار أنو أحد  منازعاتواإلدارية ، والتي تطبؽ عمى 

اإلجراءات المدنية مف قانوف  600السندات التنفيذية التي عددىا المشرع الجزائري في المادة 
 واإلدارية .

يمكف تقديـ طمب وقؼ تنفيذه مف قبؿ  في حالة وجود إشكاؿ في تنفيذ محضر الصمحوعميو ف   
المنفذ ضده الذي كاف أحد أطراؼ الصمح أو مف الغير الذي لـ يظير إال بعد وقوع الصمح أو 

ذا أستند مف لو مصمحة في ذلؾ أثناء مباشرة التنفيذ ، وال تقبؿ المحكمة طمب وقؼ التنفيذ إال إ
موضوعية متعمقة  ، إجرائية أو شكميةإلى أسباب سائغة تتعمؽ بإجراءات التنفيذ أو أسباب أخرى 

بالصمح ذاتو ، كإقداـ المحكمة عمى المصادقة عميو في غياب أحد الطرفيف أو تقديـ ما يثبت 
رفع دعوى تزوير أصمية بشاف محضر الصمح ، وقبوؿ المحكمة ليذه الدعوى ، أو تقديـ ما 

يحرر المحضر  القضاء تتضمف فسخو أو بطالنو . وفي جميع الحاالت أماـيثبت قياـ دعوى 
اإلشكاؿ ويدعو الخصـو لعرض اإلشكاؿ عمى رئيس المحكمة التي  ىذا عفالقضائي محضرا 
 .االستعجاؿالتنفيذ عف طريؽ  اختصاصيايباشر في دائرة 

مف محضر الصمح أو المنفذ عميو أو الغير ترفع دعوى اإلشكاؿ في التنفيذ مف طرؼ المستفيد 
 بحضور المحضر القضائي المكمؼ بالتنفيذ . مصمحة،الذي لو 
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حالة رفض المحضر القضائي تحرير محضر عف اإلشكاؿ الذي يثيره احد األطراؼ ، وفي 
يجوز ألحدىـ تقديـ طمب وقؼ التنفيذ إلى رئيس المحكمة ، عف طريؽ دعوى إستعجالية مف 

 ساعة إلى ساعة وتكميؼ المحضر القضائي وباقي األطراؼ بالحضور أماـ الرئيس .
ويشترط في دعوى اإلشكاؿ أو طمب وقؼ التنفيذ عدـ سبؽ الفصؿ في نفس موضوع اإلشكاؿ 

 األطراؼ.أو الطمب مف نفس 
توقؼ إجراءات التنفيذ إلى غاية الفصؿ في اإلشكاؿ أو في طمب وقؼ التنفيذ مف طرؼ رئيس 

في أجؿ  في طمب وقؼ التنفيذ ، أوالمحكمة ، الذي يتعيف عميو أف يفصؿ في دعوى اإلشكاؿ 
لو طابع مؤقت وال يمس أصؿ الحؽ وال يفسر محضر  يوما مف تاريخ رفع الدعوى بأمر 15

 مسبب غير قابؿ ألي طعف . الصمح ويكوف
وفي حالة قبوؿ دعوى اإلشكاؿ أو طمب وقؼ التنفيذ ، يأمر الرئيس بوقؼ التنفيذ لمدة محددة 

 أشير ابتداء مف تاريخ رفع الدعوى . 06ال تتجاوز 
حالة رفض دعوى اإلشكاؿ أو طمب وقؼ التنفيذ يأمر بمواصمة التنفيذ ، بحيث تبقى جميع وفي 

جراءات التنفيذ السابقة لدعوى اإلشكاؿ أو طمب وقؼ التنفيذ قائمة وصحيحة وتستمر  عقود وا 
 مف أخر إجراء .

لغاء أما إذا ألغت المحكمة المختصة الصمح المنفذ بو بدعوى بطالف الصمح ، فاف ىذا اإل   
يوجب إعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو قبؿ التنفيذ ، ويشمؿ ذلؾ التزاـ المحكـو عميو في حكـ 
اإللغاء برد ما استوفاه بموجب الصمح كما يمتـز بتعويض المحكـو لو إذا توافرت عناصر 

 المسؤولية التقصيرية في جانبو .
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 الثالث الفصل
 المدنية المنازعات فيدور القضاء في تفعيل الوساطة 

مية الوساطة كوسيمة بديمة لحؿ المنازعات واحتراـ النتائج القانونية المترتبة عإف ضماف فا   
عمييا يقتضي تدخال إيجابا مف القضاء مف بداية الوساطة إلى نيايتيا وصوال إلى تنفيذ ما 

 تمخض عنيا مف اتفاؽ .
والمتمعف في القانوف الجزائري المنظـ لموساطة يمحظ أف القضاء يمعب دور الفاعؿ األصمي    

وىو ما تستوجبو طبيعة الوساطة التي ، والمحرؾ األساسي لتحقيؽ العدالة المتفاوض عمييا 
 تبناىا المشرع الجزائري والمعروفة بالوساطة القضائية .

نازعات لـ يعد يتوقؼ فقط عمى االستعداد الذي نجاح ىذا النوع مف الوساطة في حؿ المف   
يمكف أف تبديو األطراؼ المتنازعة في التفاوض والتصالح وعمى حسف نية الخصـو ومساعدتيـ 

 .، بؿ يتعدى ذلؾ إلى تدخؿ فعمي لمقضاء  تولموسيط في أداء ميم
 مبحثيفإلى  فصؿويتجمى دور القضاء في تفعيؿ الوساطة في عدة أوجو قسمناىا في ىذا ال   

ر القضاء في تنفيذ نتائج دو  الثاني لوساطة وفيا المساعد فيتناولنا في األوؿ دور القضاء 
 .الوساطة

 األول بحثالم
 لوساطةفي ا ساعددور القضاء الم

. ليا  ساعدمف أجؿ تفعيميا الدور الم في  الوساطة لقضاءاإف مف بيف األدوار التي يمعبيا    
تدخؿ ايجابي مف ألجؿ ذلؾ تقتضي  ال تتحرؾ آليا بمجرد وجود النزاع بؿ أف الوساطةذلؾ 

) المطمب  ، وعمى ىذا األساس يتمتع القاضي بسمطة عرض الوساطة عمى الخصـوالقضاء 
) المطمب ومتابعة سيرىا الطبيعي  .) المطمب الثاني (  وتعييف الوسيط القضائي األوؿ (
 . الثالث (
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 األول المطمب
 (1)عرض الوساطةسمطة القاضي في 

نظاـ الطرؽ ة جديدة مف مراحؿ حؿ النزاع وفؽ رحمم يشكؿ عرض الوساطة عمى الخصـو    
جعؿ المشرع الجزائري ميمة ىذا العرض منوطة بالقاضي وعمى ذلؾ  البديمة لحؿ المنازعات

 المختص القضاء أماـ معروضاأف يكوف النزاع موضوع الوساطة  أداء ىذه الميمة ستوجبي
 .وفؽ إجراءات رفع الدعوى المنصوص عمييا في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 

جعؿ عرضيا أمرا داخال في وظيفة القاضي بؿ في المشرع في تنظيمو لموساطة بأف ولـ يكت    
القاضي ممـز متى ما طرح أمامو نزاع  أفتمثؿ في والمطبع عمى ىذا العرض طابع اإللزامية 

مف قانوف  الفقرة األولى 994مدني بعرض الوساطة عمى الخصـو وفؽ ما جاء في نص المادة 
اإلجراءات المدنية واإلدارية التي جاء فييا ما يمي : )) يجب عمى القاضي عرض إجراء 

وكؿ قضايا شؤوف األسرة والقضايا العمالية  باالستثناءالوساطة عمى الخصـو في جميع المواد ، 
 . أف يمس بالنظاـ العاـ (( ما مف شأنو
 شروط عرض الوساطة عمى الخصوم  الفرع األول :

عرض الوساطة عمى الخصـو إجراء جوىري يجب عمى القاضي أف يسير عمى استيفائو  إف   
احترامو مف خالؿ اإلشارة إلى ذلؾ في وعميو أف يبيف  جمسة،قبؿ أي إجراء أخر وفي أوؿ 

 حكمو.
أوليا قبوؿ الدعوى يشترط في عرض القاضي إلجراء الوساطة أف يتأكد مف مسألتيف كما    

 .قابمية الدعوى لموساطة شكال و ثانييا
 .لقضاء في عرض الوساطة عمى الخصـوضوابط تحكـ دور ا ىذه المسائؿوفي الحقيقة تشكؿ 

 .يجب أن يكون النزاع محل الوساطة قد طرح عمى المحكمة بالوسائل اإلجرائية التي قررىا المشرع  وال:أ

ف لمقاضي بمنازعة لـ تطرح عميو وفؽ القواعد واإلجراءات التي حددىا القانوف أوبالتالي ال ش   
دعي وذلؾ بقياـ الم نشأتالوساطة قد  إجراءتكوف الخصومة التي يعرض فييا  أفوعميو يجب 
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ضبط الجية  بأمانةمحاميو بإيداع عريضة الدعوى المكتوبة والموقعة والمؤرخة  أووكيمو  أو
 .القضائية المختصة 

تتضمف عريضة افتتاح الدعوى تحت طائمة عدـ قبوليا شكال البيانات المنصوص  أفعمى  
  . (1)قانونا  عمييا
 يجب أن يستوفى عرض الوساطة من طرف القاضي قبل أي إجراء أخر  ثانيا :

إجراء عرض الوساطة في النظاـ القانوني الجزائري التزاـ يقع عمى عاتؽ القاضي يدخؿ  يشكؿ
 . موضوع النزاعفي إطار وظيفتو القضائية يستوفى مف قبمو قبؿ مناقشة 

قع عمى القاضي الذي يخؿ و المشرع الجزائري لـ ينص عمى الجزاء الذي ي أفأف المالحظ  إال
التي قد تؤثر في فعالية الوساطة بيذا االلتزاـ بمعنى ال يقـو بعرض الوساطة وىي النقطة 

ال يقتنع بجدوى الوساطة في حؿ النزاع أو بعدـ جدية ذلؾ أف القاضي قد  كنظاـ متكامؿ ،
 ؼ عف عرضيا عمييـ .الخصـو في المجوء إلييا فيعز 

 تتعمؽ بجزئية عرض القاضي لموساطة،  ال تقؿ أىمية عف األولى أخرى نسجؿ مالحظةكما 
 أف يسعى القاضي فيجبآلية  عرضيا مسألة كوفال ييجب أف وىذا بالنظر لحداثة اإلجراء ف

 ة بما يممكو مف تقنيات وأدوات مساعدحث األطراؼ عمى قبوؿ ىذا العرض في  وباقي الشركاء
كنظاـ بديؿ عف القضاء .  إعماليا في ال تكمف في عرضيا بؿ الوساطة إقرارالغاية مف ألف 

   يبقى وسيمة مف وسائؿ تحقيقيا . فعرض الوساطة
 قابمية النزاع موضوع الدعوى لموساطة  ثالثا :

يجب عمى القاضي قبؿ عرض الوساطة عمى الخصـو أف يتأكد مف أف النزاع المطروح أمامو 
مما يجوز إعماؿ إجراء الوساطة فيو ، ذلؾ أف المشرع الجزائري لـ يفتح الوساطة أماـ كؿ 

                                                            

مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى ما يمي : " يجب أف تتضمف عريضة افتتاح الدعوى ، تحت  15المادة  تنص - 1
 طائمة عدـ قبوليا شكال ، البيانات اآلتية : 

 ترفع أماميا الدعوى .الجية القضائية التي  -
 اسـ ولقب وموطف المدعى عميو ، فإف لـ يكف لو موطف معمـو ، فأخر موطف لو . -
 اإلشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ، ومقره االجتماعي وصفة ممثمو القانوني أو االتفاقي . -
 عرضا موجزا لموقائع والطمبات والوسائؿ التي تؤسس عمييا الدعوى . -
 شارة عند االقتضاء ، إلى المستندات والوثائؽ المؤيدة لمدعوى ".اإل -
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المنازعات المدنية بؿ استثنى منيا المنازعات المتعمقة بشؤوف األسرة ، وعمى ىذا األساس إذا 
 .يحظر عمى القاضي عرض الوساطةع مطروح أماـ قسـ شؤوف األسرة كاف النزا

كما ينطبؽ نفس القيد مع القاضي في القسـ االجتماعي الناظر في المنازعات العمالية سواء 
 المتعمقة بالمنازعات الفردية أو الجماعية في العمؿ أو منازعات الضماف االجتماعي .

 إجرائيالوساطة ىو خضوعيا لنظاـ  إجراء إعماؿالحكمة مف استثناء ىذه المنازعات مف  إف
 خاص بحؿ المنازعات ال يمكف الجمع بينو وبيف نظاـ الطرؽ البديمة لحؿ المنازعات المدنية.

العامة   النظاـ العاـ واآلدابتتقيد بضابط  كما أف حرية عرض القاضي لموساطة عمى الخصـو
عمى القاضي في القسـ العقاري أو في القسـ التجاري عرض الوساطة عمى  وعميو يحظر

  العامة .  واآلدابالتي تخالؼ النظاـ العاـ  المطروحة أمامو و الخصـو في المنازعات
 موساطة عمى الخصوم  ل القاضي عرض آثار الفرع الثاني :

الوساطة إما أف تكوف  عرض القاضي لموساطة عمى الخصـو أف إجراءاستيفاء  آثارإف مف 
 . وذلؾ كمو يتوقؼ عمى قبوؿ أو رفض الخصـو لو .أو ال  نافذة

 الوساطة  عرض في حالة قبول وال :أ

يتوقؼ السير في الخصومة القضائية يترتب عمى ذلؾ أف الوساطة نافذا و  إجراءىنا يصبح     
 .ال يمكف لمقاضي الفصؿ في النزاع بحكـ قضائي و 

إلى الوساطة في ىذه الحالة ال يمغي حؽ الخصـو في التقاضي في حالة فشؿ إال أف المجوء    
 الوساطة أو التراجع عنيا مف قبؿ الخصـو بعد قبوليا .

 الوساطة عرض في حالة رفض  ثانيا :

ويترتب عمى ذلؾ استمرار الخصومة القضائية ونقصد حالة رفض الخصـو إلجراء الوساطة    
 قانونا.والفصؿ في النزاع بحكـ قضائي قابؿ لطرؽ المراجعة المنصوص عمييا 

الجوازي كما رأينا  الوساطة عكس نظاـ الصمح عرض بخصوص يمكف أف نالحظوو ما    
عمى الخصـو مسألة إجبارية في أي مادة كأصؿ عاـ  عرضياأف المشرع جعؿ  ذلؾ سابقا ،

محدودا عمى اعتبار أف مسالة  إسيامووىو أمر نراه يسيـ في تفعيؿ نظاـ الوساطة إال أنو يبقى 
حديث فكاف عمى  قانوني نظاـ الوساطةقبوؿ اإلجراء مف عدمو يرجع لمخصـو وعمى اعتبار أف 
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 أي اإلحالة اإلجبارية لمنزاع عمى الوساطة جباريةنظاـ الوساطة اإل يتبنىالمشرع الجزائري أف 
، وىو األمر الكفيؿ باالعتماد عمى نظاـ الوساطة شريطة أف تكوف طبيعة النزاع تقتضي ذلؾ 

 نظاما ميتا نتيجة عزوؼ الخصـو منيا . وتفعيميا حتى ال تبقى 
أف  ذلؾاضي إف إحالة األطراؼ إلى الوساطة جبرا ال ينتقص مف حقيـ الدستوري بالتق   

 اعتباراألطراؼ بالمضي في الوساطة جبرا عنيـ عمى  إلزاـال تعني  وساطةاإلحالة اإلجبارية لم
االنسحاب  أو باالستمرار األطراؼويشمؿ ذلؾ حؽ  لألطراؼتقـو عمى مبدأ الخيار الذاتي  ياأن

لموساطة ، مف ناحية وىذا ال يتناقض مع مبدأ اإلحالة اإلجبارية المنفردة  بإرادتيـمف الوساطة 
الوساطة ىي أسموب بديؿ مكمؿ لمتقاضي وليس بديال عنو بما تعنيو الكممة مف  أخرى فإف
 معنى .

 الثاني المطمب
 سمطة القاضي في تعيين الوسيط

يصبح إجراء الوساطة نافذا بمجرد عرض القاضي لو عمى الخصـو بؿ  ال سابقا كما رأينا   
العرض ، مما يعني االنتقاؿ إلى مرحمة جديدة مف مراحؿ الوساطة بيذا يستمـز قبوؿ الخصـو 

بتكميؼ شخص محايد لديو  وتبعا لذلؾ يقـو القاضي وىو تعييف الوسيط مف طرؼ القاضي ،
لمقياـ بميمة تقريب وجيات النظر بيف الخصـو بيدؼ " يسمى "الوسيطدراية بموضوع النزاع 

 ممؾ سمطة الفصؿ فيو.الوصوؿ إلى اتفاؽ تسوية لمنزاع دوف أف ي
وعميو وعمى غرار موضوع عرض الوساطة أناط المشرع كذلؾ بالقاضي مسألة تعييف    

ف كانوا، فالخصـو في ىذه الحالة  الوسيط في حالة قبوؿ الخصـو لإلجراء يممكوف سمطة  وا 
 المجوء لموساطة مف عدميا فإنيـ ال يممكوف سمطة تعييف الوسيط.

 كيفيات تعيين القاضي لموسيط  : ألولالفرع ا

إف االنتقاؿ إلى مرحمة تعييف الوسيط القضائي مف طرؼ القاضي ال يتحقؽ إال بقبوؿ    
تتـ عممية تعييف الوسيط مف القوائـ التي يتـ الخصـو لعرض القاضي إلجراء الوساطة ، و 
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مف  (1)الميمةبعد عممية انتقاء المترشحيف لشغؿ ىذه إعدادىا عمى مستوى كؿ مجمس قضائي 
 إلىعمى حؿ النزاعات وتسويتيا بالنظر النزاىة والكفاءة والقدرة بيف األشخاص المعترؼ ليـ ب

كما يمكف اختيارىـ مف بيف األشخاص الحائزيف عمى شيادة جامعية أو ،  االجتماعيةمكانتيـ 
دبمـو و/ أو تكويف متخصص و / أو أي وثيقة أخرى ، تؤىمو لتولي الوساطة في نوع معيف مف 

والموافقة عمى القوائـ المعدة عمى ىذا األساس مف طرؼ وزير العدؿ حافظ األختاـ النزاعات . 
  بموجب قرارا .
الوسيط القضائي استثنائيا لممارسة ميامو خارج اختصاص المجمس المعيف بو ،  ويمكف تعييف

كما يمكف لمجية القضائية في حالة الضرورة ، أف تعيف وسيطا غير مسجؿ في القوائـ 
المنصوص عمييا أعاله ، وفي ىذه الحالة يجب عميو قبؿ مباشرة ميامو أف يؤدي أماـ القاضي 

  .(2) ميياالذي عينو اليميف المنصوص ع
يطرح في ىذا الخصوص والذي لـ يجب عميو المشرع الجزائري مف يمكف أف الذي  اؿوالسؤ    

 وقتأكثر مف وسيط في خالؿ تنظيمو لموضوع تعييف الوسيط ىو ىؿ يمكف لمقاضي تعييف 
 واحد ؟ .

ذلؾ ومف وجية نظرنا ال نرى مانع قانوني في ذلؾ إذا كانت الميمة وتعقيد القضية يتطمب    
 عمى أف يعمؿ الوسطاء المعينوف معا وتحت رقابة القاضي .

                                                            

عمى ما يمي : )) تتشكؿ لجنة االنتقاء ،  10/03/2009المؤرخ في  09/100مف المرسـو التنفيذي رقـ  08تنص المادة  -1
 التي تجتمع بمقر المجمس القضائي مف :

 رئيس المجمس القضائي رئيسا . -
 النائب العاـ  -
 ء المحاكـ التابعة لدائرة اختصاص المجمس القضائي المعني رؤسا -
 يجوز لمجنة أف تستدعي أي شخص يمكنو أف يفيدىا في أداء مياميا .    
  يتولى رئيس أمانة ضبط المجمس القضائي أمانة المجنة (( . 
ميامو أماـ المجمس القضائي مف نفس المرسـو عمى ما يمي : " يؤدي الوسيط القضائي ، قبؿ ممارسة  10تنص المادة  -2

 المعيف في دائرة اختصاصو ، اليميف التالية :
خالص وأف أكتـ سرىا ، وأف أسمؾ في كؿ الظروؼ سموؾ الوسيط النزيو  " أقسـ باهلل العمي العظيـ أف أقـو بميمتي بعناية وا 

 والوفي لمبادئ العدالة ، واهلل عمى ما أقوؿ شييد " .
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كاف الوسيط شخص معنوي  إذاىذا بالنسبة لحالة أف كاف الوسيط المعيف شخص طبيعي ، أما 
راء ففي ىذه الحالة يعود أمر تعييف الوسيط لرئيسيا الذي يقـو بتعييف أحد أعضائيا لتنفيذ اإلج

 . ذلؾباسميا مع ضرورة إخطار القاضي ب
 (1)يجب عمى القاضي مراعاتو في أمر التعيين  ما الفرع الثاني :

باإلضافة إلى ضرورة تعييف الوسيط القضائي بموجب أمر قضائي غير قابؿ ألي طعف ،    
تطبيقا ألـز المشرع الجزائري باإلضافة إلى ذلؾ بعض البيانات الضرورية في أمر التعييف وعميو 

أمر التعييف ما  يتضمفيجب أف مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية ،  999لنص المادة 
  يمي :

 موافقة الخصـو -أ
يتجاوز مدة الوساطة  تحديد اآلجاؿ األولى الممنوحة لموسيط لمقياـ بميمتو عمى أف ال -ب

 ثالثة أشير وتحديد 
  .تاريخ رجوع القضية لمجمسة

 .النزاع أو جزء منو كؿ تحديد ما إذا كاف إجراء الوساطة يخص  –ج 
   .ذكر اسـ الوسيط ولقبو وعنوانو –د 

  إخطـار الوسيـط بأمـر التعييـن  الفرع الثالث :

الوسيط القضائي في الوساطة و عكس القاضي عندما يكمؼ بالفصؿ في النزاع يتمتع بحؽ    
رسة ىذا الحؽ يجب أف يبمغ بيذا األمر أمر تعيينو ولمماقبوؿ او رفض الميمة المتضمنة في 

بمجرد صدور أمر تعييف  مف القانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 1000وتطبيقا لنص المادة 
 . الوسيط القضائي يقـو أميف الضبط بتبميغ نسخة مف األمر لمخصـو والوسيط

 والقيام بوما يجب عمى الوسيط المعين مراعاتو  الفرع الرابع :

تقع عمى عاتؽ الوسيط بمجرد تعيينو جممة مف االلتزامات تجاه القاضي مف جية والخصـو    
 . مف جية أخرى
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خطار القاضي الذي عينو بقبولو لميمة الوساطة بعد التأكد مف عدـ وجود مانع مف الموانع إ -أ
 التي تحوؿ دوف 

المؤرخ في  09/100مف المرسـو التنفيذي رقـ  11تطبيقا لنص المادة  استقاللو حياده و
التي جاء فييا ما يمي : )) يجب عمى الوسيط القضائي أو أحد أطراؼ النزاع   10/03/2009

الذي يعمـ بوجود مانع مف الموانع المذكورة أدناه ، أف يخطر القاضي فورا قصد اتخاذ ما يراه 
  ياد الوسيط واستقالليتو : لضماف ح إجراءاتمناسبا مف 

 . مصمحة شخصية في النزاع كانت لو إذا -
.قرابة أو مصاىرة بينو وبيف أحد كانت لو  إذا -  الخصـو
.خصومة سابقة أو قائمة مع أحد كانت لو  إذا -  الخصـو

 .أحد أطراؼ الخصومة في خدمتو  إذا كاف -
 عداوة.صداقة أو  إذا كاف بينو وبيف احد الخصـو -

 استبـدال القاضي لموسيـط  الفرع الخامس :

لـ ينص المشرع الجزائري عند تنظيمو لموساطة سواء في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية    
الذي يحدد كيفيات تعييف  03/2009/ 10المؤرخ قي  09/100أو في المرسـو التنفيذي رقـ 

ا ىو حاصؿ مع المحكـ مالوسيط القضائي عمى مسألة استبداؿ الوسيط القضائي وىذا عكس 
 .(1)أو الخبير في الخبرة في التحكيـ 

يمكف لمقاضي وعميو يمكف تطبيؽ قواعد استبداؿ المحكـ عمى الوسيط القضائي ومنو    
تحوؿ دوف أداء  والتياستبداؿ الوسيط القضائي سواء لوجود مانع مف الموانع المذكورة أعاله 

                                                            

 

مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى ما يمي : " إذا رفض الخبير انجاز الميمة المسندة إليو أو  132تنص المادة  -1
 تعذر عميو ذلؾ  استبدؿ بغيره بموجب أمر عمى  عريضة صادر عف القاضي الذي عينو .

ريره أو لـ يودعو في األجؿ المحدد ، جاز الحكـ عميو بكؿ ما تسبب فيو مف إذا قبؿ الخبير الميمة ولـ يقـ بيا أو لـ ينجز تق
 مصاريؼ ، وعند االقتضاء الحكـ عميو بالتعويضات المدنية ، ويمكف عالوة عمى ذلؾ استبدالو " .

ميمة المسندة إليو   مف نفس القانوف عمى ما يمي : " إذا رفض المحكـ المعيف القياـ بال1012تنص الفقرة الثالثة مف المادة  كما
 يستبدؿ بغيره بأمر مف طرؼ رئيس المحكمة المختصة  " .
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بمبرر  بسبب رفض الوسيط القضائي القياـ بيمة الوساطة الوسيط لميامو بحياد واستقاللية أو
أو لسبب جدي آخر وىذا سواء مف تمقاء نفس القاضي أو بطمب الخصـو  أو في حالة وفاتو

 بناء عمى طمب الوسيط المعيف ويتـ االستبداؿ بموجب أمر مسبب .
 الوسيط القضائي  تأديبسمطة القاضي في  الفرع السادس :

تممؾ الجية القضائية التي قامت بتعييف الوسيط القضائي سمطة معاقبة الوسيط القضائي    
العقوبة التي يمكف أف يتعرض ليا الذي يخؿ بالتزاماتو أو يتياوف في تأدية ميامو ، وتتمثؿ 

الوسيط المخؿ أو المتياوف في الشطب مف قوائـ الوسطاء القضائييف المعدة عمى مستوى 
 مجمس القضائي المسجؿ فيو الوسيط .ال

 10المؤرخ في  09/100مف المرسـو التنفيذي رقـ  13وفي ىذا الصدد تنص المادة    
سيط القضائي الذي يتحصؿ أثناء تأدية ميمتو )) يمنع عمى الو :  ما يميعمى  03/2009/

أعاله ، وذلؾ تحت طائمة الشطب  12عمى أتعاب غير تمؾ المنصوص عمييا في المادة 
 واسترجاع المبالغ المقبوضة بغير وجو حؽ (( .

مف المرسـو نفسو عمى ما يمي : )) يتعرض الوسيط القضائي الذي يخؿ  14كما تنص المادة 
 وف في تأدية ميامو إلى الشطب (( .بالتزاماتو أو يتيا

ىذا باإلضافة إلى إمكانية المتابعة الجزائية لموسيط القضائي متى ما كاف الفعؿ المرتكب مف    
طرفو يقع تحت طائمة التجريـ كما ىو الحاؿ بالنسبة لعدـ التزاـ الوسيط بحفظ السر إزاء الغير 

، فالوسيط في راءات المدنية واإلدارية مف قانوف اإلج 1005كما ىو منصوص عميو في المادة 
مف قانوف العقوبات  301ىذه الحالة يتعرض لمعقوبات الجزائية المقررة بموجب نص المادة 

التي جاء في فقرتيا األولى ما يمي : )) يعاقب بالحبس مف شير إلى ستة أشير وبغرامة مف 
جميع األشخاص المؤتمنيف دج األطباء والجراحوف والصيادلة والقابالت و  5.000إلى  500

بحكـ الواقع أو المينة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة عمى أسرار أدى بيا إلييـ وأفشوىا في غير 
 .  الحاالت التي يوجب عمييـ فييا القانوف إفشاءىا ويصرح ليـ بذلؾ ((

في األخير وجب أف نشير إلى أنو واعتبارا إلى أف مينة الوسيط القضائي ىي مينة حرة    
عمى غرار مينة المحامي أو المحضر أو الموثؽ ال تقبؿ أية عالقة تبعية ، إال أف المالحظ مف 
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خالؿ ما تقدـ أف الوسيط القضائي في وضعية تبعية ال لبس فييا لمجية القضائية مف جية 
لؾ أنيا ىي مف تتولى عممية انتقاء المترشحيف لمتسجيؿ في قوائـ الوسطاء القضائييف التعييف ذ

مف خالؿ لجنة االنتقاء القضائية ويمتد ذلؾ إلى عرض الوساطة عمى الخصـو مف قبؿ 
القاضي وتعييف الوسيط القضائي ، كما تظير عالقة التبعية في سمطة التأديب التي يتمتع بيا 

لوسيط القضائي ، كؿ ىذا نراه قد يقيد عمؿ الوسيط ويجعمو في حالة القضاء في مواجية ا
تخوؼ وارتكاب مف القضاء مما قد يؤدي إلى نتائج عكسية لما ىو منتظر مف إقرار الوساطة 

 ضمف النظاـ القانوني الجزائري .
 الثالث المطمب

 متابعـة القاضـي لسيـر الوساطـة
السير في الوساطة ال يفقد القاضي كامؿ سمطاتو بؿ يحتفظ بجزء منيا ) الفرع األوؿ (  إف   

أنو يتدخؿ في مواضع تفرض تدخمو ، وتسمح إلجراء الوساطة مف تحقيؽ األىداؼ كما 
 المتوخاة منو ) الفرع الثاني (  . 

 الفرع األول : السير في الوساطة ال يعني تخمي القاضي عن سمطاتو 

مف مميزات الوساطة القضائية التي تبناىا المشرع الجزائري كوسيمة بديمة عف القضاء إف    
باستثناء سمطة الفصؿ في ىا لحؿ المنازعات ، أف القاضي يبقى يتمتع بجميع سمطاتو أثناء سير 

موضوع النزاع بحكـ ، وعمى ىذا األساس يتمتع القاضي بسمطة الرقابة عمى سير الوساطة ، 
ب الخصـو أو بناء سواء مف تمقاء نفسو أو بطم بير الالزمة والضرورية في أي وقتواتخاذ التدا

 .بيدؼ تسييؿ ميمة الوسيط  عمى طمب الوسيط
مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية    995المادة وفي ىذا الصدد تنص الفقرة الثانية مف 

عمى ما يمي : )) ال يترتب عمى الوساطة تخمي القاضي عف القضية ، ويمكنو اتخاذ أي تدبير 
 يراه ضروريا في أي وقت (( .
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 تدخل القاضي أثناء سير الوساطة أوجو : ثانيالفرع ال

إف خصوصية الوساطة القضائية التي تبناىا المشرع الجزائري تكمف في اإلشراؼ القضائي     
الوساطة ال تعني غؿ يد عمييا إلى غاية التسوية النيائية لمنزاع . وعمى ىذا األساس فاف 

القاضي عف النزاع أو أف واليتو لمقضية قد انتيت بؿ يستمر القاضي في متابعة سير إجراء 
التي يتمتع بيا القاضي  اإلشراؼسمطة  إطارذا بمد يد المساعدة لموسيط في وى .الوساطة 

 الوساطة . التي تستغرقيا مدةالطيمة 
 مساعدة القاضي لموسيط أثناء سير الوساطة  وال :أ

مف أجؿ السير الحسف لموساطة وبيدؼ تذليؿ جميع الصعوبات التي تعترض عمؿ الوسيط    
عممو ،  تعترضالقاضي بكؿ الصعوبات التي  إخطارفقد اوجب المشرع الجزائري عمى الوسيط 

وعمى القاضي أف يقدـ لو يد وىذا حتى يتدخؿ بما يتمتع بو مف سمطة لتذليؿ ىذه الصعوبات 
 ذلؾ أف يستشير القاضي في المسائؿ التي يستعصى عميو حميا.المساعدة و لو في 

 اتخاذ القاضي لمتدابير الضرورية لسير الوساطة  -أ

دوره يقتصر  إفالوسيط القضائي كشخص عادي ال يممؾ سمطة الفصؿ في النزاع بؿ  إف   
ودية  النظر بيف الخصميف وربط قنوات االتصاؿ بينيما لموصوؿ إلى تسويةعمى تقريب وجيات 

لمنزاع وىو األمر الذي نستشفو مف مختمؼ النصوص القانونية المنظمة لموساطة في قانوف 
مف ىذا القانوف عمى ما  994اإلجراءات المدنية واإلدارية حيث تنص الفقرة الثانية مف المادة 

يمي : )) إذا قبؿ الخصـو ىذا اإلجراء ، يعيف القاضي لتمقي وجية نظر كؿ واحد منيـ 
 لة التوفيؽ بينيـ لتمكينيـ مف إيجاد حؿ لمنزاع (( .ومحاو 
مف نفس القانوف عمى ما يمي : )) عند إنياء  1003كما تنص الفقرة األولى مف المادة    

 الوسيط لميمتو ، يخبر القاضي كتابيا بما توصؿ إليو الخصـو مف اتفاؽ أو عدمو (( .
ثـ فإنو يحتاج إلى السمطة الممنوحة وعميو يتجرد الوسيط القضائي مف سمطة األمر ، ومف 

لمقاضي إذا ما تطمب السير الحسف لموساطة اتخاذ إجراء وقتي أو تحفظي لمصمحة العدالة 
 وضمانا لفعالية الوساطة .
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الفصؿ في موضوع النزاع بحكـ  سير الوساطة  أثناءكاف عمى القاضي  إذاومنو نستنتج انو    
ضاء المستعجؿ التخاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية التي فال يشمؿ ىذا الحظر المجوء إلى الق
 تتعمؽ بذات النزاع موضوع الوساطة .

 اإلجراءاتوالواقع أف المشرع الجزائري أصاب عندما أحاؿ لمقضاء المستعجؿ سمطة اتخاذ    
 أثارىاالقرارات المستعجمة ال تنفصؿ  أفالوقتية والتحفظية الضرورية لسير الوساطة ، ذلؾ 

نماالبطء ،  أو، فيذه القرارات ال تحتمؿ التراخي عف قوتيا التنفيذية  اإلجرائية تنفذ  أفيجب  وا 
الوسيط كشخص عادي ال يتمتع بسمطة اإلجبار التي أسبغيا  أفبمجرد صدورىا ، وحيث 

 المشرع عمى القاضي .
 تمديـد المـدة لموسيــط  -ب

ؿ المنازعات ىي ربح الوقت وىذا بتسوية إف مف مزايا الوساطة كنظاـ بديؿ عف القضاء لح
كانت مدة الوساطة القضائية في  ، وعمى ىذا األساس ةومعقول ةمحدود أجاؿالنزاع ضمف 

مف  996الفقرة األولى مف المادة  طبقا لما جاء في القانوف الجزائري ال تتجاوز ثالثة أشير
)) ال يمكف أف تتجاوز مدة :  التي تنص عمى ما يمي المدنية واإلدارية  اإلجراءاتقانوف 

 . ( أشير ((3الوساطة ثالثة )
انو قد تطرأ أسباب جدية أثناء سير الوساطة تحوؿ دوف إنجاز الوسيط القضائي لميمتو  إال

في حدود نفس المدة ولمرة واحدة  ،خالؿ ىذه المدة مما يستدعي تمديدىا مف طرؼ القاضي 
يجب عمى القاضي مراعاتو حيف التوقيع عمى  ا مابناء طمب الوسيط وبعد موافقة الخصـو وىذ

 .أمر التمديد
   وساطةالقاضي لم إنياء  ثانيا :

الفقرة الثانية المذكورة أعاله و التي تقضي بأف الوساطة ال تعني تخمي  995المادة  لنصتبعا   
مف قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية لتؤكد عمى  1002القاضي عف القضية جاءت المادة 

إمكانية إنياء القاضي لموساطة في أي وقت بصفة تمقائية أو بطمب مف الوسيط أو احد 
و يترتب عمى ذلؾ إرجاع القضية إلى الجمسة  ـ جدوى االستمرار فييا .تبيف عد متى الخصـو

 . و يستدعي الوسيط و الخصـو إلييا عف طريؽ أميف الضبط
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 الثاني المبحث
 دور القضاء في تنفيذ نتائج الوساطة

ال يقتصر دور القضاء في تفعيؿ نظاـ الوساطة عمى تحريكيا فحسب ، بؿ يمتد إلى    
المرحمة النيائية مف الوساطة وما يترتب عنيا مف نتائج ، ويبرز الدور أكثر في حاؿ وصوؿ 

 وىذا بالتصديؽ عميو . الخصـو إلى اتفاؽ تسوية 
ياء الوساطة قبؿ انتياء مدتيا ذلؾ أف انتياء الوساطة دوف الوصوؿ إلى حؿ لمنزاع أو إن   

الطريؽ القضائي  إلى، يجعؿ العودة  إليوالمحددة ألي سبب جدي كاف ، كما سبقت اإلشارة 
ىو السبيؿ لموصوؿ إلى حؿ النزاع بمقتضى حكـ قضائي قابؿ لمطعف فيو وفؽ القواعد المقررة 

 قانونا لذلؾ . 
 األول المطمب

 النتائج المترتبة عمى الوساطة
ال شؾ أف نتيجة المفاوضات التي تتمخض عف عممية  الوساطة ال تخرج عف أمريف :    

يتمثؿ األوؿ في أف المجوء إلى الوساطة كاف عممية فعالة أثمرت توافقا بيف المتنازعيف ، واألمر 
غير فعاؿ وتعذر الوصوؿ إلى التوافؽ بيف  إجراءالثاني يتمثؿ في أف المجوء إلى الوساطة كاف 

 عيف ، وىذا ما سنحاوؿ معالجتو تباعا .المتناز 
 في حال تم التوافق الفرع األول : 

إف نجاح الوساطة يترجـ مف خالؿ تمكف المتنازعيف مف إيجاد حؿ يضع حدا لمنزاع في    
وف يمكف أف يكوف مجممو أو في جزء منو ، بمعنى أف الحؿ الودي الذي توصؿ إليو المتنازع

  .(1)أو حال جزئيا حال شامال
القاضي األمر بالوساطة تقريرا بذلؾ ، ويرفؽ  إلىىذه التسوية ، يرفع  إلىفإذا توصؿ الوسيط 

بو اتفاقية التسوية الموقعة مف أطراؼ النزاع لممصادقة عمييا ، وتعتبر ىذه االتفاقية بعد 

                                                            

مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية التي تنص عمى ما يمي : )) تمتد الوساطة إلى كؿ النزاع أو إلى  995أنظر المادة  -1
 جزء منو . (( 
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طريؽ مف طرؽ الطعف كما سيأتي بيانو  أليالمصادقة عمييا بمثابة حكـ قطعي ال يخضع 
 .الحقا 

وعمى ىذا األساس يحوز اتفاؽ الوساطة الذي استوفى الشروط القانونية حجية األمر    
ويقصد بالحجية ىنا تمتع اتفاؽ الوساطة بنوع مف الحصانة بمقتضاىا تمنع المقضي فيو ، 

مناقشة ما توصؿ إليو الخصـو مف اتفاؽ  في دعوى جديدة أماـ القضاء بنفس األشخاص 
ما يعرؼ باألثر السمبي المترتب عمى حجية ما توصؿ إليو الخصـو مف وبنفس الموضوع  وىو 

 اتفاؽ بفضؿ إجراء الوساطة .
كما يعني أيضا أنو يمكف االحتجاج بيذا االتفاؽ أما محكمة أخرى ، أي أف ىذا االتفاؽ    

ثر وىو ما يعرؼ باأل ممـز لجميع المحاكـ ، ولممستفيد أف يدفع بو ، وأف يستند إليو في ادعائو
 التفاؽ الوساطة اإليجابي

الموضوعي ، فتكوف في  بالنطاؽوالحجية ىنا وكما ىو ساري بالنسبة لألحكاـ القضائية تتحدد 
 . الخصـو إليوحدود ما توصؿ 

عدـ جواز االحتجاج بو  ذلؾ قتضييتتحدد أيضا بالنطاؽ الشخصي وعميو  ىنا حجيةالكما أف  
 تجاه الغير كقاعدة عامة.

 ال يستفيد منو إال مف صدر لصالحو الحكـ وال يحتج بو إال عمى مف صدر ضده .االتفاؽ فيذا 
عمى أف عدـ امتداد الحجية إلى الغير ال تعني عدـ احتراـ مضموف االتفاؽ ، فأثاره الخارجية 

 تفرض عمى الجميع.
 في حال الفشل في التوافق الفرع الثاني :

توافؽ بيف الخصـو ، يعاد  إلىفشؿ الوساطة وتعذر الوصوؿ  أما النتيجة الثانية والمتمثمة في   
الوساطة كما  إلىالمتنازعيف إلى المسمؾ أو الطريؽ الذي حاولوا تجنبو منذ البداية ، فالمجوء 

الطريؽ األصمي وىو القضاء  إلىذكرنا ذلؾ سابقا ال يفقد أطراؼ الخصومة حقيـ في المجوء 
المحددة في قانوف الرسمي ، ويفصؿ القضاء في الدعوى بحكـ طبقا إلجراءات التقاضي 

اإلجراءات المدنية واإلدارية ، وىو الحكـ الذي كاف بإمكاف األطراؼ أف يصدروه إف ىـ توصموا 
 التفاؽ . 
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 الثانيالمطمب 
 في اتفاق التسوية وتنفيذهالطعن 

ىذا المطمب مدى إمكانية الطعف في اتفاؽ التسوية المتمخض عف اجراء  سنعالج في   
 الوساطة ) الفرع األوؿ (  ، والتنفيذ القضائي ليذا االتفاؽ ) الفرع الثاني ( .

 الفرع األول : الطعن في اتفاق التسوية 

منح المشرع الجزائري اتفاقية التسوية الناتجة عف الوساطة والمؤشر عمييا مف القضاء  قدل   
 واإلداريةمف قانوف اإلجراءات المدنية  1004حيث نصت المادة  صفة الحكـ القضائي القطعي

غير قابؿ ألي  أمربموجب  االتفاؽعمى ما يمي : )) يقـو القاضي بالمصادقة عمى محضر 
، ويعد بذلؾ سندا تنفيذيا ، وبذلؾ أصبحت  سندا تنفيذيا ((  االتفاؽطعف ، ويعد محضر 

الوساطة تشكؿ وسيمة فعالة في حؿ النزاعات المدنية نظرا الكتساب التسوية الناتجة عنيا صفة 
حجية األمر المقضي بو ، ويترتب عمى ذلؾ العديد مف المزايا العممية التي قد تشجع األطراؼ 

 .(1) الوسيط قبؿ النظر في موضوعو مف قبؿ قاضي الموضوع لطمب إحالة النزاع إلى
 : التنفيذ القضائي التفاق الوساطةالثاني الفرع 

ف أىمية الوساطة ال تظير مف خالؿ عدد القضايا التي انتيت بحؿ ، ولكف في خمؽ عقود ا   
 قانونية فعالة في حد ذاتيا ، تنيي الخصومة ، وتكوف مضمونة مف حيث التنفيذ.

عالقة نظاـ الوساطة بجياز القضاء ال يقتصر عمى تدخؿ ىذا األخير في  ومف ىنا نجد أف   
تنفيذ ما يتوصؿ إليو الخصـو مف اتفاؽ ، ذلؾ أف الغاية مف  إلىإجراءات الوساطة ، بؿ يمتد 

حموؿ ودية قابمة  إلىاالعتراؼ بإجراء الوساطة ضمف النظاـ القانوني الجزائري ىو الوصوؿ 
ىو ثمرتيا ونتيجتيا ، عمى غرار  إذفمرحمة التنفيذ تعد أىـ مرحمة مف مراحؿ الوساطة  لمتنفيذ ،

بالنسبة لمدعوى القضائية التي تنتيي بحكـ قضائي أو بالنسبة لباقي الطرؽ  إفأىمية المرحمة 

                                                            

أيمف خالد عبد الكريـ مساعده ، الوساطة كوسيمة لتسوية النزاعات المدنية في القانوف األردني  مجمة أبحاث اليرموؾ   -1
 . 1939ص  ، 2004)أ( ،  04، العدد  20المجمد 
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ىذه المرحمة والوصوؿ بيا  إنجاحومف ىنا يبرز لنا دور القضاء في  . البديمة كالصمح والتحكيـ 
  . نشودةنيايتيا الم ىإل

وعميو يثور التساؤؿ ىنا حوؿ الشروط القانونية المتطمبة العتبار محضر االتفاؽ سندا تنفيذيا ، 
 والمنازعات الناجمة عف ىذا التنفيذ .

 شروط اعتبار محضر اتفاق التسوية سندا تنفيذيا   وال :أ
 تأشير القاضي المختص بالنزاع عمى محضر االتفاق  -أ

يعتبر اتفاؽ الخصـو المتوج لموساطة سندا تنفيذيا صالح لمتنفيذ الجبري بالنسبة لمحقوؽ ال    
مف قانوف  1004و  600طبقا ألحكاـ المادة ،  (1)التي يتضمنيا القتضائيا جبرا عف المديف

اإلجراءات المدنية واإلدارية ، وفؽ القواعد المبينة في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية في 
 600باب الرابع مف الكتاب الثالث بعنواف " أحكاـ عامة في التنفيذ الجبري " في المواد مف ال

والمتمثمة المستمزمة فيو  أف يستوفي اتفاؽ الوساطة الشروط القانونيةمنو  إال بعد  799إلى 
 إلى باإلضافةمحضر يتضمف محتوى االتفاؽ و توقيع الخصـو ، الوسيط أساسا في تحرير 

  .بموجب أمر غير قابؿ ألي طعف  االتفاؽقاضي عمى محضر تصديؽ ال
محضر االتفاؽ :مذيال بالصيغة التنفيذية محضر االتفاق المؤشر عميو من طرف القضاء أن يكون  -ب

كغيره مف السندات التنفيذية ال يصمح لمتنفيذ الجبري إال بعد ،  المؤشر عميو مف طرؼ القضاء
الحصوؿ عمى الصيغة التنفيذية والتي تمنح لو بنفس الطريقة التي تعطى بيا لألحكاـ طبقا 

: )) ال يجوز التنفيذ مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية التي جاء فييا ما يمي  601لممادة 
نص في القانوف ، إال بموجب نسخة مف السند التنفيذي ، مميورة في غير األحواؿ المستثناة ب

 بالصيغة التنفيذية اآلتية :
 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 باسـ الشعب الجزائري 

                                                            

السندات التنفيذية مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى ما يمي : " تتقادـ الحقوؽ التي تتضمنيا  600تنص المادة  -1
 ( سنة كاممة ابتداء مف تاريخ قابميتيا لمتنفيذ .15بمضي خمس عشرة )

  يقطع التقادـ بكؿ إجراء مف إجراءات التنفيذ " .
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 وتنتيي بالصيغة اآلتية :
 في المواد المدنية :  -أ

ة ، تدعو وتأمر جميع وبناء عمى ما تقدـ ، فاف الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي
المحضريف وكذا كؿ األعواف الذيف طمب إلييـ ذلؾ ، تنفيذ ىذا الحكـ ، القرار .... وعمى 
النواب العاميف ووكالء الجميورية لدى المحاكـ مد يد المساعدة الالزمة لتنفيذه ، وعمى جميع 

االقتضاء ، إذا طمب إلييـ  قادة وضباط القوة العمومية تقديـ المساعدة الالزمة لتنفيذه بالقوة عند
 ذلؾ بصفة قانونية .

 وبناء عميو وقع ىذا الحكـ ".      
تمنح نسخة مف السند التنفيذي مميورة بالصيغة التنفيذية لممستفيد شخصيا مف الصمح أي 
الطرؼ الذي يكوف لو الحؽ في الحصوؿ عمى أداء معيف مف الطرؼ الثاني ، كما يمكف 

 لموكيؿ عنو بوكالة خاصة .إعطاء ىذه النسخة 
يمير ويوقع عمى النسخة التنفيذية رئيس أمناء الضبط وتحمؿ عبارة " نسخة تنفيذية مطابقة 

 لألصؿ " وتختـ بالختـ الرسمي لمجية التي أصدرتو .
ذا فقدت ىذه النسخة ممف تسمميا  االتفاؽوتسمـ نسخة تنفيذية واحدة مف محضر  لكؿ مستفيد وا 

 كنو الحصوؿ عمى نسخة تنفيذية أخرى بناء عمى أمر عمى عريضة .قبؿ التنفيذ ، يم
يتـ التنفيذ مف طرؼ المحضريف القضائييف ، بناء عمى طمب المستفيد مف السند التنفيذي أو 
ممثمو القانوني أو اإلتفاقي ، ويجب أف يسبؽ التنفيذ الجبري التبميغ الرسمي لمسند التنفيذي 

 يوما . 15بما تضمنو السند التنفيذي في اجؿ  وتكميؼ المنفذ عميو بالوفاء ،
  محضر االتفاق المؤشر عميو من طرف القضاء منازعات تنفيذ   ثانيا :

لقد تناوؿ المشرع الجزائري بالتنظيـ إجراءات تسوية إشكاالت تنفيذ السندات التنفيذية بصورة     
مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية ، والتي تطبؽ عمى  635إلى  631عامة في المواد مف 

عمى اعتبار أنو أحد السندات  االتفاؽ المؤشر عميو مف طرؼ القضاءإشكاالت تنفيذ محضر 
 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية . 600فيذية التي عددىا المشرع الجزائري في المادة التن
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يستند  االتفاؽ المؤشر عميو مف طرؼ القضاء ،وعميو ففي حالة وجود إشكاؿ في تنفيذ محضر 
إلى أسباب شكمية أو أسباب موضوعية متعمقة بإجراءات أو شروط التنفيذ يحرر المحضر 

را عف ىذا اإلشكاؿ ويدعو الخصـو لعرض اإلشكاؿ عمى رئيس المحكمة التي القضائي محض
 يباشر في دائرة اختصاصيا التنفيذ عف طريؽ االستعجاؿ.

ترفع دعوى اإلشكاؿ في التنفيذ مف طرؼ المستفيد مف محضر الصمح أو المنفذ عميو أو الغير 
 الذي لو مصمحة، بحضور المحضر القضائي المكمؼ بالتنفيذ .

ي حالة رفض المحضر القضائي تحرير محضر عف اإلشكاؿ الذي يثيره احد األطراؼ ، وف
يجوز ألحدىـ تقديـ طمب وقؼ التنفيذ إلى رئيس المحكمة ، عف طريؽ دعوى إستعجالية مف 

 ساعة إلى ساعة وتكميؼ المحضر القضائي وباقي األطراؼ بالحضور أماـ الرئيس .
ؼ التنفيذ عدـ سبؽ الفصؿ في نفس موضوع اإلشكاؿ ويشترط في دعوى اإلشكاؿ أو طمب وق

 أو الطمب مف نفس األطراؼ.
توقؼ إجراءات التنفيذ إلى غاية الفصؿ في اإلشكاؿ أو في طمب وقؼ التنفيذ مف طرؼ رئيس 
المحكمة ، الذي يتعيف عميو أف يفصؿ في دعوى اإلشكاؿ أو في طمب وقؼ التنفيذ ، في أجؿ 

عوى بأمر لو طابع مؤقت وال يمس أصؿ الحؽ وال يفسر محضر يوما مف تاريخ رفع الد 15
 الصمح ويكوف مسبب غير قابؿ ألي طعف .

وفي حالة قبوؿ دعوى اإلشكاؿ أو طمب وقؼ التنفيذ ، يأمر الرئيس بوقؼ التنفيذ لمدة محددة 
 أشير ابتداء مف تاريخ رفع الدعوى . 06ال تتجاوز 

وقؼ التنفيذ يأمر بمواصمة التنفيذ ، بحيث تبقى حالة رفض دعوى اإلشكاؿ أو طمب  أما في
جراءات التنفيذ السابقة لدعوى اإلشكاؿ أو طمب وقؼ التنفيذ قائمة وصحيحة  جميع عقود وا 

 وتستمر مف أخر إجراء .
بطالف ، فاف ىذا اإللغاء الالمنفذ بو بدعوى محضر االتفاؽ أما إذا ألغت المحكمة المختصة    

يوجب إعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو قبؿ التنفيذ ، ويشمؿ ذلؾ التزاـ المحكـو عميو في حكـ 
كما يمتـز بتعويض المحكـو لو إذا توافرت عناصر االتفاؽ اإللغاء برد ما استوفاه بموجب 
 المسؤولية التقصيرية في جانبو .
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 رابعالفصل ال
 ام التحكيم كطريق بديل تقميديدور القضاء في تفعيل نظ

إذا كانت القاعدة العامة تعطي لمحاكـ الدولة صالحية تولي الوظيفة القضائية فإف اتفاؽ    
التحكيـ يأتي كوسيمة استثنائية يمجأ إلييا أطراؼ النزاع لفصؿ ما ينشأ بينيـ مف منازعات دوف 

  يوفره القضاء منيا.المجوء إلى القضاء نظرًا لما يوفره ليـ مف مزايا عديدة ال
لنظاـ التحكيـ ىو توفير الحماية القضائية المشرع الجزائري  تبنيإف اليدؼ األساسي مف وراء   

تخفيؼ العبء عف جياز القضاء الذي  لمخصـو ، بإجراءات ميسرة ومواعيد معقولة ، بيدؼ
أصبح يشكوا مف كثرة القضايا وتعقدىا وطوؿ إجراءات التقاضي ومدة الفصؿ فييا وتكاليفيا 
التي أصبحت ترىؽ المتقاضيف باإلضافة إلى إشكاالت تنفيذ األحكاـ القضائية التي ال ترضي 

 في اغمب األحياف المحكـو عمييـ .
واحتراـ اآلثار المترتبة عميو يقتضي تعاونا وثيقا بيف القضاء إف ضماف فاعمية التحكيـ    

لقضاء والتحكيـ تقارب وتعاوف في مختمؼ المراحؿ التي يمر بيا التحكيـ  وىيئات التحكيـ فبيف ا
 . فيما روحاف لجسد واحد، ىو جسد العدالة

مساعدتيـ  فالتحكيـ لـ يعد نظاما رضائيا يتوقؼ نجاحو عمى حسف نية المحتكميف ومدى   
 لممحكـ في أداء لميمتو.

لقضاء يمعب دورا ىاـ وفعاؿ لصالح انجاز التحكيـ ، وانطالقًا مف ىذا الدور فإف يمعب ا   
التشريعات الحديثة تنظـ العالقة بيف القضاء والتحكيـ لتوضح مف جية أوجو المساعدة والمؤازرة 

حكيـ بيدؼ إرساء الضوابط والمقومات بينيما ، ومف جية أخرى حدود الرقابة واإلشراؼ عمى الت
 .(1)التي تكفؿ حسف سير التحكيـ وتحقيؽ أغراضو 

                                                            

تعارض ، مجمة العدؿ  أـميسـ النويري ، دور القاضي ودور المحكـ في الدعوى : تكامؿ في ىذا الخصوص :  أنظر -1
  . 2009، بيروت ، لبناف ،  واألربعوفالعدد الرابع ، السنة الثالثة تصدر عف نقابة المحاميف ، 
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وعمى ىذا األساس منح المشرع الجزائري قضاء الدولة دورا بارزا في نطاؽ نظاـ التحكيـ ،    
فقد يكوف لمقضاء دورا مساعدا لمتحكيـ. كما قد يكوف لمقضاء دورا موازيا لمتحكيـ في حالة 

 بالتدابير المؤقتة أو التحفظية.األمر 
 حكـ التحكيـ مف خالؿ نوعيف مف الرقابة : إزاءكذلؾ فإف قضاء الدولة يمعب دورا رقابيا    
الصيغة التنفيذية لحكـ التحكيـ إال بعد التأكد رقابة عند طمب تنفيذ حكـ التحكيـ اذ ال تعطي  -أ

 مف تحقؽ شروط معينة في ىذا الحكـ .
 الطعف عمى حكـ التحكيـ .الرقابة عند  -ب
وعميو نستعرض في ىذا الفصؿ لدور القضاء في تحقيؽ فاعمية التحكيـ مف خالؿ بسط واليتو    

ثـ الرقابة  ، عمى إجراءات التحكيـ ، بدءا بتشكيؿ ىيئة التحكيـ والى ما قبؿ صدور حكـ المحكـ
 عمى حكـ التحكيـ وىذا عمى النحو التالي : 

 .) المبحث األوؿ ( راءات التحكيـدور القضاء في إج -1
 .( ني) المبحث الثا  الرقابي في التحكيـدور القضاء  -2

 المبحث األول

 إجراءات التحكيم دور القضاء في
( ، ودور القضاء  األوؿفي ىذا المبحث دور القضاء المساعد في التحكيـ ) المطمب  نتناوؿ   

 الموازي في التحكيـ ) المطمب الثاني ( .
 األول المطمب

 دور القضاء المساعد في التحكيم
ي دوف أف نشير بداية إلى أف موضوع البحث يتناوؿ دور القضاء في التحكيـ الداخم يجب    

أي التحكيـ الذي يتـ طبقا ألحكاـ القانوف الوطني ألطراؼ النزاع  التطرؽ إلى التحكيـ الدولي
وداخؿ دولتيـ . فالقانوف الوطني ىو الذي ينص عمى كافة اإلجراءات والقواعد التي تطبؽ عمى 
عممية التحكيـ ، ويالحظ أف المشرع الجزائري ميز بيف نوعي التحكيـ فتناوؿ التحكيـ التجاري 

إلى  1039مف الباب الثاني مف الكتاب الخامس في المواد مف الدولي في الفصؿ السادس 
 قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية .مف  1061
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مدور المساعد لمقضاء في التحكيـ والذي يبرز قبؿ بدئ الخصومة لسنتطرؽ في ىذا المبحث    
 ثاني ( . فرعالخصومة التحكيمية ) أثناء سير األوؿ ( ، وأيضا الفرع التحكيمية ) 

 األول : دور القضاء قبل بدئ الخصومة التحكيمية  الفرع

إف الخصائص التي يمتاز بيا التحكيـ جعمتو الخيار األمثؿ لمخصـو في حؿ النزاعات    
الناشئة بينيـ . ولكف ضماف فاعمية التحكيـ تستوجب عدـ ترؾ اتفاؽ األطراؼ عمى ولوج ىذا 

ة تعصؼ بو ، بفعؿ ىوى في نفس احد المتقاضيف الطريؽ عرضة لالنييار عند أوؿ فرص
أوحى لو بعدـ تمبية التحكيـ لمصالحو أو لعارض شاب تشكيؿ ىيئة التحكيـ ، فاالستبقاء عمى 
اتفاؽ التحكيـ فاعال ، بقدر المستطاع ، يقتضي سد كؿ ثغرة قد يتذرع بيا احد المحتكميف 

 لمتممص مف التزامو المسبؽ بالتحكيـ .
ىـ ىذه الثغرات ما يخص ىيئة التحكيـ ، سواء تعمؽ األمر بتشكيؿ ىذه الييئة أو ولعؿ مف أ   

رد المحكـ وعزلو وتعييف محكـ بديؿ لو ، مف أجؿ ضماف استمرارية التحكيـ واحتراـ الحكـ 
 الصادر عف المحكـ ، ونعرض فيما يمي لوالية القضاء في تعييف المحكـ ورد المحكـ وعزلو .

 الرقابة عمى وجود اتفاق التحكيم في دور القضاء وال : أ

اتفاؽ التحكيـ ىو اإلطار العاـ لعممية التحكيـ وقد يتخذ شكؿ عقد تحكيـ أو في صيغة عقد     
تحكيـ كما تناولنا ذلؾ سابقا ، ورقابة القضاء عمى وجود اتفاؽ التحكيـ وصحتو تتخذ عدة 

اؼ التحكيـ أف يرفع دعوى بطالف اتفاؽ صور وأشكاؿ ، إذ يجوز لصاحب المصمحة مف أطر 
التحكيـ أماـ القضاء ، تحسبا لتمسؾ الطرؼ اآلخر بو ، وذلؾ استنادا لمقواعد العامة في 
األحواؿ التي يكوف فييا محؿ اتفاؽ التحكيـ مخالفا لمنظاـ العاـ أو مما ال يجوز المجوء بشأنو 

 إلى التحكيـ بنص القانوف . 
ؽ التحكيـ ترد في شكؿ دفع أثناء النظر في دعوى موضوع الحؽ ورقابة القضاء التفا   

المتنازع بشأنو لكف بشرط أف يثير صاحب المصمحة الدفع بالتحكيـ قبؿ أي دفع في الموضوع  
ألف الدفع بالتحكيـ يعتبر مف الدفوع بعدـ القبوؿ يجب أف يثار قبؿ أي دفع في الموضوع . 

ـ قبوؿ الدعوى إذا تبيف ليا صحة الدفع الذي تمسؾ بو فمممحكمة في ىذه الحالة أف تحكـ بعد
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صاحب المصمحة ، إال إذا كاف اتفاؽ التحكيـ باطال ، فإنيا ترد الدفع المثار وتستمر في نظر 
 موضوع النزاع ، وبذلؾ تكوف قد منعت المجوء إلى التحكيـ . 

 دور القضاء في اختيار المحكمين  ثانيا :

ترتكز عمييا قوانيف التحكيـ الحديثة التسميـ بحرية أطراؼ النزاع في إف مف األساسية التي    
 ـ .ػػػػػػػتشكيؿ ىيئة التحكي

فالخصـو الذيف اختاروا التحكيـ طريقا لفض النزاع الناشئ بينيـ وأبرموا لذلؾ اتفاقا عمى 
عاممة التحكيـ ينبغي عمييـ أف يشكموا ىيئة التحكيـ التي ستتولى الفصؿ في ىذا النزاع مع م

 طرفي التحكيـ عمى قدـ المساواة في عممية اختيار أعضاء ىيئة التحكيـ .
األطراؼ  إلييـمحكميف يعيد  اختياروفي الواقع العممي قد يتـ تشكيؿ ىيئة التحكيـ عف طريؽ 

بميمة الفصؿ في النزاع ، وقد يعيد بميمة تشكيؿ ىيئة التحكيـ إلى مؤسسة أو مركز لمتحكيـ ، 
 لبا عندما يمجأ األطراؼ إلى أحد مراكز التحكيـ .ويحدث ذلؾ غا

ومما سبؽ نجد أف ىيئة التحكيـ . سواء كاف التحكيـ فرديا أو مؤسسيا حيث يمجأ األطراؼ    
قد تتشكؿ مف عضو واحد أو مف عدة أعضاء وفقا لما يتفؽ عميو  ، إلى أحد مؤسسات التحكيـ

ي تتولى إدارة عممية التحكيـ . والواقع أف ىناؾ أو ما تقضي بو لوائح المؤسسة التأطراؼ النزاع 
عدة اعتبارات تؤثر في عممية اختيار األطراؼ لنظاـ المحكـ المنفرد أو لنظاـ تعدد المحكميف 

 .(1)ىا والخبرات الفنية التي يتطمبياأىميا أىمية النزاع وحجمو والمشكالت التي يثير 
تشكيؿ ىيئة كميف تالمحب، حيث أناط ي الجديد قانوف التحكيـ الجزائر  وعمى ىذا النحو سار   

وأجازت ليـ االتفاؽ عمى تشكيميا مف محكـ واحد أو أكثر ، فاف تعدد المحكموف  ،التحكيـ 
الفقرة الثانية  1012الفقرة الثالثة والمادة  1008. ونصت المواد وجب أف يكوف عددىـ وترا

المحكميف أو كيفية تعيينيـ ، وعمى  أسماءلـ يتضمف  إذاعمى بطالف شرط أو اتفاؽ التحكيـ 
ذلؾ يكوف المشرع الجزائري قد ربط صحة شرط أو اتفاؽ التحكيـ بتعييف ىيئة التحكيـ مف قبؿ 

 المحكميف .

                                                            

 . 28، ص رسالة سابقة  عامر مدا اهلل محمود النوايسة ، -1
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المشرع الجزائري خرج عمى ىذه القاعدة ونص عمى طريؽ استثنائي في تعييف ىيئة  إاّل أف   
يكوف فييا اختيار المحكـ أو المحكميف راجعًا دخؿ ، و التحكيـ ال تكوف فيو إلرادة المحكميف أي 

 إلى المحكمة واختيار القاضي.
بسبب تمكؤ أحد الفرقاء عمى  صعوبات معينة ، اعترضت تشكيؿ المحكمة التحكيميةفاف    

تسمية المحكـ أو عدـ اتفاقيـ عمى تعييف محكـ أو اختالؼ المحكميف عمى تعييف محكـ ثالث 
يعيف المحكـ أو  . (1) أو في حالة تسمية عدد زوجي مف المحكميف يتعذر معو انعقاد المحكمة
العقد أو محؿ تنفيذه ،  المحكميف مف قبؿ رئيس المحكمة الواقع في دائرة اختصاصيا محؿ إبراـ

دوف تعييف المحكـ وبالتالي عدـ مباشرة يا وىذا حتى ال تحوؿ ىذه الصعوبات ميما كاف نوع
كما قد يعيد لرئيس المحكمة المختص تعييف . الخصومة التحكيمية مما يسبب ضياع الوقت 

ـ ، أو لتعمقو بنزاع ال الييئة التحكيمية إذا كاف شرط التحكيـ باطال وىذا إما لمخالفتو النظاـ العا
مف قانوف اإلجراءات المدنية  1009وفي ىذا الصدد نصت المادة لمتحكيـ .  يمكف أف يخضع

 واإلدارية التي جاء فييا ما يمي : 
)) إذا اعترضت صعوبة تشكيؿ محكمة التحكيـ ، بفعؿ أحد األطراؼ أو بمناسبة تنفيذ إجراءات 

المحكـ أو المحكموف مف قبؿ رئيس المحكمة الواقع في تعييف المحكـ أو المحكميف ، يعيف 
 .  دائرة اختصاصيا محؿ إبراـ العقد أو محؿ تنفيذه

إذا كاف شرط التحكيـ باطال أو غير كاؼ لتشكيؿ محكمة التحكيـ ، يعايف رئيس المحكمة    
 ذلؾ ويصرح باألوجو لمتعييف(( .

 دور القضاء في استبدال المحكم   ثالثا :

التزاـ المحكـ ىو التزاـ بعمؿ وعميو ال يمكف إجبار المحكـ أو المحكميف عمى قبوؿ إف    
مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية  1015المادة  الميمة المسندة إلييـ ، وفي ىذا نصت

عمى ما يمي : )) ال يعد تشكيؿ محكمة التحكيـ صحيحا ، إال إذا قبؿ المحكـ أو المحكموف 
 دة إلييـ (( .بالميمة المسن
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وعميو نجد أف المشرع الجزائري قد ربط صحة تشكيؿ المحكمة التحكيمية بقبوؿ المحكـ لميمتو  
 فإذا قبميا صح تشكيؿ المحكمة ، والتـز المحكـ تعاقديا بميمة إصدار حكـ تحكيمي .

ذا شرع المحكـ في ميمتو فال يجوز لو التخمي عنيا ، كما ال يجوز رده إال إذا طر     أ سبب وا 
الفقرة األولى التي جاء فييا ما يمي : )) ال  1021مف أسباب الرد وىو ما نصت عميو المادة 

يجوز لممحكميف التخمي عف الميمة إذا شرعوا فييا  وال يجوز ردىـ إال إذا طرأ سبب مف أسباب 
 الرد بعد تعيينيـ(( .

ر مف طرؼ رئيس المحكمة أما إذا رفض المحكـ الميمة المسندة فإنو يستبدؿ بغيره بأم   
الفقرة الثالثة التي جاء فييا ما يمي : )) إذا رفض المحكـ  1012المختصة طبقا لنص المادة 

 .ؼ رئيس المحكمة المختصة ((المعيف القياـ بالميمة المسندة إليو ، يستبدؿ بغيره بأمر مف طر 
بناه سابقا بأف كفؿ والظاىر مف ىذا النص أف المشرع الجزائري حاد عف المبدأ الذي ت   

لألطراؼ سواء في شرط التحكيـ أو في اتفاؽ التحكيـ تعييف المحكميف أو كيفية تعيينيـ كما 
عمى التوالي مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية ، ونص  1012و  1008جاء في المواد 

وعميو قد  . عمى أف تعييف المحكـ أو المحكميف يكوف مف طرؼ القضاء في حالة رفض الميمة
يجد األطراؼ أنفسيـ أماـ محكـ غير مقبوؿ مف طرفيـ أو ال تتوافر فيو الشروط التي وضعيا 
األطراؼ في المحكـ . إال أف ىذا ال يمغي مف وجية نظرنا األثر اإليجابي لتعييف ىيئة التحكيـ 
 مف طرؼ القضاء ، بما يكفؿ سرعة تنصيبيا بما يكفؿ سرعة الفضؿ في النزاع المعروض

 أماميا دوف تضييع لموقت .
 دور القضاء في رد المحكم أو عزلو   رابعا :

مف منح الحماية القضائية وىو مجرد  أحاط المشرع القاضي بالضمانات التي تكفؿ لو لقد   
 (1)قواعد عدـ صالحية القضاة وردىـ وتنحيتيـالعواطؼ مستقؿ الرأي محايد القرار ، فوضع 

القاضي فيجب عميو القياـ بعممو عمى وجو كبير مف الحيدة واالستقالؿ  وألف المحكـ يعد بمثابة 
 بؿ ويجب عميو أف يفصح عف أي ظروؼ مف شأنيا إثارة شكوؾ حوؿ حيدتو واستقاللو .

                                                            

 .( مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 284 -241أنظر : المواد )  -1



 

230 

إرادة األطراؼ ال تنتيي عند تعييف المحكميف ، بؿ يستمر دور اإلرادة في  وتبعا لذلؾ فإف   
تمنح جؿ التشريعات  ذلؾضوابط معينة ، وحرصا عمى  ممارسة الرقابة عمى اختيارىا ضمف

القانونية ، األطراؼ حؽ رد المحكميف ، إذا توافرت شروط معينة ، وذلؾ ضمف سقؼ زمني 
 محدد حتى ال يتخذ ىذا اإلجراء وسيمة لتعطيؿ عمؿ ىيئة التحكيـ .

 أسباب رد المحكم  -أ

الجديد األسباب التي يتعيف االستناد إلييا لرد لقد حدد المشرع الجزائري في قانوف التحكيـ    
ـ التشريعات المتعمقة المحكـ ممف تثبت لو ىذه الصفة عمى الوجو السالؼ ، عمى عكس معظ

أنظمة تحكيمية عمى أساس أنو ال توجد  أوسواء كانت وطنية أو اتفاقات دولية بالتحكيـ ، 
 .(1)أسباب محددة لرد المحكـ 

مف ؽ ا ـ ا عمى حاالت الرد الخاصة بالمحكـ حيث جاء فييا  1016حيث نصت المادة     
 ما يمي : 

 )) يجوز رد المحكـ في الحاالت اآلتية : 
 عندما ال تتوفر فيو المؤىالت المتفؽ عمييا بيف األطراؼ . -1
 طراؼ .عندما يوجد سبب رد منصوص عميو في نظاـ التحكيـ الموافؽ عميو مف قبؿ األ -2
عندما تتبيف مف ظروؼ شبية مشروعة في استقالليتو ، ال سيما بسبب وجود مصمحة أو  -3

 عالقة اقتصادية أو عائمية مع احد األطراؼ مباشرة أو عف طريؽ وسيط(( .
والمقصود بالحالة الثانية ىو أف قانوف التحكيـ الجديد منح األطراؼ في اتفاقيات التحكيـ تحت 

ا تعييف المحكـ أو المحكميف أو تحديد كيفيات تعيينيـ وذلؾ عف طريؽ طائمة البطالف إم
اإلحالة إلى نظاـ تحكيمي ينص كذلؾ عمى حاالت معينة يؤخذ بيا في رد المحكـ أو المحكميف     

                                                            

التي تجيز رد المحكـ لعدـ صالحيتو لمتحكيـ وذلؾ بوجو عاـ ، أو ألي أسباب أخرى يالحظ أف ىناؾ بعض النصوص  -1
وفييا : " يطمب  1965مف اتفاقية البنؾ الدولي بواشنطف لسنة  57دوف تحديد ليذه األسباب عمى نحو ما نصت عميو المادة 
التحكيـ األردني بقوليا : " ال يجوز رد المحكـ مف قانوف  01/ 17رد المحكـ استنادا إلى انو غير صالح لمتعييف " . والمادة 

إال إذا قامت ظروؼ تثير شكوكا حوؿ استقاللو " . وىناؾ بعض التشريعات التي أرجعت أسباب رد المحكميف إلى ذات أسباب 
 -4يا : " مف قانوف اإلجراءات المدنية اإلماراتي ، بقول 04/ 207رد القضاة مع أسباب أخرى عمى نحو ما نصت عميو المادة 

وال يجوز رده عف الحكـ إال ألسباب تحدث أو تظير بعد تعييف شخصو ، ويطمب الرد لذات األسباب التي يرد بيا القاضي أو 
   يعتبر بسببيا غير صالح لمحكـ ويرفع طمب الرد إلى المحكمة المختصة أصال بنظر الدعوى ...." .



 

231 

يقدـ طمب الرد مف المحكـ نفسو إذا عمـ أنو قابؿ لمرد ، ويخبر في ىذه الحالة األطراؼ بذلؾ 
  :التي جاء فييا ما يميالفقرة الثانية مف ؽ إ ـ إ  1015يمتو طبقا لممادة ويتوقؼ عف القياـ بم

)) إذا عمـ المحكـ أنو قابؿ لمرد ، يخبر األطراؼ بذلؾ وال يجوز لو القياـ بالميمة إال بعد 
 موافقتيـ(( .

كما يمكف أف يقدـ مف الطرؼ الذي كاف قد عينو أو شارؾ في تعيينو ، ويشترط في ىذه      
الة أف يكوف سبب الرد عمـ بو بعد التعييف وليس قبمو. كما يشترط أيضا تبميغ محكمة الح

الفقرة الرابعة و  1016التحكيـ والطرؼ األخر دوف تأخير بسبب الرد وفقا لما جاء في المادة 
الخامسة مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية التي تنص عمى ما يمي : )) ال يجوز طمب رد 

 مف الطرؼ الذي كاف قد عينو ، أو شارؾ في تعيينو  إال لسبب عمـ بو بعد التعييف .المحكـ 
 تبمغ محكمة التحكيـ والطرؼ األخر دوف تأخير بسبب الرد(( .

الرد الذي يتبيف قبؿ التعييف ال يجيز لممحتكـ سبب  أفوالنص يدؿ بمفيـو المخالفة عمى 
االستناد إليو في طمب الرد ، ألنو إذا كاف يعمـ بسبب الرد قبؿ تعييف المحكـ الذي يطمب رده ، 

 إذا أما، (1)االشتراؾ في ذلؾ يعد تنازال ضمنيا منو عف ىذا الرد  أوفاف اختياره ىذا المحكـ 
اره المحتكـ األخر فيجوز لو االستناد إلى األسباب التي بطمب رد المحكـ الذي اختكاف المحتكـ 

 تظير قبؿ التعييف أو بعده .
كما يتبيف مف خالؿ ما تقدـ أف حاالت الرد بالنسبة لممحكـ ليست مف النظاـ العاـ وبالتالي    

يمكف لألطراؼ االتفاؽ عمى تسويتيا عف طريؽ القبوؿ بالمحكـ مع الحالة أو السبب المتوافر ، 
 المذكورة أعاله  . 1015ا جاء في الفقرة الثانية مف المادة كم
وفي جميع األحواؿ ال يقبؿ طمب الرد إذا اقفؿ باب المرافعة ، وال ممف سبؽ لو تقديـ طمب    

ال صار األمر عبثا يقصد بو تعطيؿ  برد المحكـ نفسو في ذات التحكيـ ولمسبب ذاتو ، وا 
                                                            

مف القانوف المدني ، التي تجيز لمطرؼ  81ف ، يستطيع أف يتذرع بالمادة يالحظ أف المحتكـ في الحالة المعروضة في المت -1
الذي وقع في غمط في صفة المحكـ كانت ىي الدافع لمتعاقد أف يطمب مف المحكمة المختصة إبطاؿ العقد حيث نصت المادة 

 إبطالو ."  المذكورة عمى أنو : " يجوز لممتعاقد الذي وقع في غمط جوىري وقت إبراـ العقد ، أف يطمب
عمى ما يمي : " ويعتبر الغمط جوىريا عمى األخص إذا وقع في صفة لمشيء ، يراىا المتعاقداف  82/02كما نصت المادة 

  جوىرية ، أو يجب اعتبارىا كذلؾ نظرا لشروط العقد ولحسف النية ."
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يفترض أف ينتيي إليو التحكيـ مف حسـ النزاع في وقت الفصؿ في التحكيـ فحسب خالفا لما 
 قصير .

 إجراءات رد المحكم وأثاره   -ب

لرد المحكـ ، تبميغ محكمة التحكيـ  إتباعياالتي أوجب المشرع الجزائري  اإلجراءاتمف بيف    
 الفقرة الخامسة . 1016والطرؼ اآلخر دوف تأخير بسبب الرد كما جاء في نص المادة 

 والسؤاؿ الذي يطرح بخصوص رد المحكميف ىو : مف ىي الجية التي تبت في طمب الرد ؟      
المذكورة أعاله بقوليا : )) في حالة  1016أجابت عف ىذا السؤاؿ الفقرة السادسة مف المادة 

النزاع ، أذا لـ يتضمف نظاـ التحكيـ كيفيات تسويتو أو لـ يسع األطراؼ لتسوية إجراءات الرد ، 
 يفصؿ القاضي في ذلؾ بأمر بناء عمى طمب مف ييمو التعجيؿ .

 ىذا األمر غير قابؿ ألي طعف  (( .
ع بيف في حالة النزا في حاؿ عمـ المحكـ أنو قابؿ لمرد ولـ يتنح مف تمقاء نفسو ، أو أي أنو    

أو سبب عدـ اتفاقيـ عمى القبوؿ بالمحكـ بالرغـ مف توافر حالة األطراؼ حوؿ رد المحكـ ، و 
الرد . ولـ يتضمف نظاـ التحكيـ الذي يحدد كيفية تعييف المحكميف و الموافؽ عميو مف قبؿ 

فإف القاضي ىو مف يتكفؿ تحكيـ كيفيات تسوية ىذا النزاع األطراؼ في شرط أو اتفاؽ ال
 عف بناء عمى طمب مف ييمو التعجيؿ.بالفصؿ في ذلؾ بموجب أمر غير قابؿ ألي ط

بإعطاء القضاء والية الفصؿ في طمب الرد في حالة النزاع ، ألف الجزائري  وحسنا فعؿ المشرع
 تصدي ىيئة التحكيـ ليذا األمر سيجعميا خصما وحكما في ذات الوقت .

حكـ  إذاأنو ال يترتب عمى تقديـ طمب الرد وقؼ إجراءات التحكيـ ، بيد أنو  إلىبقي أف نشير 
 شارؾ فييا تعتبر كأف لـ تكف ، بما في ذلؾ الحكـ .التحكيـ التي  إجراءاتبرد المحكـ ، فإف 

 عزل المحكم  -جـ

المحكـ في  إلى،  وينظر (1)خصومة التحكيـ  أثناء إالعزؿ المحكـ ال يحدث بطبيعتو  إف   
ىذه المرحمة بوصفو قاضي الخصومة ، ومف ثـ فميس ألي مف المحتكميف عزلو بإرادتو المنفردة  

                                                            

. 246، ص  1997عمي سالـ ، والية القضاء عمى التحكيـ ، دار النيضة العربية ، القاىرة ،  إبراىيـ - 1  
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  إجراءاتياوما لـ يتنحى المحكـ مف تمقاء نفسو ، فإنو يستمر في نظر خصومة التحكيـ ومتابعة 
 وليس أماـ المحتكـ في ىذه الحالة طمب رد المحكـ عمى نحو ما تقدـ بيانو .

انو يجوز عزلو بموافقة  أالالمنفردة ألحد المحتكميف  باإلرادةامتنع عزؿ المحكـ  إذاولكف 
مف قانوف اإلجراءات المدنية  1018فؽ ما جاء في الفقرة الثالثة مف المادة و الخصـو جميعا 

 واإلدارية )) ال يجوز عزؿ المحكميف خالؿ ىذا األجؿ إال باتفاؽ جميع األطراؼ (( .
وقد يكوف ىذا العزؿ صريحا ، كما يصح أف يكوف ضمنيا بتعييف محكـ بديؿ . لكف ماذا لو 

 .المحكـ ؟  تعذر اتفاؽ المحتكميف عمى عزؿ
يرى البعض أنو ال يجوز لجوء أحد المحتكميف إلى قضاء الدولة طالبا عزؿ المحكـ ألف العزؿ 
يقتضي بطبيعتو اتفاؽ جميع الخصـو ، في حيف يرى آخروف خالؼ ذلؾ ، الف المحكـ قد 
يتعذر عميو أداء ميمتو دوف عذر مقبوؿ ، في وقت قد ال يتيسر لممحتكـ صاحب المصمحة 

، وكذلؾ الحاؿ لو كاف المحكـ معيف مف طرؼ توافر سبب مف أسباب الرد في المحكـ إثبات 
المحكمة . فال مفر في ىاف الحالتيف مف منح القضاء سمطة الحكـ بعزؿ المحكـ بناء عمى 

 طمب مف الطرفيف المحتكميف ، فيتـ العزؿ دوف حاجة التفاؽ جميع األطراؼ .
ه لـ يأخذ بالعزؿ القضائي لممحكـ عمى خالؼ بعض والمشرع الجزائري كما بينا ذلؾ أعال

التحكيـ في حالة عدـ  إجراءاتتأخير غير مبرر في  إلىقد يؤدي  مما .(1) التشريعات المقارنة
وىو ما يشكؿ تيديدا قد يحد مف فاعمية التحكيـ تنحي المحكـ أو لـ تتفؽ األطراؼ عمى عزلو 

ويقمؿ مف دوره في حسـ المنازعات بشكؿ ودي وفي أقصر وقت وبجيد أقؿ مما يبذؿ عادة في 
 .(2)ساحات القضاء 

 
 

                                                            

مف قانوف التحكيـ األردني عمى أنو : " إذا تعذر عمى المحكـ أداء ميمتو أو لـ يباشرىا أو انقطع عف  19تنص المادة  -1
يتنح ولـ يتفؽ الطرفاف عمى عزلو يجوز لممحكمة المختصة  أدائيا بما يؤدي إلى تأخير غير مبرر في إجراءات التحكيـ ولـ 

 األمر بإنياء ميمتو بناء عمى طمب عمى أي مف الطرفيف بقرار ال يقبؿ أي طريؽ مف طرؽ الطعف ".
محمد أحمد البديرات ، مدى سمطة القاضي في التدخؿ في إجراءات التحكيـ ، " دراسة في قانوف التحكيـ األردني رقـ  -2
 . 726. ص  2001لسنة ( 31)
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 الثاني : دور القضاء أثناء سير الخصومة التحكيمية الفرع 

وكذا في تعييف المحكـ ، وأيضا سنتطرؽ في ىذا الفرع إلى دور القضاء في تمديد مدة التحكيـ 
 في تكممة سمطة المحكـ .

 دور القضاء في تمديد مدة التحكيم   وال :أ

صدار الحكـ المنيي لمخصومة كميا     القاعدة العامة أف عمى ىيئة التحكيـ إنياء التحكيـ وا 
االتفاؽ يجب أف ، فإذا لـ يوجد مثؿ ىذا اخالؿ الموعد المتفؽ عميو بيف أطراؼ التحكيـ ابتداءً 

 يصدر الحكـ أربعة أشير مف تاريخ تعيينيـ أو مف تاريخ إخطار محكمة التحكيـ .
لـ ينتيي التحكيـ بإصدار حكـ في ىذه الفترة ألي سبب كاف يجوز تمديد ىذه المدة  إذا أما

بموافقة األطراؼ وفي حالة االختالؼ يتـ التمديد وفقا لنظاـ التحكيـ ، وفي غياب ذلؾ يتـ 
مف قانوف  1018لتمديد مف طرؼ رئيس المحكمة المختصة طبقا لمفقرة الثانية مف المادة ا

، وذلؾ بناء عمى طمب طرفي التحكيـ أو احدىما ، ورئيس  اإلجراءات المدنية واإلدارية
ذاالمحكمة يمكنو أف يصدر أمرا بتحديد موعد إضافي أو إنياء إجراءات التحكيـ ،  اصدر  وا 

التحكيـ عندىا يعود االختصاص إلى المحكمة المختصة  إجراءاترار بإنياء رئيس المحكمة الق
لمفصؿ في موضوع النزاع التي يحؽ ليا نظرىا بناء عمى رفع الدعوى مف قبؿ أي مف طرفي 

 .(1)النزاع 
 دور القضاء في تعيين المحكم بعد بدئ الخصومة التحكيمية   ثانيا :

 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى ما يمي : )) ينتيي التحكيـ :    1024المادة  تنص  
بوفاة أحد المحكميف أو رفضو القياـ بميمتو بمبرر أو تنحيتو أو حصوؿ مانع لو ، ما لـ  -1

يوجد شرط مخالؼ  أو إذا اتفؽ األطراؼ عمى استبدالو مف قبؿ المحكـ أو المحكميف الباقيف ، 
 منو . 1009وفي حالة غياب االتفاؽ تطبؽ أحكاـ المادة 

وعميو فإف ميمة المحكـ بعد بدئ الخصومة التحكيمية قد تنتيي لألسباب المذكورة في المادة    
. إال أف ذلؾ ال يعني انتياء التحكيـ ، بؿ تتخذ إجراءات استبداؿ المحكـ طبقا لممادة 1024

                                                            

ميند عزمي أبو مغمي ، والدكتور أمجد حمداف الجيني ، رقابة القضاء عمى حكـ التحكيـ في القانوف األردني ، مجمة  -1
 . 281، ص  2009الشريعة والقانوف ، العدد الثامف والثالثوف ، 
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اإلدارية مف طرؼ المحكمة الواقع في دائرة اختصاصيا مف قانوف اإلجراءات المدنية و  1009
 محؿ إبراـ العقد أو تنفيذه . 

 دور القضاء في تكممة سمطة المحكم  ثالثا :

ىو الدور المساعد  إجراءاتو أثناءالمظير الثالث لوالية القضاء عمى خصومة التحكيـ  إف    
المحكـ كشخص  أف، ذلؾ  أىدافوتحقيؽ  إلىيقدمو القضاء لينتيي التحكيـ  أفالذي ينبغي 

زاءعادي ال يتمتع بسمطة اإلجبار ،  طرأ  إذامساعدة القاضي  إلىذلؾ فال شؾ أف يحتاج  وا 
 .سير خصومة التحكيـ ما يتطمب االستعانة بالسمطة القضائية لضماف فاعمية التحكيـ  أثناء

المحكـ ، إذ يمكف ليذا ومف ىنا يبرز بجالء الدور المساعد لمقضاء في تكممة قصور سمطة 
األخير الطمب إلى المحكمة المختصة مساعدتو عمى إجراءات التحكيـ ، وفؽ ما تراه ىذه الييئة 

 ـ .يمناسبا ضمانا لحسف سير التحك
مف بينيا استدعاء شاىد  اإلثباتوعمى ذلؾ قد تتطمب الخصومة التحكيمية تطبيؽ قواعد    

عند  أويـ بالوسائؿ التي تساعدىا عمى إجباره لمحضور لمحضور لسماع شيادتو أماـ ىيئة التحك
ص وكذلؾ إلزاـ شخالخبير تقريره في الوقت المحدد ،  إيداعأو عدـ ، (1)امتناعو عف اإلجابة 

وما قد يتطمبو  ،(2) الغير بتقديـ مستند منتج في الدعوى التحكيمية وضروري لمبت فييامف 

                                                            

ئية . إذ ليس لمقاضي في المواد المدنية إجبار يختمؼ حضور الشاىد أماـ القضاء المدني عما ىو مقرر في المسائؿ الجزا - 1
ف كانت شيادتو ضرورية إلظيار الحقيقة بخالؼ األمر في المسائؿ الجزائية التي يممؾ فيو  الشاىد عمى الحضور حتى وا 

ءات مف قانوف اإلجرا 97القاضي سمطة إجبار الشاىد عمى الحضور ولو باستعماؿ القوة العمومية عمال بأحكاـ المادة 
 .لجزائيةا

مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى ما يمي : " يتـ تكميؼ الشيود بالحضور بسعي مف  154وفي ذلؾ تنص المادة 
 الخصـ الراغب في ذلؾ وعمى نفقتو ، بعد إيداع المبالغ الالزمة لتغطية التعويضات المستحقة لمشيود والمقررة قانونا . " 

التي جاء فييا : " إذا أثبت الشاىد أنو استحاؿ عميو الحضور في اليـو المحدد ، جاز لمقاضي  مف نفس القانوف 155والمادة 
 أف يحدد أجال أخر أو ينتقؿ لتمقي شيادتو .

 إذا كاف الشاىد مقيما خارج دائرة اختصاص الجية القضائية ، جاز لمقاضي إصدار إنابة قضائية لتمقي شيادتو . "
مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى ما يمي : " يجوز لمقاضي أف يأمر باستخراج نسخة رسمية أو  73تنص المادة  -2

إحضار عقد رسمي أو عرفي أو إحضار أية وثيقة محجوزة لدى الغير ، بناء عمى طمب أحد الخصـو ، حتى ولو لـ يكف طرفا 
 في العقد . "  
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األمر مف االلتجاء إلى اإلنابة القضائية في بعض المسائؿ التي يتعذر عمى ىيئة التحكيـ 
 .(1)مباشرتيا 

كما قد تعرض خالؿ إجراءات التحكيـ مسألة تخرج عف والية ىيئة التحكيـ أو طعف بالتزوير 
حالة األطراؼ  في وثيقة قدمت ليا أو إذا حصؿ عارض جنائي ، جاز ليا وقؼ اإلجراءات وا 
إلى الجية القضائية المختصة إذا كاف الفصؿ في النزاع يتوقؼ عمى البت بيذه المسالة أو 

في فقرتيا الثانية مف قانوف اإلجراءات المدنية  1021بصحة الوثيقة عمال بأحكاـ المادة 
 واإلدارية .

والواقع أف مظاىر تكممة القضاء لسمطة المحكـ ال تقع تحت الحصر ، وبالرغـ مف أف    
بعض ىذه اإلجراءات مما قد يتوقؼ عمييا حسـ النزاع المعروض عمى التحكيـ ، قد تنفذ طوعا 

الخشية  أوأف الواقع العممي يشيد عمى عدـ تنفيذىا تحت طائمة الجزاء  إالممف طمبت منو ، 
 يممؾ المحكـ سمطة إيقاع ىذا الجزاء ، ألف الجزاء مقترف بالسمطة وليس ، والمف وقوعو 

 لممحكـ سمطة اإلجبار التي لمقاضي كما تقدـ .
واف كاف المشرع الجزائري لـ يقنف في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية الدور المساعد    

عميو بإصدار حكـ  لمقضاء في تكممة سمطة المحكـ بما يمكنو مف حسـ النزاع المعروض
 .(2) التحكيـ

ساعد ال يمكف لييئة التحكيـ أف تقـو بدورىا ، وسيبدو بدوف ىذا الدور المإال أف الثابت انو    
 نظاـ التحكيـ برمتو نظاما قانونيا بال فاعمية .

                                                            

نوف اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى ما يمي : " إذا تعذر عمى القاضي االنتقاؿ خارج دائرة مف قا 108تنص المادة  -1
اختصاصو بسبب بعد المسافة ، أو بسبب المصاريؼ ، جاز لو إصدار إنابة قضائية لمجية القضائية المختصة مف نفس 

 الدرجة ، أو درجة ادنى ، لمقياـ باإلجراءات المأمور بيا . " 
ف ىيئة التحكيـ ليس مف سمطتيا أف تنيب عنيا في اتخاذ إجراء قضائي معيف ولكنيا تطمب مف المحكمة المختصة وعميو فإ

 إصدار األمر باإلنابة إلى أي محكمة أخرى لتقـو باإلجراء نيابة عنيا .
ي عمى ما يمي : " ال مف قانوف التحكيـ األردن 08عمى خالؼ بعض التشريعات العربية كالتشريع األردني ، نصت المادة  -2

يجوز ألي محكمة  تدخؿ في المسائؿ التي يحكميا ىذا القانوف إال في األحواؿ المبينة فيو ، وذلؾ دوف اإلخالؿ بحؽ ىيئة 
التحكيـ في الطمب مف المحكمة المختصة مساعدتيا عمى إجراءات التحكيـ مثؿ دعوة شاىد أو خبير او األمر بإحضار مستند 

  إلطالع عميو أو غير ذلؾ . "أو صورة عنو أو ا
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 المطمب الثاني
 الموازي في التحكيمدور القضاء 

غني عف البياف أف الخصومة القضائية لـ تعد ممكا لمخصـو ، فقد أصبح لمقاضي دورا بارزا    
في تسييرىا حتى إنتياء إجراءاتيا بصدور الحكـ فييا ، ومف أجؿ ذلؾ فقد أحيط القاضي 
بالضمانات التي تكفؿ لو أداء دوره في منح الحماية القضائية في أقصر وقت . لكف صاحب 

أحيانا ، بخصـ يستغؿ الوسائؿ اإلجرائية المتاحة بغية عرقمة الحؽ وتأخير  الحؽ قد يجابو ،
ال أصبح أي  إذاالفصؿ في الدعوى . كذلؾ فإنو  حاؽ بالحؽ خطر توجب دفعو في الحاؿ ، وا 

إجراء بعد فوات وقت قصير عديـ الجدوى ، مما يظير أىمية القضاء المستعجؿ ويبرز أف 
فة العدؿ . ومف ىنا فقد خوؿ المشرع القاضي سمطة إصدار وجوده ألـز ما يكوف ألداء وظي

 القرارات الوقتية والتحفظية لتحقيؽ فاعمية الدور الذي يقـو بو مف أجؿ حؿ النزاع .
وقد تقتضي طبيعة وظروؼ النزاع المطروح عمى ىيئة التحكيـ اتخاذ بعض اإلجراءات الوقتية 

أو أثناء سير خصومة التحكيـ ومثاؿ ىذه لتحكيـ التحفظية سواء أكاف ذلؾ قبؿ انعقاد ىيئة ا أو
القابمة لمتمؼ  األمواؿسماع شاىد عمى وشؾ الموت او فرض حراسة قضائية أو بيع  اإلجراءات
 ......الخ .

خصومة التحكيـ ، وىو كشخص عادي متجرد المحكـ ىو قاضي  أفوغني عف البياف كذلؾ ، 
، ومف ثـ فإنو يحتاج إلى السمطة الممنوحة لقاضي الدولة إذا ما تتطمب األمر مف سمطة األمر 

 إجراء وقتي أو تحفظي لمصمحة العدالة وضمانا لفاعمية التحكيـ . اتخاذ
ىو ما يطمؽ عميو  األثر األولولكف اتفاؽ التحكيـ ، أيا كانت صورتو ، يرتب أثريف ىاميف : 

يئة التحكيـ في الفصؿ في المنازعة المعروضة عمييا األثر اإليجابي ، مقتضاه أف تختص ى
االختصاص مف مساىمة  ىذا بمقتضى اتفاؽ التحكيـ وفي حدود ىذا االتفاؽ ، مع ما يتطمب

المحتكميف واشتراكيـ في تشكيؿ ىيئة التحكيـ ، وضرورة تسييؿ ميمتيا وتنفيذ الحكـ الصادر 
 ر النزاع .عنيا ، وكأنو صادر مف المحكمة المختصة أصال بنظ

فيو األثر السالب التفاؽ التحكيـ ، ويتمثؿ في حرماف المحتكميف مف  أما األثر الثاني   
 المجوء إلى القضاء لمنظر في المنازعة المتفؽ بصددىا عمى التحكيـ .



 

238 

والواقع أف ىذا األثر يقرر حقيقة ال يمكف إغفاليا وىي حرماف الخصـو مف المجوء إلى القضاء 
ة المتفؽ بشأنيا عمى التحكيـ مف خالؿ عدـ اختصاص القضاء بنظر المنازعة ، بصدد المنازع

وىو ما يطرح عمى بساط البحث التساؤؿ التالي : ىؿ يشمؿ ىذا الحظر القضاء المستعجؿ إلى 
القضاء المستعجؿ في جانب القضاء العادي ، بمعنى ىؿ يحوؿ اتفاؽ التحكيـ دوف اختصاص 

اتخاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية التي تتعمؽ بذات الموضوع المتفؽ بشأنو عمى التحكيـ ؟ 
 .وفي ىذا السياؽ ىؿ يسوغ منح المحكـ سمطة اتخاذ ىذه اإلجراءات ؟ 

زعة الفرع األول : اختصاص القضاء المستعجل في اتخاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية المتعمقة بالمنا
 التحكيمية .

يبدو في الظاىر أف القوؿ باختصاص القضاء المستعجؿ بنظر المسائؿ الوقتية والتحفظية ،    
عمى الرغـ مف وجود اتفاؽ عمى التحكيـ ، يمكف تفسيره بأحد فرضيف : فإما أنو يعد بمثابة 

ما أنو بمثابة استثناء عمى ىذا األثر تسوغو  إىدار لألثر السالب الذي يرتبو اتفاؽ التحكيـ ، وا 
اعتبارات فاعمية التحكيـ وضماف تنفيذ الحكـ التحكيمي حاؿ صدوره مف ىيئة التحكيـ ، فيؿ 

 يصح ىذا التسويغ ؟ 
والمشرع الجزائري لـ يعترؼ صراحة عند تنظيمو لمتحكيـ في قانوف اإلجراءات المدنية    

 .التحفظية القضاء المستعجؿ بنظر المسائؿ الوقتية و  باختصاصواإلدارية 
ولوائح التحكيـ التي  المقارنة ساير التشريعاتيإال أننا نرى أف التشريع الجزائري ال يمكنو إال أف 

 االعتراؼالعثور عمى أفضؿ السبؿ إليجاد تعاوف بيف القاضي والمحكـ مف خالؿ  تحاوؿ
والتحفظية دوف أف يكوف اإلجراءات الوقتية  التخاذالقضاء الوطني  إلىلممحتكميف بحؽ المجوء 

 .(1)ىذا االختصاص قاصرا عمى القضاء وحده 
اإلدارية ، والطمب باتخاذ اإلجراءات المنوه عنيا يتـ وفقا ألحكاـ قانوف اإلجراءات المدنية و     

فإف شرط االستعجاؿ ىو شرط بدييي الـز الختصاص قاضي األمور  وبمقتضى ىذا القانوف
يحكـ بالطمب المقدـ إليو بصفة مؤقتة مع عدـ المساس بأصؿ  المستعجمة ، وعمى القاضي أف

 الحؽ .
                                                            

 . 17، ص مقاؿ سابؽ احمد أنور ناجي ،  -1
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 اإلجراءوينبغي اإلشارة إلى أف المقصود بأف يكوف اإلجراء المطموب اتخاذه وقتيا أف يكوف    
الممتمس اتخاذه مف القضاء إجراء وقتيا وليس إجراء نيائيا . أما إذا كاف اإلجراء المطموب 

 إصدارذلؾ مف  إزاءمفر ي التصالو بموضوع الحؽ ، فانو ال ذو طابع نيائ إجراءاتخاذه 
لشرط التحكيـ بمعنى أف يتعمؽ اإلجراء القاضي حكما بعدـ اختصاصو ، احتراما لألثر السالب 

غير  أوترتيب حؿ نيائي يمس بشكؿ مباشر  إلىالوقتي بمجرد تقرير حماية مؤقتة ، فال تيدؼ 
 لمعروضة عمى التحكيـ .مباشر موضوع المنازعة ا

تدخؿ المسائؿ المستعجمة التي  299في نص المادة  وقد أورد قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية
في اختصاص قاضي األمور المستعجمة ومنيا ، النظر في إجراء يتعمؽ بالحراسة القضائية ، 

لمستعجمة بطبيعتيا المسائؿ ا إلىأو أي تدبير تحفظي غير منظـ بإجراءات خاصة . باإلضافة 
التي يترؾ أمر تقديرىا إلى القاضي بالنسبة لكؿ حالة عمى حدى ، وقد أجمميا المشرع ضمف 

 .ولو : " في جميع أحواؿ االستعجاؿ" نص عاـ بق
ف اتفاؽ األطراؼ عمى المجوء إلى التحكيـ ال يفيد تنازؿ األطراؼ عمى االلتجاء وعميو فا    

إلى القضاء بشأف التدابير الوقتية أو التحفظية ، كما أف المجوء إلى القضاء في ىذه الحالة ال 
لمطرؼ اآلخر في النزاع الدفع باالعتداد وبالتالي فإنو ال يجوز   .(1)يعني التنازؿ عف التحكيـ 

ود شرط التحكيـ أماـ القضاء المستعجؿ وذلؾ بيدؼ عدـ قبوؿ اتخاذ ىذه اإلجراءات بوج
 .(2)التحفظية بدعوى وجود شرط التحكيـ 

القضاء المستعجؿ بنظر المسائؿ الوقتية والتحفظية عمى الرغـ  باختصاص االعتراؼوعميو فإف 
الذي يرتبو اتفاؽ التحكيـ ، كما ال لألثر السالب  إىدارمف وجود اتفاؽ التحكيـ ال يعد بمثابة 

يصح النظر إلى ىذا االختصاص بكونو استثناء عمى األثر السمبي التفاؽ التحكيـ ، الف انعقاد 
االختصاص بالفصؿ في موضوع المنازعة المتفؽ بشأنيا عمى التحكيـ ال يفيد تنازؿ األطراؼ 

                                                            

( 41محمد احمد البديرات ، مدى سمطة القاضي في التدخؿ في إجراءات التحكيـ ، دراسة في قانوف التحكيـ األردني رقـ ) -1
 . 726، المؤتمر السنوي السادس عشر لمتحكيـ التجاري الدولي ، ص  2001لسنة 

 . 98ص رسالة سابقة ، احمد درويش الشرعو ،  -2
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 إلىظية . وفي المقابؿ فإف االلتجاء القضاء بشأف التدابير الوقتية أو التحف إلىعمى االلتجاء 
القضاء التخاذ ىذه التدابير ال يعني تنازؿ األطراؼ عف التحكيـ بشاف موضوع المنازعة المتفؽ 

نمابصدده عمى التحكيـ ،  اختصاص القضاء في ىذا الصدد عمى أنو  إلىيتعيف النظر  وا 
التي تمنح القضاء سمطة  اريةواإلدالمدنية  امة في قانوف اإلجراءاتلمقواعد الع إعماؿمحض 

تحقؽ فييا عنصر  إذاالتحفظية  أوالوقتية  باإلجراءاتالفصؿ في المنازعات المتعمقة 
، وعمى ىذا األساس لـ يكف ىناؾ داع لمنص االستعجاؿ ، شريطة عدـ المساس بأصؿ الحؽ 

 .صراحة عمى ىذا االختصاص في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 
 ي : سمطة المحكم في اتخاذ اإلجراءات المستعجمةالفرع الثان

إلى جانب اختصاص القضاء باتخاذ اإلجراءات التحفظية أو الوقتية فقد اىتمت غالبية    
التشريعات الوطنية الحديثة لمتحكيـ باإلضافة إلى االتفاقيات الدولية وقواعد التحكيـ ذات 

القاضي وسمطة المحكـ في شأف اتخاذ  الطبيعة الدولية بتحقيؽ نوع مف التوازف بيف سمطة
 . (1) اإلجراءات الوقتية والتحفظية ومحاولة إيجاد نوع مف التعاوف بيف كؿ منيما في ىذا الصدد

وفي ىذا السياؽ فقد أجازت لممحتكميف تضميف اتفاقيما عمى التحكيـ منح ىيئة التحكيـ 
صالحية إصدار األمر إلى أحد المحتكميف باتخاذ ما تراه مف تدابير وقتية أو تحفظية تقتضييا 

تمارس ىذه الصالحية إما بناء عمى طمب أي مف طرفي التحكيـ أو  أفطبيعة النزاع ، وليا 
وال يجوز الطعف في القرار الوقتي الصادر مف ىيئة التحكيـ عمى نحو ما  .(2)فسيا مف تمقاء ن

ىو متبع بالنسبة لمقرارات الوقتية التي تصدر عف القضاء ألف النصوص القانونية المنظمة 

                                                            

يكوف لييئة  أف: " لطرفي التحكيـ االتفاؽ عمى  2001( لسنة41مف قانوف التحكيـ األردني رقـ ) 23أجازت المادة  -1
التحكيـ ، سواء مف تمقاء نفسيا أو بناء عمى طمب أي مف طرفي التحكيـ ، أف تأمر أيا منيما باتخاذ ما تراه مف تدابير مؤقتة 

  أو تحفظية تقتضييا طبيعة النزاع واف تطمب تقديـ ضماف كاؼ لتغطية نفقات ىذه التدابير  " .
فاقية نيويورؾ مف أي إشارة ليذا الموضوع ، أما بالنسبة لمقانوف النموذجي لمتحكيـ أما بالنسبة لالتفاقيات الدولية فقد خمت ات

فقد اعتمد اختصاص المحكمة التجكيمية دوف أف  1985التجاري الدولي لمجنة األمـ المتحدة لمقانوف التجاري الدولي لعاـ 
يجوز لييئة التحكيـ أف تأمر أيا مف الطرفيف منو عمى ما يمي : "  17يستبعد اختصاص القضاء وفي ىذا الصدد نصت المادة 

بناء عمى طمب أحدىما باتخاذ أي تدبير وقائي مؤقت تراه ضروريا بالنسبة الى موضوع النزاع ما لـ يتفؽ عمى خالؼ ذلؾ ، 
 ولييئة التحكيـ أف تطمب مف أي الطرفيف تقديـ ضماف مناسب فيما يتصؿ بيذا التدبير " .

 . 731مقاؿ سابؽ ، ص  محمد احمد البديرات ، -2
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لمتحكيـ لـ تنص صراحة أو ضمنا عمى جواز ىذا الطعف . بؿ نصت عمى جواز الطعف في 
 حكما منو لمخصومة وتمؾ القرارات الوقتية ليست منيية لمخصومة .باعتباره حكـ التحكيـ 

والسبب في اشتراط اتفاؽ أطراؼ التحكيـ عمى منح ىيئة التحكيـ ىذه الصالحية ىو أف ىذه 
 األخيرة ال يمكنيا أف تتمتع بسمطات المحكمة في األمر دوف اتفاؽ الطرفيف عمى ذلؾ .

كما أف ىذا االتفاؽ ال يعني قصر سمطة اتخاذ التدابير الوقتية أو التحفظية عمى ىيئة التحكيـ  
أي استبعاد والية القضاء مف اتخاذ ىذه التدابير ، فكؿ اتفاؽ في ىذا المعنى ال يعتد بو ، ألف 

المستعجمة ىو اختصاص نوعي ومعمـو أف ىذا النوع اختصاص القضاء في اتخاذ اإلجراءات 
لجوء أحد األطراؼ إلى القضاء في ىذه مف االختصاص يتعمؽ بالنظاـ العاـ ، ومف ثـ فإف 

الحالة ال يؤثر عمى سير اإلجراءات الخاصة بالتحكيـ وال يعتبر مناقضا التفاؽ التحكيـ وتقديـ 
الوقتية والتحفظية ال يعد تنازال عف التمسؾ  اإلجراءاتالسمطة القضائية التخاذ  إلىالطمب 

 تحكيـ أو نظر المحكمة في أساس الموضوع .بال
أف منح ىذه الصالحية لييئة التحكيـ يبدو مف الناحية العممية عديـ الجدوى ، ذلؾ والواقع     

أف القرارات المستعجمة الوقتية منيا والتحفظية ال تنفصؿ أثارىا اإلجرائية عف قوتيا التنفيذية ، 
نما يجب أف تنفذ بمجرد صدورىا ، وحيث أف فيذه القرارات ال تحتمؿ التراخي أو الب طء ، وا 

المحكـ كشخص عادي ال يتمتع بسمطة اإلجبار التي أصبغيا المشرع عمى القاضي لتمكينو مف 
تدبير وقتي أو تحفظي  باتخاذالمحكـ األمر  إصدارأداء دوره في منح الحماية القضائية ، فإف 

في دائرتو يكوف بمقدوره كفالة احتراـ تنفيذ األمر الصادر منو ، يبقي ىذا القرار  أفدوف 
 .عتمادا عمى سمطة المحكـ المنقوصسموؾ عممي ، ا إلىاإلجرائية عمى نحو ال يمكف ترجمتو 

أما بالنسبة لالختصاص باألمر بالتدابير المؤقتة والتحفظية فمـ ينص قانوف التحكيـ الجزائري 
ص المحكمة التحكيمية بذلؾ ، وبالتالي يكوف قد أحاليا ضمنيا الختصاص القضاء عمى اختصا

 .(1)التحكيـ الدولي  ما فعمو بالنسبة  عمى الرغـ مف وجود اتفاؽ التحكيـ عمى عكس
 

                                                            

في فقرتيا األولى مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى ما يمي : )) يمكف لمحكمة التحكيـ أف  1046تنص المادة  - 1
  لـ ينص اتفاؽ التحكيـ عمى خالؼ ذلؾ . (( تأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية بناء عمى طمب احد األطراؼ ، ما
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 المبحث الثاني
 دور القضاء الرقابي في التحكيم

تعاونًا وثيقًا بيف القضاء والتحكيـ باعتبارىما ينشداف  أصبح مف البدييي االعتراؼ بوجود لقد   
قضاء الدولة يؤدي وظائؼ وأىداؼ متباينة في عالقتو بقضاء التحكيـ ويتجمى ، ف ىدفًا مشتركاً 

التحكيـ ) المبحث  إجراءاتذلؾ بشكؿ واضح مف خالؿ دوره البارز الذي يمعبو في تفعيؿ 
لقصوى لمتحكيـ كحكـ ، والذي يتجمى مف خالؿ األوؿ ( ، أو مف خالؿ تحقيؽ الفاعمية ا

 :مف خالؿ نوعيف مف الرقابة،  (1)إزاء حكـ التحكيـاالعتراؼ لقضاء الدولة بمعب دورا رقابيا 
 الرقابة األولى : 

 تكوف مف خالؿ الطعف في أحكاـ التحكيـ .   -
 الرقابة الثانية : 

لياتيف الرقابتيف كؿ  ىذا المبحثتكوف مف خالؿ تنفيذ حكـ المحكميف ، وسوؼ أتطرؽ في  -
 .في مطمب مستقؿ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

عمر ىشاـ عمياف الحياري ، الرقابة عمى أحكاـ المحكميف وفقا لقانوف التحكيـ األردني رقـ  أنظر في ىذا الخصوص : -1
" دراسة مقارنة " ، رسالة مقدمة لنيؿ درجة الماجيستير ، كمية الدراسات القانونية العميا ، جامعة عماف  2001( لسنة 31)

2002 .  
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 المطمب األول 
 (1) الطعن في أحكام التحكيم

أىمية  نتطرؽ إلى ثـ )الفرع األوؿ ( سنتناوؿ في ىذا المطمب مفيـو حكـ التحكيـ وأثاره    
) الفرع  لننتيي عند طرؽ الطعف فييا ) الفرع الثاني ( ، الطعف في ىذا النوع مف األحكاـ

 . الثالث (
  الفرع األول : مفيوم حكم التحكيم وأثاره 

إف البحث في موضوع الرقابة عمى أحكاـ التحكيـ تقتضي التعريؼ بأحكاـ التحكيـ محؿ     
الشروط الواجب توافرىا في ىذه األحكاـ ثـ نتطرؽ إلى والية ىيئة الرقابة ومف ثـ ال بد مف بياف 

 التحكيـ بعد إصدار الػػػػػػػحػػكـ ) حجية الحكـ التحكيمي( .
 (2)تعريف حكم التحكيم  وال :أ

يقصد بحكـ التحكيـ، القرار الذي تصدره ىيئة التحكيـ في موضوع النزاع، سواء كاف ىذا    
أو لجزء منو، وسواء قبمت ىيئة التحكيـ طمبات أي مف الطرفيف كميا القرار شاماًل لكؿ النزاع 

أو رفضتيا كميا، أو قبمت جزءًا منيا ورفضت الجزء اآلخر. ففي النزاع المعروض عمى ىيئة 
قد تصدر عف ىيئة التحكيـ بعد انتياء ميمتيا ثالث أنواع مف أحكاـ التحكيـ ،  التحكيـ .

مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية  التي  1035ص المادة نيائية وجزئية وتحضيرية طبقا لن
 جاء فييا ما يمي : 

 )) يكوف حكـ التحكيـ النيائي أو الجزئي أو التحضيري .....(( .

                                                            

أخطاء حكـ التحكيـ إلى االستغناء عف طرؽ الطعف المقررة ىناؾ بعض التشريعات الحديثة تتجو في مجاؿ إصالح  -1
مف قانوف  48ألحكاـ القضاء واالقتصار عمى رفع دعوى البطالف ، فقد أجاز مثال المشرع األردني بموجب المادة المادة 

ـ ىذا القانوف الطعف رفع دعوى البطالف بقوليا : " ال تقبؿ أحكاـ التحكيـ التي تصدر طبقا ألحكا 2001لسنة  31التحكيـ رقـ 
فييا بأي طريؽ مف طرؽ الطعف المنصوص عمييا في قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية  ويجوز رفع دعوى بطالف حكـ 

لمزيد مف التفصيؿ حوؿ أحكاـ التحكيـ وطرؽ الطعف فييا راجع عمى الخصوص :  التحكيـ ." وكذلؾ فعؿ المشرع المصري .
ة القانونية لحكـ التحكيـ وآثاره وطرؽ الطعف بو "دراسة مقارنة " ، رسالة ماجيستير في أشجاف فيصؿ شكري داود ، الطبيع -

 . 2008القانوف  كمية الدراسات العميا ، جامعة النجاح الوطنية ، فمسطيف ، 
 .05عمر ىشاـ عمياف الحياري ، رسالة سابقة ، ص  -2
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 الشروط والبيانات الواجب توافرىا في حكم التحكيم ثانيا :

مف الضروري أف تكوف أحكاـ التحكيـ مستوفية لمشروط التي أوجب المشرع توافرىا فييا ، فقد   
 1031إلى  1025استمـز المشرع الجزائري مجموعة شروط وبيانات نصت عمييا المواد مف 

مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، مشابية لحد بعيد لما ىو متطمب في األحكاـ القضائية 
 وما يمييا مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية  . 270ص عمييا في المادة المنصو 

 سرية مداوالت المحكميف  -1
 أف تصدر أحكاـ التحكيـ بأغمبية األصوات  -2

 أما بالنسبة لمبيانات ومضموف أحكاـ التحكيـ فتتمثؿ في ما يمي :   
 يجب أف تكوف أحكاـ التحكيـ مسببة  -1
 التحكيـ عرضا موجزا إلدعاءات األطراؼ وأوجو دفاعيـ .أف يتضمف حكـ  -2

 أف يضمف حكـ التحكيـ كذلؾ البيانات التالية  :
 اسـ ولقب المحكـ أو المحكميف  -1
 تاريخ صدور الحكـ  -2
 مكاف إصداره  -3
 أسماء وألقاب األطراؼ وموطف كؿ منيـ وتسمية األشخاص المعنوية ومقرىا االجتماعي  -4
 لقاب المحاميف أو مف مثؿ أو ساعد األطراؼ ، عند االقتضاء .أسماء وأ -5
 أف توقع أحكاـ التحكيـ مف قبؿ جميع المحكميف  . -6

 أثار صدور الحكم التحكيمي   ثالثا :
 انتياء والية ىيئة التحكيم   -1

مكف لممحكـ تفسير الحكـ بمجرد صدور حكـ التحكيـ يتخمى المحكـ عف النزاع ، غير أنو ي    
مف قانوف  1030عمال بأحكاـ المادة  أو تصحيح األخطاء المادية واإلغفاالت التي تشوبو ،

أما  ،اإلجراءات المدنية واإلدارية إذا كاف طمب التصحيح أو التفسير واردا ضمف ميمة التحكيـ  
إذا كانت ميمة التحكيـ قد انقضت فيتوجو إلى القضاء إذا لـ يتوافؽ عمى التمديد مع الطرؼ 
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أما  .(1)آلخر فإذا رد طمب التمديد ينظر القضاء في طمب التفسير أو التصحيح و يبت فيو ا
 فإف إصدارىا ال، كاألحكاـ التحضيرية بالنسبة لألحكاـ الغير قطعية التي يصدرىا المحكـ 

يؤدي إلى استنفاذ سمطة المحكـ بشاف المسائؿ التي فصمت فييا ، ومف ثـ يمكف الرجوع عنيا 
 .وتعديميا

 حجية الحكم التحكيمي  -2

مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية  عمى ما يمي  : )) تحوز  1031نصت المادة     
 أحكاـ التحكيـ حجية الشيء المقضي فيو بمجرد صدورىا فيما يخص النزاع المفصوؿ فيو (( .

أعطى عمى غرار مختمؼ التشريعات  المشرع الجزائري مف خالؿ ىذا النص يتبيف لنا أف    
القانونية المختمفة أحكاـ التحكيـ حجية الشيء المقضي فيو بمجرد صدورىا ، وتبقى ىذه 

 الحجية قائمة طالما بقي الحكـ قائما .
ويقصد بحجية الحكـ أف الحكـ يتمتع بنوع مف الحصانة بمقتضاىا تمنع مناقشة ما حكـ بو     

القضاء بنفس األشخاص وبنفس الموضوع  وىو ما يعرؼ باألثر السمبي في دعوى جديدة أماـ 
 المترتب عمى حجية الحكـ التحكيمي.

كما يعني أيضا أنو يمكف االحتجاج بيذا الحكـ أما محكمة أخرى ، أي أف حكـ التحكيـ ممـز 
لجميع المحاكـ ، ولممحكـو لو أف يدفع بحجية الحكـ وما قضى بو ، وأف يستند إليو في 

 . المترتب عمى حجية الحكـ التحكيمي وىو ما يعرؼ باألثر اإليجابي ادعائو
تكوف في ، ف الموضوعي بالنطاؽتتحدد وكما ىو ساري بالنسبة لألحكاـ القضائية  والحجية ىنا

، ألف اختصاص ىيئة التحكيـ يتحدد بنطاؽ موضوع النزاع  حدود ما فصؿ فيو الحكـ التحكيمي
 .أطراؼ ىذا النزاع في اتفاؽ التحكيـ  الذي تـ تحديده مف قبؿ

تقتضي حجية الحكـ أف حجية الحكـ التحكيمي تتحدد أيضا بالنطاؽ الشخصي وعميو كما  
مف  1038تطبيقا لنص المادة كقاعدة عامة ، التحكيمي عدـ جواز االحتجاج بو تجاه الغير 

قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية التي جاء فييا ما يمي : )) ال يحتج بأحكاـ التحكيـ تجاه 

                                                            

  .151ص  مقاؿ سابؽ ،عبد الحميد األحدب ، قانوف التحكيـ الجزائري الجديد ،  -1
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إال مف صدر لصالحو الحكـ وال يحتج بو إال عمى مف فيذا الحكـ ال يستفيد منو  الغير (( .
 .صدر ضده 

 الفرع الثاني : أىمية الطعن في أحكام التحكيم 

رؽ الطعف في األحكاـ ىي الوسائؿ التي حددىا القانوف لحماية المحكـو عميو مف خطأ ط   
القاضي، وقابمية الحكـ القضائي لمطعف فيو بالطرؽ لتي حددىا القانوف توفؽ بيف الحجية التي 
تقتضي احتراـ الحكـ تحقيقا لممصمحة العامة ، وبيف مصمحة الفرد الخاصة التي تقتضي إشباع 

دالة في نفسو بتصحيح ما شاب الحكـ الصادر ضده مف أخطاء ، فيي ترمي إلى غريزة الع
ضرورة احتراـ الحكـ وعدـ إىدار حجيتو إال عمى النحو الذي رسمو القانوف وىو الطعف فيو 

 بإحدى الطرؽ التي نص عمييا القانوف وفي المواعيد التي حددىا .

وىكذا عالج المشرع الجزائري أخطاء أحكاـ القضاء فنظـ طرؽ الطعف فييا في الباب التاسع   
، وقسميا إلى طرؽ طعف  397إلى  313مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية في المواد مف 

 عادية وغير عادية .
متحكيـ ، ولعؿ خالفاتيـ ل إخضاع إلىالواقع أنيا عديدة ىي األسباب التي تدفع األطراؼ و    

مف أبرز ىذه األسباب الرغبة في وضع حد سريع ونيائي ال رجوع فيو لمنزاع وبواسطة شخص 
يختارونو بأنفسيـ ، وكذلؾ الرغبة في أف يحكـ ىذا الشخص وفقا لمقواعد التي اختاروىا ولو 
كانت مجرد قواعد العدؿ أو اإلنصاؼ ، وحتى يتحقؽ ىذا اليدؼ يجب االكتفاء بالقرار 

 .(1)لتحكيمي كمستند لمحؽ وكسند لمتنفيذ ال يجوز المساس بو مف خالؿ محاكـ الدولة ا
 إيجاد إلىولكف في نفس الوقت تتعدد أيضا األسباب التي تدفع المشرع في أي نظاـ قانوني 

طرؽ لمطعف في القرارات التي تقضي في المنازعات ومف بينيا التحكيمية ، ولعؿ مف أبرز ىذه 

                                                            

مد عمي السيد خميؿ ، مدى إمكانية تعايش التحكيـ والطعف معا ، المؤتمر السنوي السادس عشر بعنواف " التحكيـ حأ -1
أفريؿ  30إلى  28التجاري الدولي أىـ الحموؿ البديمة لحؿ المنازعات التجارية " مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث اإلستراتيجية 

 . 873، ص  2008
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أكثر احتماال ،  –وىو اليدؼ األساس ألدوات العدالة  –الحؽ  إحقاؽعف يجعؿ طلاألسباب أف ا
 القرار التحكيمي لرقابة الحقة . إخضاع -مف ىذا المنظور –ولذلؾ يجب 

ىذا التقابؿ بيف فمسفة التحكيـ وفمسفة الطعف قد ينتيي بتغميب أحدىما عمى األخر بصفة 
وعميو فإنو توفيقا بيف طبيعة التحكيـ الخاصة ، وما يقتضيو مف سرعة  مطمقة أو جزئية .

الفصؿ في النزاع واستقرار الحقوؽ  وبيف ضرورة إصالح عيوب حكـ التحكيـ ، اقتضى األمر 
 تنظيـ السبؿ الكفيمة بتحقيؽ ىذا التوازف .

يأتي القانوناف الفرنسي فبينما القانوناف المصري واإلماراتي مثال يعمياف مف اعتبارات التحكيـ ، 
والمبناني ويجعالف الغمبة لالعتبارات التي بنيت عمييا فكرة الطعف وىو ما يظير بصورة واضحة 

 في مجاؿ التحكيـ الداخمي فييا .
ـ يغب عف المشرع الجزائري في قانوف التحكيـ الجديد ضرورة معالجة ما وفي ىذا الصدد ل    

عمى ضوء اختالؼ التشريعات وأنظمة التحكيـ  ومؤسساتو قد يقع في حكـ التحكيـ مف أخطاء 
بحيث يكوف لمطعف ىنا  التحكيـ الخاصة ، مراعيا في ذلؾ طبيعةالمختمفة في سبيؿ عالجيا ، 

 نظاـ قانوني خاصا بو ومتناسبا معو .
 الفرع الثالث : طرق الطعن في أحكام التحكيم

اإلجراءات المدنية  قانوف نظـ فيمالمشرع الجزائري في قانوف التحكيـ الجديد ال أجاز لقد    
الطعف في القرار التحكيمي وتحديدا الصادر  واإلدارية عمى غرار بعض النظـ القانونية المقارنة

وبالتالي لـ يميز في ىذا االتجاه بيف الحكـ القضائي  ،(1)في تحكيـ داخمي أماـ قضاء الدولة
الطعف في كالىما باالستئناؼ واعتراض الغير الخارج عف الخصومة والقرار التحكيمي فأجاز 

كؿ ما ىنالؾ أف طرؽ الطعف ىنا يجب أف تكوف محدودة بالمقارنة بتمؾ والطعف بالنقض 
 .المتاحة ضد أحكاـ المحاكـ 

 

                                                            

مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية  808إلى  798مثال نظـ الطعف في الحكـ التحكيمي في المواد مف المشرع المبناني  -1
مف قانوف  1491إلى  1481، والذي بنى قواعده مف النموذج الفرنسي في المواد مف  1983لسنة  90المبناني  رقـ 

 اإلجراءات المدنية الفرنسي .
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 عادية طرق الطعن ال وال :أ
 المعارضة  -أ

المالحظ أف المشرع الجزائري ال يماثؿ بيف الحكـ القضائي و التحكيمي ، إذ بينما يجيز     
 الطعف بالمعارضة في الحكـ القضائي ، فإف القرار التحكيمي ال يقبؿ الطعف بيا حيث جاء في

مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية ما يمي : )) أحكاـ  1032المادة  الفقرة األولى مف
 . التحكيـ غير قابمة لممعارضة . (( 

والواقع أف ىذا االستبعاد ال يمثؿ استثناء حقيقيا ، ذلؾ أنو يندر أف يكوف الحكـ التحكيمي     
ف فيو غيابيا . وعميو أجمعت مختمؼ األنظمة القانونية عمى عدـ قابمية حكـ التحكيـ لمطع

 بالمعارضة حتى ال يتخذ ىذا السبيؿ إلضاعة الوقت ووأد التحكيـ .
 االستئناف  -ب

أشير الطعوف التي تعرفيا أحكاـ القضاء ضد  مف أما بالنسبة لمطعف باالستئناؼ فيعتبر   
بيدؼ  ، فقد أجاز المشرع الجزائري الطعف بيذا الطريؽ في القرار التحكيمي القرار التحكيمي

 . مراجعة ىذا الحكـ أو إلغائو
في أجؿ شير مف تاريخ النطؽ بالحكـ ، أماـ المجمس القضائي الذي صدر في دائرة  وىذا

وعمى اعتبار أف مف أىـ الخصائص المميزة لمتحكيـ ىي إطالؽ  ،(1)اختصاصو حكـ التحكيـ
ار التحكيمي مثاليا سمطاف اإلرادة المشتركة لمخصـو ، لذلؾ سوؼ يكوف نظاـ الطعف في القر 

بالقدر الذي يعتد فيو بالطابع االتفاقي لمتحكيـ وفي الحدود التي يتوافؽ فييا ىذا مع وظيفة 
التنازؿ عف حؽ االستئناؼ في  إمكانية لألطراؼ وفي ىذا االتجاه منح المشرع الجزائري الطعف

 .(2)مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية  1033اتفاؽ التحكيـ عمال بأحكاـ المادة 
                                                            

يرفع االستئناؼ عف أحكاـ التحكيـ إما إلى المدنية الممغى عمى ما يمي : "  مف قانوف اإلجراءات  455تنص المادة  -1
المحكمة أو إلى المجمس  القضائي وذلؾ تبعا لنوع القضية وما إذا كانت تدخؿ في نطاؽ اختصاص أي مف ىاتيف  الجيتيف 

 "  القضائيتيف .
اإلجراءات االستثنائية ، ديواف  –الخصومة  –نظرية الدعوى  –بوبشير محند أمقراف ، قانوف اإلجراءات المدنية  -2

 . 387ص ،   2001المطبوعات الجامعية ، الجزائر 
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تطبيقا لحكـ التحكيمي اثر موقؼ لمتنفيذ جعؿ المشرع الجزائري لمطعف باالستئناؼ في اكما    
 مف 323األحكاـ طبقا لممادة لمقواعد العامة التي تقضي بأف طرؽ الطعف العادية توقؼ تنفيذ 

 .  قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية
وعمى الرغـ مما ينطوي عميو ىذا الشكؿ مف الطعف مف مزايا تنتيي أساسا إلى إصالح ما    

في بعض األنظمة القانونية جممة مف  هالقى إقرار  يشوب الحكـ التحكيمي مف عيوب إال انو
 : االنتقادات مف بينيا

تنفيذ الحكـ التحكيمي وبالتالي سيتأخر الحصوؿ وقؼ  إلىيؤدي  باالستئناؼلطعف أف ا -1
 .(1)عمى سند تنفيذي وبالتالي لف يكوف نظاـ التحكيـ فعاال 

أف قواـ التحكيـ ىو الخروج عف طرؽ التقاضي الرسمية فبمقتضاه يستغني األطراؼ عف  -2
قضاء الدولة ويعرضوف نزاعيـ عمى أشخاص يختارونيـ بينما نظاـ الطعف باالستئناؼ سوؼ 

 ويكوف الحكـ الصادر عف ىذا األخير ىو الفاصؿ في النزاع .يجبرىـ عمى الرجوع إلى القضاء 
 .(2)وؼ تتقمص حرية األفراد في ترؾ قضاء الدولة التي وفرىا ليـ نظاـ التحكيـوبعبارة أخرى س

أف الطعف باالستئناؼ ينطوي عمى رقابة قضاء الدولة عمى تقدير المحكـ لموقائع أو القانوف  -3
 وىو ما يجعؿ التحكيـ عديـ الجدوى فكؿ ما قاـ بو المحكـ سيعاد النظر فيو ثانية .

يسمح بإعفاء المحكـ مف تطبيؽ إجراءات الخصومة العادية إذا اتفؽ أف نظاـ التحكيـ  -4
مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية التي جاء  1019تطبيقا لنص المادة األطراؼ عمى ذلؾ 

فييا : )) تطبؽ عمى الخصومة التحكيمية اآلجاؿ واألوضاع المقررة أماـ الجيات القضائية ما 
 ذلؾ  (( .لـ يتفؽ األطراؼ عمى خالؼ 

 وىو ما ال يجوز إذا تـ الطعف في الحكـ التحكيمي باالستئناؼ .
                                                            

معجؿ ىذه الحجة ليست صحيحة في كؿ األحواؿ ، عمى اعتبار أف المشرع الجزائري أجاز تطبيؽ القواعد المتعمقة بالنفاذ ال -1
 1037لألحكاـ عمى أحكاـ التحكيـ ، وبالتالي إمكانية الحصوؿ عمى سند تنفيذي رغـ الطعف باالستئناؼ تطبيقا لنص المادة 

مف قانوف اإلجراءات اإلجراءات المدنية واإلدارية  التي جاء فييا : " تطبؽ القواعد المتعمقة بالنفاذ المعجؿ لألحكاـ عمى أحكاـ 
 لنفاذ المعجؿ . "  التحكيـ المشمولة با

في الحقيقة أف نظاـ الطعف باالستئناؼ ال يقضي عمى حرية الخصـو في تفضيؿ القضاء الخاص عمى قضاء الدولة  -2
  بصورة كاممة ، إذ أف الطعف باالستئناؼ يمكف أف يكوف منوطا باتفاؽ الخصـو .
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أف نظاـ التحكيـ يسمح بإعفاء المحكـ مف تطبيؽ القانوف عندما يكوف التحكيـ مطمقا أي  -5
عندما يكوف المحكـ مفوضا بالصمح ، بينما نظاـ الطعف مف خالؿ قضاء الدولة سوؼ يجعؿ 

 .(1)القانوف الذي يدخؿ تطبيقو في مياـ القاضي  ألحكاـحؿ النزاع وفقا 
 طرق الطعن غير العادية  ثانيا :

 اعتراض الغير الخارج عن الخصومة  -أ

إذا كاف حكـ التحكيـ يكتسب الحجية القضائية لألحكاـ بمجرد صدوره فيما يخص النزاع    
مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية التي تنص  1031عمال بأحكاـ المادة  المفصوؿ فيو

عمى ما يمي : )) تحوز أحكاـ التحكيـ حجية الشيئ المقضي فيو بمجرد صدورىا فيما يخص 
سواء مف حيث  ىذه الحجية ليست مطمقة بؿ نسبية ، أف إال،  النزاع المفصوؿ فيو .((

لحجية النسبية ألحكاـ التحكيـ مف حيث األشخاص ، أف الموضوع أو األشخاص ، ونعني با
ىذه األخيرة ال تفيد وال تضر غير الخصـو الحقيقييف في الدعوى التحكيمية وال يحتج بالحكـ 

عمى الخصـو الذيف كانوا ممثميف في الدعوى التحكيمية التي صدر فييا ىذا  إالالتحكيمي 
 األخيري الصادر في مواجية الغير كاف ليذا الحكـ فإذا تمسؾ أحد الخصـو بالحكـ التحكيم

مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية  1038بنسبية أحكاـ التحكيـ . حيث نصت المادة الدفع 
  ال يحتج بأحكاـ التحكيـ عمى الغير.((عمى ما يمي : )) 

الحكـ عمى أف عدـ امتداد الحجية إلى الغير ال تعني عدـ احترامو لمحكـ الصادر ، فأثار 
 الخارجية تفرض عمى الجميع.

الذي يعتمد مركزه عمى  اعترؼ المشرع الجزائري في قانوف التحكيـ الجديد لمغير ومع ذلؾ
بحؽ الطعف باعتراض الغير الخارج عف الخصومة ضد  المركز القانوني الذي قرره الحكـ ،

                                                            

ف التحكيـ ) التحكيـ المطمؽ أو التحكيـ بالصمح ( ، بؿ أقر لـ يأخذ المشرع الجزائري في قانوف التحكيـ الجديد بيذا النوع م -1
النوع اآلخر لمتحكيـ أو ما يعرؼ بالتحكيـ العادي أو التحكيـ بالقضاء والذي يكوف فيو المحكـ عند فصمو في النزاع ممزما 

مف  1023نص المادة  بتطبيؽ قواعد القانوف الوضعي الموضوعي وىو ما ال يتنافى ونظاـ الطعف باالستئناؼ حيث جاء في
 قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية ما يمي : " يفصؿ المحكموف وفقا لقواعد القانوف . " 

في  451وىذا عمى عكس ما كاف عميو الحاؿ في قانوف اإلجراءات المدنية الممغى حيث أخذ بيما معا حيث نصت المادة 
فقرتيا الثالثة منو عمى ما يمي : " ويفصؿ المحكموف والمحكـ المرجح في التحكيـ وفقا لمقواعد القانونية إال إذا كاف اتفاؽ 

 ميف مفوضيف في الصمح . " التحكيـ خوؿ ليـ سمطة حسـ النزاع كمحك
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عمى ما يمي : )) يجوز  التي تنص 1032أحكاـ التحكيـ عمال بأحكاـ الفقرة الثانية مف المادة 
الطعف فييا عف طريؽ اعتراض الغير الخارج عف الخصومة أماـ المحكمة المختصة قبؿ 

 عرض النزاع عمى التحكيـ .(( 
المشرع الجزائري مف خالؿ نص المادة المذكورة أعاله ، لـ يأت بأحكاـ جديدة تتعمؽ إف     

تتفؽ مع طبيعتو ومكوناتو بؿ أوجب بتعرض الغير الخارج عف الخصومة في ميداف التحكيـ 
 . تطبيؽ نفس المقتضيات المطبقة أماـ المحاكـ الرسمية

فتعرض الغير الخارج عف الخصومة طريؽ غير عادي لمطعف في األحكاـ، وضعو المشرع في 
متناوؿ كؿ شخص مس بحقوقو حكـ لـ يكف طرفا، وال ممثال فيو، مف أجؿ الحصوؿ عمى 

 حكـ أو الغائو.مراجعة النظر في ىذا ال
الشخص األجنبي عف طرفي النزاع وعف  وعمى ىذا األساس يمارس ىذا الشكؿ مف الطعف   

الدعوى كميا. وال تربطو أي عالقة مع المحكميف، والذي تكوف مصالحة قد تضررت نتيجة 
لتحكيمي الصادر، وتمس بحقوقو نتيجة عدـ استدعائو في الدعوى شخصيا أو بواسطة االقرار 
 .(1) نائبو

الباب األوؿ والتي نص عمييا المشرع في  لرفع الدعوىويقدـ ىذا التعرض وفقا لمقواعد المقررة 
  .مف الكتاب األوؿ مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 

الخارج عف الخصومة مقبوال بالنسبة لحكـ التحكيـ الفاصؿ في ال يكوف اعتراض الغير كما 
 لمتجزئة ، مالـ يتـ استدعاء جميع أطراؼ الخصومة .موضوع النزاع غير قابؿ 

 ضبط المحكمة مساويا ةكتابغير إذا لـ يرفؽ بوصؿ يثبت إيداع مبمغ لدى وال يقبؿ تعرض ال
: والتي تقدر بػ يقبؿ تعرضو  اللمغرامة في حدىا األقصى والتي يحكـ بيا عمى الشخص الذي 

الطرؼ  ات المدنية التي قد يطالب بيا الخصـوتعويضالمساس بالدوف عشريف ألؼ دينار 
 . اآلخر عند االقتضاء

                                                            

ف كانوا ممثميف في الدعوى   -1 األشخاص ناقصي األىمية الذيف تكتمؿ أىميتيـ الحقا باستثناء دائني أحد الخصـو أو خمفيـ وا 
 يجوز ليـ تقديـ اعتراضيـ عمى الحكـ التحكيمي بشرط أف يكوف قد مس حقوقيـ بسبب الغش .
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واإلدارية عمى مف قانوف اإلجراءات المدنية  384أما عف أجاؿ االعتراض فقد نصت المادة    
 سنة تسري مف تاريخ صدور الحكـ . 15القاعدة العامة التي حددت األجؿ بػ 

وعمى االستثناء المتمثؿ في حالة التبميغ الرسمي لمحكـ لمغير، فيحدد األجؿ شيريف ، يسري مف 
 . (1) تاريخ التبميغ الرسمي

بنظر االعتراض فيي الجية المختصة قبؿ عرض النزاع عمى الجية المختصة  وبخصوص   
وتكوف المحكمة االبتدائية إذا تعمؽ األمر بحكـ تحكيـ فاصؿ في نزاع يدخؿ في  التحكيـ  

 اختصاص ىذه المحكمة سواء تـ المجوء الى التحكيـ قبؿ أو أثناء طرح النزاع أماميا .
يقدـ التعرض  ، في حالة وقوع االتفاؽ عمى تحكيـ في نزاع معروض عمى محكمة استئنافية و

  .أماـ ىذه الجية 
ذا قبؿ القاضي  أو تعديؿ  إلغاءيقتصر قضائو عمى  أفعمى حكـ التحكيـ ، يجب  االعتراضوا 

مقتضيات الحكـ الضارة بو ، تطبيقا لمبدأ األثر النسبي لمطعف ، فاإللغاء أو التعديؿ ال يسري 
الخصـو األصمييف إذ يحتفظ الحكـ المطعوف فيو باعتباره حائزا لحجية الشيء في مواجية 

عدـ قابمية حالة  باستثناءالمقضي فيو بكافة أثاره نحوىـ حتى فيما يتعمؽ بمقتضياتو المبطمة ، 
 مةر في تعرض الغير الخارج عف الخصو الحكـ الصاد عمى ذلؾ يكوفو  .(2)الموضوع لمتجزئة 

 : مرفوضا في الحاالت التالية 
إذا تبيف لممحكمة أف الطمب غير مستوؼ لمشروط الشكمية، حكمت بعدـ قبولو شكال مع  -

 . وجوب دفع المتعرض الغرامة المحددة
مقبوال شكال، وفي الموضوع غير مؤسس، ولـ يثبت ما يدعيو المتعرض، أما إذا كاف الطمب -

 فإنيا تحكـ برفض الطمب، وبالحكـ عميو بالغرامة المقررة قانونا.
ما في الحالة التي يتبيف ليا أف ما يدعيو المتعرض صحيحا، وأف ىذا األخير أثبت الضرر أ -

قضت المحكمة حسب ما يثبت ليا الحاصؿ لو مف الحكـ المتعرض عميو وحقو في ما يدعيو 
 . وأمرت بإرجاع الغرامة المودعة إلى المتعرض وحممت المحكـو عميو الصائر

                                                            

. 285بربارة عبد الرحمف ، مرجع سابؽ ، ص  - 1  
.  287، ص  نفسوبربارة عبد الرحمف ، مرجع  - 2  
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بنفس الطرؽ كما أف الحكـ الذي يصدر نتيجة تعرض الخارج عف الخصومة يكوف قابال لمطعف 
الصادر المقررة لمطعف في أحكاـ التحكيـ وعميو يكوف الحكـ الصادر قابال لالستئناؼ والقرار 

 عمى أساس ذلؾ قابؿ لمطعف بالنقض .
 الطعن بالنقض  -ب

مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى ما يمي : )) تكوف  1034لقد نصت المادة    
طبقا لألحكاـ المنصوص عمييا في القرارات الفاصمة في االستئناؼ وحدىا قابمة لمطعف بالنقض 

 ىذا القانوف . ((
الطعف بالنقض ضد القرارات الفاصمة  ليذا النص يتضح أف المشرع الجزائري يجيز طبيقاوت   

المقدـ ضد الحكـ التحكيمي ، ويمنع مف تقديـ ىذا الشكؿ مف الطعف ضد الحكـ  في االستئناؼ
ال تخضع لو األحكاـ أيضا . وىذا ال يشكؿ استثناء ، ذلؾ أف ىذا الطعف  في ذاتوالتحكيمي 

نما تمؾ الصادرة عف الجيات االستئنافية االبتدائية الصادر  ة عف المحاكـ في مجموعيا ، وا 
وبطبيعة الحاؿ لف يتوافر ىذا المقتضى بالنسبة لمحكـ التحكيمي ألنو يعد بمثابة الحكـ القضائي 

 الصادر عف محكمة الدرجة األولى .
ريؽ ، ولقد كاف لذلؾ فيما متساوياف في المعاممة أي مف جية عدـ قابميتيما لمطعف بيذا الط

ممكنا القوؿ بوجود اختالؼ في المعاممة لو كاف المشرع قد منع الطعف بالنقض في القرارات 
 الصادرة عف الجيات االستئنافية الناظرة في الطعوف التحكيمية .

والطعف بالنقض في الحكـ التحكيمي يتـ طبقا لألحكاـ الخاصة بيذا الشكؿ مف الطعف المقدـ 
. وبالتالي ال ينبني ىذا الطعف إال عمى أحد األوجو أو (1)لقرارات القضائية ضد األحكاـ أو ا

 .مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية  358أكثر مف األوجو المحددة في المادة 
 وأخيرا يمكف أف نطرح السؤاؿ التالي :    

إف كاف مف الجائز لألطراؼ االتفاؽ عمى التحكيـ حتى أثناء سرياف الخصومة أماـ الجية 
، وبالتالي قد يرد مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية  1013عمال بأحكاـ المادة القضائية 

                                                            

  مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية . 379إلى  349أنظر المواد مف  - 1
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 التحكيـ عمى قضية استئناؼ أو التماس إعادة النظر وفي ىذه الحالة يكوف حكـ التحكيـ نيائيا 
 يؿ يكوف الحكـ الفاصؿ في النزاع قابال لمطعف بالنقض أـ ال ؟ .ف

 أثر الطعن غير العادي -جـ

المأمور بو مف   غير العادية اثر موقؼ لمتنفيذ الطعف لطرؽزائري لـ يجعؿ المشرع الج   
وال  مطعف غير العاديو ليس لتطبيقا لمقواعد العامة التي تقضي بأن طرؼ القضاء المختص ،
. قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية مف 348كأصؿ عاـ طبقا لممادة  ألجؿ ممارستو أثر موقؼ

ارج ػفي حاؿ الطعف بطريؽ اعتراض الغير الخيتوقؼ تنفيذ حكـ التحكيـ ال  وبناء عمى ذلؾ   
 (2)في حاؿ الطعف بالنقض أو القرارات القضائية الفاصمة في االستئناؼ،  (1)عف الخصومة 

خالفا عف ممارسة طرؽ الطعف ،  ىاذيف الطريقيفطيمة ميمة الطعف أو بسبب الطعف بأحد 
 العادية المتمثمة في االستئناؼ الذي يترتب عميو توقيؼ التنفيذ .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى أنو : )) يجوز لقاضي االستعجاؿ أف يوقؼ تنفيذ الحكـ أو  386تنص المادة  -1
 القرار أو األمر المطعوف فيو ، باعتراض الغير الخارج عف الخصومة حسب األشكاؿ المقررة في مادة االستعجاؿ .(( 

المدنية واإلدارية عمى أف الطعف بالنقض ال يترتب عميو وقؼ تنفيذ الحكـ أو القرار  مف قانوف اإلجراءات  361تنص المادة  -2
 ماعدا في  المواد المتعمقة بحالة األشخاص أو أىميتيـ وفي دعوى التزوير وىي المواد التي ال يجوز التحكيـ فييا .
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 المطمب الثاني
 تنفيذ أحكام التحكيم

صادرة عف شخص أو أشخاص  كونياال تكتسي الطبيعة القضائية ، التحكيـ  أحكاـإف    
عادييف عيد إلييـ أطراؼ النزاع ميمة الفصؿ فيو ، ولذلؾ ال يقبؿ التنفيذ الجبري إال إذا خضع 

ومف ىنا اعترؼ  .(1)لمرقابة مف طرؼ سمطة القضاء ، ألنو صادر ممف ال يممؾ سمطة األمر 
دوره المنشود كطريؽ  ىذا األخير دور المساند لخصومة التحكيـ، فحتى يؤديبقضاء لم المشرع

األمر يقتضي فاستثنائي أو بديؿ لمقضاء في الفصؿ في المنازعات، وحتى تتحقؽ فاعميتو، 
تدخؿ قضاء الدولة بمالو مف سمطة عامة يستطيع عف طريقو إجبار الخصـو عمى تنفيذ قرارات 

 .(2)وأحكاـ المحكميف
ة مف جانب الطرؼ المحكـو عميو ، أف تنفيذ حكـ التحكيـ الداخمي يتـ طواعي العاـ األصؿف   

ولكف قد يرفض ىذا األخير تنفيذ الحكـ ، وعندئذ ال مناص مف أف يمجأ المحكـو لو إلى 
القضاء العادي طالبا األمر بالتنفيذ ، وبعد صدور ىذا األمر ينفذ حكـ التحكيـ وفقا لقواعد تنفيذ 

 األحكاـ القضائية . 
قانوف  وما بعدىا مف 1035الموضوع بالتنظيـ في المادة تناوؿ المشرع الجزائري ىذا    

التي جاء فييا ما يمي : )) يكوف حكـ التحكيـ النيائي أو الجزئي اإلجراءات المدنية واإلدارية 
أو التحضيري قابال لمتنفيذ بأمر مف رئيس المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصيا ، ويودع 

 ارتأينا تقسيـالطرؼ الذي ييمو التعجيؿ (( . وعميو أصؿ الحكـ في أمانة ضبط المحكمة مف 

                                                            

اجتيادات المجمس األعمى بالمممكة المغربية ، مجمة مصطفى لزرؽ ، الرقابة القضائية عمى الحكـ التحكيمي مف خالؿ  -1
 . 371، ص  2009المحكمة العميا ، قسـ الوثائؽ ، العدد الخاص بالطرؽ البديمة لحؿ النزاعات ، الجزء الثاني ، 

ار النيضة تدخؿ القضاء في التحكيـ بالمساعدة والرقابة." د -الكتاب األوؿ -رضا السيد عبد الحميد " مسائؿ التحكيـ -2     
 04ص 2003،  ، مصر العربية

وما  22ص  1994منشأة المعارؼ باإلسكندرية ، دور قضاء الدولة في تحقيؽ فاعمية التحكيـ، آماؿ محمد الفزايري  وأيضا     
 بعدىا.

 



 

256 

إجراءات  –أىمية تنفيذ حكـ التحكيـ )الفرع األوؿ (  -ىذا المطمب إلى العناصر التالية : 
 أثار التنفيذ ) الفرع الثالث ( . –التنفيذ ) الفرع الثاني ( 

 الفرع األول : أىمية تنفيذ حكم التحكيم 

األنظمة القانونية ألحكاـ التحكيـ الوطنية بحجية األمر المقضي فيو لقد اعترفت أغمب    
بمجرد صدورىا ، فيكوف لمف صدر لصالحو الحكـ التمسؾ بما أثبتو مف حقوؽ ومزايا ، 

وال يجوز و في ذلؾ شأف األحكاـ القضائية باعتبار أف ما خمص إليو ىو عنواف الحقيقة شأن
 .(1)أية جية قضائية أو ىيئة تحكيـ أخرىإعادة طرح النزاع المقضي فيو عمى 

إف تنفيذ الحكـ أيا كاف طبيعة ىذا الحكـ ىو اليدؼ المرجو مف إجراءات المحاكمة والدافع 
لمخصومة ومحاولة الفوز بأكبر المكاسب ، لذا يمكف اعتبار لحظة التنفيذ ىي أعمى قمة 

 تحكيمية ، حيث ال يوجد بعدىا شيء.الخصومة ال
ؿ تنفيذ حكـ التحكيـ تنفيذا اختياريا أو وديا مف قبؿ المحكـو عميو ، استجابة واألصؿ أف يحص

لمطابع التعاقدي لمتحكيـ االختياري ، فإذا لـ يحظى الحكـ بيذا التنفيذ الودي ال يكوف أماـ 
 . (2)المحكـو لو سوى طمب تنفيذه جبرا 
القوة التنفيذية التي تخوليا  بذاتومف حجية إال أنيا ال تكتسب ورغـ ما تتمتع بو أحكاـ التحكيـ 

فالقوة . ، إذ أنيا ال تعد سندات تنفيذية الحصوؿ عمى الحماية القضائية بواسطة التنفيذ الجبري
التنفيذية ال تمحؽ حكـ التحكيـ إال بصدور أمر خاص مف جية القضاء المختصة يسمى أمر 

التي تنفذ إذا صارت انتيائية دوف  ، وىو ما يميز أحكاـ التحكيـ عف أحكاـ القضاء(3)التنفيذ 
صدور أمر بتنفيذىا ، وعمة ذلؾ أف حكـ التحكيـ ال يستمد أية قوة مف السمطة العامة  إلىحاجة 

                                                            

. 45، ص  1981أبو زيد رضواف ، األسس العامة في التحكيـ التجاري الدولي ، القاىرة ، - 1  
  520، ص  1996حسيف المصري ، التحكيـ التجاري الدولي في ظؿ القانوف الكويتي والقانوف المقارف ، الكويت ،  -2
جراءات التنفيذ الجبري 91، ص  1980فتحي والي ، التنفيذ الجبري ، القاىرة  -3 "وفقا لقانوف  و أحمد خالصي ، قواعد وا 

 . 176، ص  2003ة بو " منشورات عشاش ، الجزائر ، اإلجراءات المدنية الجزائري والتشريعات المرتبط
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مرتبة الحكـ القضائي ويمكف  إلىصدور مثؿ ىذا األمر مف القضاء حتى يصؿ  إلىفيحتاج 
 .(1)تنفيذه جبرا 

ويمكف تعريؼ األمر بالتنفيذ بأنو : )) اإلجراء الذي يصدر مف القاضي المختص قانونا    
 .(2)بمقتضاه بتمتع حكـ المحكـ بالقوة التنفيذية . ((  ويأمر

ويعد تدخؿ قضاء الدولة بما لو مف سمطة عامة لألمر بتنفيذ أحكاـ التحكيـ ضروريا ، لكي 
، فيو  (3)شود كطريؽ استثنائي لمفصؿ في المنازعات يتحقؽ لمتحكيـ فاعميتو ويؤدي دوره المن

مكانية تنفيذه جبرا بجميع الوسائؿ التي يتيحيا  يمثؿ اعترافا مف قضاء الدولة بسالمة الحكـ وا 
 .(4)القانوف 

فتذييؿ الحكـ التحكيمي بالصيغة التنفيذية مف طرؼ القضاء يعتبر تأشيرة رسمية تجعمو قابال    
 .(5)لمنفاذ في تراب الدولة المعنية بالتنفيذ 

ذا كاف دور القضاء عند إصدار األمر بتنفيذ أحكاـ التحكيـ ينحصر في التأكد مف توافر     وا 
عيا ، فال يممؾ القاضي التحقؽ مف عدالة ىذه الشروط الالزمة لتنفيذىا ، دوف تدخؿ في موضو 

في الموضوع ألنو ال يعد ىيئة استئنافية في ىذا الصدد ، إال أنو رغـ األحكاـ أو صحة قضائيا 
مكانية  ذلؾ يظؿ لمقضاء دور كبير في مراقبة أحكاـ التحكيـ لمتثبت مف صحة إجراءاتيا وا 

 .(6)تنفيذىا وعدـ مخالفتيا النظاـ العاـ 
 

                                                            

اختمفت األنظمة القانونية بشأف تنفيذ أحكاـ التحكيـ فمنيا مف يعتبر أف ىذا الحكـ واجب التنفيذ بمجرد صدوره دوف حاجة  -1
إجراء إداري بالتأشير إلى أي إجراء مف أية جية أو سمطة عامة مثؿ القانوف النمساوي والنرويجي ، ومنيا ما يستوجب اتخاذ 

 عمى الحكـ مف قبؿ موظؼ إداري مثؿ القانوف السويدي والفمندي .
 . 90، ص  أطروحة سابقةأشجاف فيصؿ شكري داود ،  -2
رضا السيد عبد الحميد ، مسائؿ في التحكيـ ، الكتاب األوؿ ، تدخؿ القضاء في التحكيـ بالمساعدة والرقابة ، القاىرة ،  -3

  . 04، ص  2003
  . 280، ص  2002أحمد السيد صاوي ، التحكيـ ، القاىرة ،  -4
 . 386، ص   2009،  مقاؿ سابؽالدكتور، مصطفى لزرؽ ،  -5
ممدوح عبد الحميد عبد المطمب واألستاذة إنعاـ السيد الدسوقي ، تأثير فكرة عمى الخصوص :  أنظرلمزيد مف التفصيؿ  -6

   com .www.arablaw.infoمتاح عمى الموقع :   –دراسة مقارنة  –النظاـ العاـ عمى حكـ التحكيـ وتنفيذه 
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 الفرع الثاني : إجراءات التنفيذ 

لقد أجاز المشرع الجزائري كما تطرقنا إلى ذلؾ في المطمب األوؿ مف ىذا المبحث استئناؼ    
، وعمى ىذا األساس يكوف ليذا الطعف أثر موقؼ  حكـ التحكيـ كطريؽ وحيد لمطعف العادي

وفي  ، فوات آجاؿ االستئناؼلمتنفيذ ، وعميو ال يحوز ىذا الحكـ قوة األمر المقضي فيو إال ب
أما في  .(1) بصدور أمر مف الجية القضائية المختصة إالىذه الحالة ال يكوف قابال لمتنفيذ 

حالة ممارسة االستئناؼ وصدور قرار قضائي بمراجعة حكـ التحكيـ أو إلغائو يحوز ىذا القرار 
سندا تنفيذيا دوف حاجة الستصدار قوة الشيء المقضي فيو ويكوف قابال لمتنفيذ الجبري باعتباره 

مف قانوف اإلجراءات المدنية  1038 1035نظمت المواد وفي ىذا الصدد   أمر مف القضاء .
والناظر إلى ىاتو المواد يجد ىناؾ اختالؼ  ءات التنفيذ لحكـ التحكيـ الوطني.واإلدارية إجرا

مف جية الوساطة  ومحاضر الصمح و مف جية بينيا وبيف إجراءات تنفيذ األحكاـ القضائية
 . (2) أخرى

 شروط حكم التحكيم القابل لمتنفيذ الجبري  وال :أ

إلزاما ، والتي تتضمف  اإللزاـيكوف حكـ التحكيـ موضوع طمب التنفيذ مف أحكاـ  أفيجب    
أىميتيا في بتنفيذ حؽ ، أو قياـ بعمؿ أو االمتناع عف القياـ بعمؿ ، ألف ىذه األحكاـ ال تتحقؽ 

ف الجية القضائية حاؿ تعذر التنفيذ االختياري إال بالتنفيذ الجبري الذي يتـ بناء عمى أمر م
 .المختصة

                                                            

خص المشرع الجزائري أحكاـ التحكيـ الفاصمة في منازعات العمؿ الجماعية بأحكاـ خاصة ، بأف جعميا نيائية غير قابمة  - 1
لمطعف باالستئناؼ ، وقابمة لمتنفيذ بمجرد صدورىا دوف حاجة الستصدار أمر بتنفيذىا مف القضاء . حيث نصت الفقرة الثانية 

وتسويتيا  العمؿ المتعمؽ بالوقاية مف النزاعات الجماعية في 06/02/1990المؤرخ في  90/02مف القانوف رقـ  13مف المادة 
، المعدؿ والمتمـ عمى ما يمي : " يصدر قرار التحكيـ النيائي خالؿ الثالثيف يوما الموالية لتعييف  اإلضرابوممارسة حؽ 

 " .الحكاـ ، وىذا القرار يفرض نفسو عمى الطرفيف المذيف يمزماف بتنفيذه . 
األحكاـ القضائية التي تحوز قوة الشيء المقضي فيو أو المشمولة بالنفاذ المعجؿ ، ال تحتاج لتنفيذىا استصدار أمر  - 2

قضائي لمتنفيذ . كما أف محضر الصمح المثبت في محضر والموقع عميو مف طرؼ الخصـو والقاضي وأميف الضبط والمودع 
 . فيذيابأمانة ضبط الجية القضائية يعد سندا تن

وكذلؾ األمر بالنسبة لمحضر االتفاؽ الذي يتوصؿ إليو الخصـو المحرر مف قبؿ الوسيط والمصادؽ عميو مف قبؿ القاضي  
 والذي يعد سندا تنفيذيا .
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أما األحكاـ المقررة أو المنشئة لمحؽ أو المركز القانوني فال تقبؿ التنفيذ الجبري ، ألنيا ال    
 بذلؾ اختيارا.  تتضمف إلزاما يجبر المحكـو عميو عمى تنفيذه عند عدـ قيامو 

فأحكاـ التحكيـ المقررة يقتصر دورىا عمى االعتراؼ بوجود أو بعدـ وجود الحؽ ، أو المركز 
الواقعة القانونية ، دوف أف تتجاوز ذلؾ إلى إلزاـ المحكـو عميو بأداء معيف ، أو  أوالقانوني ، 

 .(1)إنشاء مراكز قانونية جديدة أو تعديميا 
فيي األحكاـ التي تتضمف إنشاء أو تعديؿ أو إنياء مركز  ، المنشئةأما أحكاـ التحكيـ    

 إحداث، فيي ال تعتبر سندات تنفيذية ، ألف الغرض المقصود منيا يتحقؽ بمجرد  قانوني قائـ
التغيير في الحقوؽ والمراكز القانونية لمخصـو بمجرد صدوره ، دوف حاجة لتنفيذىا تنفيذا 

 .(2)جبريا
الجبري قد يكوف تنفيذا عاديا أو معجال ، فقد نص المشرع الجزائري عمى إمكانية والتنفيذ    

شموؿ حكـ التحكيـ الفاصؿ في موضوع النزاع عمى النفاذ المعجؿ رغـ جواز الطعف فيو 
مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى  1037باالستئناؼ ، وفي ىذا الصدد أحالت المادة 

ظمة لمنفاذ المعجؿ لألحكاـ القضائية والمنصوص عمييا في الفقرة الثانية مف القواعد العامة المن
 .مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 326إلى  324والمواد مف  323المادة 
 حكم التحكيم  إيداع ثانيا :

مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية ، فإف مف شروط قبوؿ  1035طبقا ألحكاـ المادة    
منح الصيغة التنفيذية لحكـ التحكيـ ، إيداع أصؿ الحكـ لدى أمانة ضبط المحكمة  طمب

 المختصة مف الطرؼ الذي ييمو التعجػيؿ.

                                                            

محمود السيد التحيوي ، النظرية العامة ألحكاـ القضاء وفقا ألراء الفقو وأحكاـ المحاكـ ، دار الفكر الجامعي ، مصر   -1
  10، ص  2007

. 11، ص  نفسومحمود السيد التحيوي  ، مرجع  - 2  
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كما أف المشرع الجزائري لـ يحدد ميعادا لإليداع ، ذلؾ أف تقديـ  طمب التنفيذ ال يتقيد ىو 
 . (1)األخر بأجؿ كأصؿ عاـ 

 التنفيذ  أمرالجية القضائية المختصة بإصدار  ثالثا :

المذكورة أعاله ، رئيس المحكمة  1035يختص بإصدار أمر التنفيذ حسب نص المادة    
االبتدائية التي صدر حكـ التحكيـ في دائرة اختصاصيا ، بناء عمى طمب ذوي الشأف ، ومؤدى 

لنظاـ األوامر عمى عرائض المنظـ ذلؾ أف طمب التنفيذ يقدـ إلى رئيس المحكمة مباشرة وفقا 
في القسـ الرابع مف الفصؿ الخامس مف الباب الثامف مف الكتاب األوؿ مف قانوف اإلجراءات 
المدنية واإلدارية . والذي ال يقيـ مواجية بيف الخصـو فيصدر األمر دوف تكميؼ الطرؼ األخر 

 بالحضور .
النيائية واألحكاـ الجزئية ، أي األحكاـ  واألحكاـ التي تعطى الصيغة التنفيذية ىي األحكاـ

، الفاصمة في كامؿ النزاع أو في جزء منو ، والتي ترفع يد المحكـ عف النزاع بعد الفصؿ فيو 
فتعطى الصيغة التنفيذية ليذا الجزء مف الحكـ أو لكامؿ الحكـ ، أما إذا كانت نقاط النزاع غير 

  إال بعد البت بكامؿ ىذه النقاط . قابمة لمتجزئة ، فال تعطى الصيغة التنفيذية
وعمى أساس أف المشرع اعترؼ لييئة التحكيـ بإصدار أحكاـ تحضيرية تساعدىا عمى الفصؿ 
في النزاع ، وحتى ال تفقد ىذه األحكاـ الغاية مف اصدارىا في حاؿ عدـ تنفيذىا ، سمح المشرع 

 الجزائري لمف ييمو األمر تقديـ طمب التنفيذ بخصوصيا .
ويراعي االختصاص المكاني بالنسبة لمقاضي الذي يأمر بالتنفيذ ، فيؤخذ في االعتبار مكاف 

 صدور حكـ التحكيـ فيكوف القاضي المختص ىو القاضي ذو الوالية المكانية .
أما بالنسبة لالختصاص النوعي ، فيختص القاضي رئيس المحكمة ميما كانت المرحمة التي 

اء وأحيؿ عمى التحكيـ ، سواء عمى مستوى االستئناؼ أو الطعف أنتزع فييا النزاع مف القض
 بالنقض .

 أما إذا تـ استئناؼ حكـ التحكيـ وصدر قرار مف الجية االستئنافية ىنا نميز بيف حالتيف : 
                                                            

تقديـ طمب تنفيذ حكـ التحكيـ ، ال يكوف جائزا خالؿ أجؿ الطعف باالستئناؼ ، أو بسبب ممارستو إال إذا كاف مشموال  -1
 بالنفاذ المعجؿ .
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حالة رفض االستئناؼ يؤوؿ االختصاص إلى رئيس المحكمة االبتدائية لألمر بتنفيذ حكـ  -1
 التحكيـ .

االستئناؼ ولـ يتقدـ المحكـو لو بطمب التنفيذ وتـ تقديـ طعف بالنقض في في حالة رفض  و
، لألمر بالتنفيذ ، أما القرار القضائي ىنا يؤوؿ االختصاص دائما إلى رئيس المحكمة االبتدائية 

إذا صدر قرار فاصؿ في الطعف ، ألف صدور ىذا القرار يكوف فاصال ، يصبح منح الصيغة 
 .التنفيذية مقترنا بو 

في حالة قبوؿ االستئناؼ : وصدر قرار بإلغاء حكـ التحكيـ أو تـ مراجعتو ، ىنا يحوز  -2
وف حاجة لصدور أمر مف القرار القضائي قوة الشيء المقضي فيو ويكوف قابال لمتنفيذ د

 .القضاء
يقدـ طمب تذييؿ الحكـ التحكيمي بالصيغة التنفيذية ، وفؽ نفس شروط رفع الدعوى أماـ 

القاضي اليصدر أمر التنفيذ إال بعد االطالع عمى المستندات الالزمة و ،  المختصة المحكمة
ذا كاف المشرع الجزائري  التي تساعده في تحديد مدى قابمية حكـ التحكيـ لمتنفيذ مف عدمو ، وا 
لـ يحدد صراحة المستندات المؤيدة لطمب التنفيذ ، إال أننا نرى أنو يتعيف أف يرفؽ طمب التنفيذ 

 مستندات التالية : بال
 .أف أصؿ الحكـ يودع بأمانة ضبط المحكمة المختصة  باعتبارصورة مف حكـ التحكيـ  -1
اتفاؽ التحكيـ : والذي يكوف اتفاقا مستقال بذاتو ، سواء كاف سابقا عمى قياـ النزاع أو بعد  -2

الطرفيف إلى  قيامو ، كما قد يكوف شرطا في عقد معيف ، بإحالة النزاع الذي قد ينشأ بيف
التحكيـ ، فيقدـ االتفاؽ أو العقد المتضمف شرط التحكيـ ، والقصد مف تقديمو ىو التحقؽ مف 

 أف حكـ التحكيـ قد صدر بناء عمى اتفاؽ تحكيـ  صحيح وأف المحكميف قد التزموا حدوده .
الخصـو ترجمة رسمية لمحكـ لمغة العربية ، إذا صدر الحكـ بمغة أجنبية بناء عمى اتفاؽ  -3

 عمى لغة أجنبية .
محضر إيداع أصؿ الحكـ أمانة ضبط المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصيا حكـ  -4

 التحكيـ .
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ذا لـ يقدـ طالب التنفيذ المستندات سالفة البياف رفؽ طمب تنفيذ حكـ التحكيـ ، كاف عمى  وا 
ة إلصدار األمر رئيس المحكمة المختصة إذا تعذر عميو التحقؽ مف توافر الشروط الالزم

تقديـ  إعادةبالتنفيذ أف يقرر عدـ قبولو ، فإذا استوفى الطالب ىذه المستندات بعد ذلؾ جاز لو 
إذ أف القرار الصادر بعدـ قبوؿ الطمب ال يحوز حجية وال يستنفذ بو رئيس  طمبو مرة أخرى ،

 المحكمة واليتو فيممؾ إصدار قرار جديد مخالؼ .
 مة عند نظر طمب التنفيذ سمطة رئيس المحك رابعا :

لـ يتضمف القانوف الجزائري نصوصا خاصة تحدد سمطة رئيس المحكمة عند نظر طمب    
ومع ذلؾ فقد أجمع الفقو القانوني عمى أنو ال يممؾ مراجعة ىذا الحكـ مف الناحية ، التنفيذ 

وصحة تفسيره الموضوعية وتقدير صحتو أو بطالنو ، أو مالئمة ما انتيى إليو ، أو سالمة 
وال يعد صدور األمر بالتنفيذ ، في ذاتو دليال  لمقانوف أو الوقائع ، فيو ليس جية استئناؼ ،

عمى سالمة ىذا القضاء ، كما ال يقصد بإجراء األمر بالتنفيذ الحكـ بمنحو صفة الورقة الرسمية 
الخارجية عمى إال أنو مع ذلؾ يممؾ سمطة الرقابة ألف ىذه الصفة يتميز بيا حاؿ صدوره ، 

الحكـ لمتأكد مف صالحيتو لمتنفيذ ، وعدـ وجود ما يمنع ذلؾ ، فعميو التثبت مف وجود اتفاؽ 
التحكيـ وأف الحكـ قد راعى الشكؿ الذي يتطمبو القانوف سواء عند الفصؿ في النزاع أو عند 

ذا كاف الحكـ قابال لالستئناؼ فعميو التحقؽ مف انقضاء ميعاد ا  الستئناؼ .كتابة الحكـ  وا 
وعمى ذلؾ فإنو يتعيف التحقؽ مف اشتماؿ الحكـ عمى البيانات الجوىرية التي يتطمبيا القانوف ، 
وأف المحكـ قد احتـر المبادئ األساسية في التقاضي كمبدأ الحياد واحتراـ حقوؽ الدفاع ومعاممة 

أعمف بجمسات  ومبدأ المواجية والتحقؽ مف أف المحكـو عميو قدالخصـو عمى قدـ المساواة 
التحكيـ إعالنا صحيحا ، إذا لـ يكف قد حضرىا ويجب عمى رئيس المحكمة المختصة التحقؽ 

في دولة الجزائر ، ومف ذلؾ أف يصدر  يتضمف ما يخالؼ النظاـ العاـ  مف أف حكـ التحكيـ ال
 في مسألة ال يجوز فييا التحكيـ ، فيعد حكـ التحكيـ مخالفا لمنظاـ العاـ .

ذا     وجد رئيس المحكمة أف حكـ التحكيـ صحيح في ظاىره عمى نحو سالؼ البياف ، وتثبت وا 
مف عدـ وجود مانع يمنع تنفيذه ، فإنو يصدر أمره بتنفيذ الحكـ وبالتالي يرفعو إلى مرتبة 
ذا وجد ما يعيبو فإنو يمتنع عف إصدار األمر ويرفض الطمب دوف أف  األحكاـ القضائية ، وا 
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رئيس المحكمة ال يممؾ اتخاذ أي  أف، مع مالحظة (1) إلغائوكـ أو تغييره أو يحؽ لو تعديؿ الح
ال يقضي في األمر ، ألنو  إصدارفي سبيؿ التثبت مف عدـ وجود ما يبرر االمتناع عف  إجراء

خصومة بيف طرفيف ، فإذا لـ تكفي المستندات المقدمة إلقناعو بتوافر الشروط الالزمة لتنفيذ 
 فإنو يرفض طمب التنفيذ .حكـ التحكيـ ، 

 الصادر بالتنفيذ والتظمم منو األمرطبيعة  خامسا :

التنفيذ وىو الذي يرفع مف  أمرالقوؿ أنو ال يجوز تنفيذ حكـ التحكيـ بدوف  الطبيعيمف    
ال يعد األمر الصادر مف رئيس المحكمة المختصة بتنفيذ ف، مقامو إلى مرتبة األحكاـ القضائية 

عمال قضائيا ، ألنو ال يفصؿ في خصومة ، كما أنو ال يعد في الوقت نفسو حكـ التحكيـ 
استمرارا لعممية التحكيـ التي انتيت بإصدار الحكـ المطموب تنفيذه ، لكنو يعد عمال والئيا 
وتفترؽ األعماؿ الوالئية عف األعماؿ القضائية في أنيا ال تستدعي كأصؿ عاـ مواجية بيف 

ئيس المحكمة بشأنيا حجية فيستطيع طالب الذي رفض طمبو أف يعيد الخصـو وال يحوز أمر ر 
ذا كانت األوامر عمى عرائض تعد أىـ صور األعماؿ الوالئية التي  تقديمو مرة أخرى . وا 

، فإف طمب تنفيذ حكـ التحكيـ قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية  في ينظميا المشرع الجزائري
 . (2)األوامريذه اعد الخاصة بواألمر الصادر بشأنو يخضع لمقو 

، يعد مف قبيؿ األوامر الوالئية ، فال يحوز حجية الشيء األمر بالتنفيذ  أفويترتب عمى ذلؾ    
صدار أمر مخالؼ لألوؿ يفصؿ فيو خالؿ  ،(3)المقضي فيو ، ويجوز لمقاضي العدوؿ عنو ، وا 

أياـ ( مف تاريخ إيداع الطمب ويسقط األمر إذا لـ يقدـ لمتنفيذ  03أجؿ أقصاه ثالثة أياـ ) 
أشير ( مف تاريخ صدوره ، لكف ىذا السقوط ال يمنع مف  03خالؿ أجؿ ثالثة أشير )

بصفة عامة تتقادـ  التنفيذيةاستصدار أمر جديد ، ذلؾ أف الحقوؽ التي تتضمنيا السندات 

                                                            

، قسـ الوثائؽ  العدد الخاص بالطرؽ البديمة عمر زودة ، إجراءات تنفيذ أحكاـ التحكيـ األجنبية ، مجمة المحكمة العميا  -1
 . 224، ص  2009لحؿ النزاعات ، الجزء األوؿ ، 

 المدنية واإلدارية . اإلجراءاتمف قانوف  312و  311و  310أنظر المواد  -2
 . 228عمر زودة ، مقاؿ سابؽ ، ص  -3
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 630( سنة كاممة ابتداء مف تاريخ قابميتيا لمتنفيذ عمال بأحكاـ المادة 15مضي خمسة عشر )ب
 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية .

ويكوف األمر الصادر بالتنفيذ نيائيا غير قابؿ ألي طريؽ مف طرؽ الطعف ، تحقيقا لفاعمية 
 التحكيـ مف حيث سرعة تنفيذ األحكاـ .

( 15الصادر برفض طمب التنفيذ يكوف قابال لالستئناؼ خالؿ أجؿ خمسة عشرة )أما األمر 
يوما مف تاريخ الرفض ، أماـ المجمس القضائي الذي تتبعو المحكمة التي أصدرت أمر رفض 

 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية . 1035التنفيذ  ، طبقا لمفقرة الثالثة مف المادة 
 بالتنفيذ  األمرالمترتبة عمى صدور  اآلثار الفرع الثالث :

 يترتب عمى األمر القضائي بتنفيذ حكـ التحكيـ نتيجتيف ميمتيف نتناوليما عمى النحو األتي :
 (1)أوال : قابمية حكم التحكيم لمتنفيذ الجبري 

 1035إف الحكـ التحكيمي المأمور بتنفيذه وفؽ اإلجراءات والشروط المحددة في نص المادة    
حكـ التحكيـ التي يأمر بنفاذه المعجؿ رغـ االستئناؼ  وف اإلجراءات المدنية واإلدارية أومف قان

مف القانوف المذكور أعاله ،  يكوف قابال لمتنفيذ الجبري في حاؿ امتناع  1037تطبيقا لممادة 
المحكـو عميو عف تنفيذ مضموف الحكـ ، وفؽ األحكاـ المنصوص عمييا في الكتاب الثالث مف 

وف اإلجراءات المدنية واإلدارية بعنواف : " في التنفيذ الجبري لمسندات التنفيذية " في المواد قان
 . 799إلى  584مف 
مف قانوف اإلجراءات المدنية  واإلدارية عمى السندات التنفيذية وذكرت  600نصت المادة  حيث

ت القضائية والمودعة مف بيف ما ذكرت أحكاـ التحكيـ المأمور بتنفيذىا مف قبؿ رؤساء الجيا
 بأمانة الضبط .

ولغرض التنفيذ يسمـ رئيس أمناء الضبط نسخة رسمية مميورة بالصيغة التنفيذية مف حكـ    
 601حيث نصت المادة  .شخصيا أو لوكيؿ عنو بوكالة خاصة  لحكـمف الكؿ مستفيد التحكيـ 

                                                            

  الخصوص : في ىذا أنظر -1
جراءاتومحمود ىاشـ "قواعد التنفيذ الجبري  -   .1991في قانوف المرافعات" الطبعة الثانية، دار الفكر العربي  وا 
 مرجع سابؽ .أحمد خالصي ،  -
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بنص في القانوف ، إال بموجب )) ال يجوز التنفيذ في غير األحواؿ المستثناة : عمى ما يمي 
 نسخة مف السند التنفيذي ، مميورة بالصيغة التنفيذية اآلتية :

 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 باسـ الشعب الجزائري 

 وتنتيي بالصيغة اآلتية :
 في المواد المدنية :  -أ

ية ، تدعو وتأمر جميع وبناء عمى ما تقدـ ، فاف الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعب
المحضريف وكذا كؿ األعواف الذيف طمب إلييـ ذلؾ ، تنفيذ ىذا الحكـ ، القرار .... وعمى 
النواب العاميف ووكالء الجميورية لدى المحاكـ مد يد المساعدة الالزمة لتنفيذه ، وعمى جميع 

د االقتضاء ، إذا طمب إلييـ قادة وضباط القوة العمومية تقديـ المساعدة الالزمة لتنفيذه بالقوة عن
 ذلؾ بصفة قانونية .

 وبناء عميو وقع ىذا الحكـ ".      
عمى أف يتكفؿ بالعممية المحضر القضائي بناء عمى طمب المستفيد مف السند التنفيذي أو مف  

ممثمو القانوني أو االتفاقي . الذي يكمؼ المنفذ عميو بالوفاء بما تضمنو السند التنفيذي في أجؿ 
 مسة عشر يوما قبؿ المجوء إلى التنفيذ الجبري .خ
وفي حاؿ عدـ استجابة المحكـو عميو لطمب التنفيذ الطوعي لمسند التنفيذي  تنتقؿ عممية    

التنفيذ إلى التنفيذ الجبري وألجؿ ذلؾ يجب عمى قضاة النيابة العامة تسخير استعماؿ القوة 
 إيداع طمب التسخيرة .  العمومية ، في اجؿ أقصاه عشرة أياـ مف تاريخ

 ثانيا : منازعات التنفيذ
 ىناك شرطان يجب تحققيما حتى نكون أمام منازعة تنفيذ: -أ

 أف يكوف التنفيذ جبريا أي الذي تجريو السمطة العامة قيرا عف المديف. .1
 أف تتعمؽ المنازعة بسير ىذا التنفيذ أو بإجراءاتو. .2
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 أنواع منازعات التنفيذ:  -ب

تنقسـ منازعات التنفيذ إلى موضوعية ووقتية والمنازعات الموضوعية ىي تمؾ التي يطالب    
أما  –فييا المدعى بوضع حد لموضوع النزاع مثؿ طمب الحكـ بصحة التنفيذ أو بطالنو 

حيف  إلىفيي تمؾ التي يكتفي فييا المدعي بطمب اتخاذ إجراء وقتي  –المنازعات الوقتية 
المشرع ، مثؿ طمب الحكـ بوقؼ التنفيذ مؤقتا، وىذا ىو ما أجازه  نازعةالفصؿ في موضوع الم

 .موضوع النزاع مف حيث إيقاؼ إجراءات التنفيذ لحيف الفصؿ في  الجزائري
التنفيذ الجبري ألحكاـ التحكيـ قد يوقؼ بسبب تقديـ المستفيد مف السند التنفيذي أو المنفذ ف   

إشكاال في التنفيذ ، وفي ىذه الحالة يحرر المحضر القضائي عميو أو الغير الذي لو مصمحة 
محضرا عف اإلشكاؿ ، ويدعو الخصـو بعرض اإلشكاؿ عمى رئيس المحكمة التي يباشر في 

مف قانوف  631دائرة اختصاصيا التنفيذ عف طريؽ االستعجاؿ ، عمال بأحكاـ المادة 
 اإلجراءات المدنية واإلدارية .
لقضائي تحرير محضر عف اإلشكاؿ الذي يثيره أحد األطراؼ وفي حاؿ رفض المحضر ا

المذكوريف سابقا ، يجوز ألحدىـ تقديـ طمب وقؼ التنفيذ إلى رئيس المحكمة عف طريؽ دعوى 
استعجاليو مف ساعة إلى ساعة وتكميؼ المحضر القضائي وباقي األطراؼ بالحضور أماـ 

 رئيس المحكمة .
أو في طمب وقؼ التنفيذ  اإلشكاؿغاية الفصؿ في  إلىالتنفيذ الجبري  إجراءاتوعميو توقؼ    

مف تاريخ رفع الدعوى ، ( يوما 15مف طرؼ رئيس المحكمة في أجؿ أقصاه خمسة عشر )
 بأمر مسبب غير قابؿ ألي طعف .

ففي حالة قبوؿ دعوى اإلشكاؿ أو طمب وقؼ التنفيذ ، يأمر رئيس المحكمة بوقؼ التنفيذ لمدة 
 ( أشير ابتداء مف تاريخ رفع الدعوى .06ال تتجاوز ستة ) محددة
في حالة رفض دعوى اإلشكاؿ أو طمب وقؼ التنفيذ يأمر بمواصمة التنفيذ . وفي ىذه أما 

دج( ، 30.000بغرامة مدنية ال تقؿ عف ثالثيف ألؼ دينار )الحالة يحكـ القاضي عمى المدعي 
 منحيا لممدعي عميو .دوف المساس بالتعويضات المدنية التي يمكف 
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 خاتمة 
تبني نظام الطرق البديمة اليوم ضمن المنظومة القانونية ألي دولة ، أصبح ضرورة ممحة  إن   

تشكل  وشكميات تفرضيا المشاكل التي يعاني منيا القضاء الرسمي ، وما يفرضو من تعقيدات
 إلىىدرا لموقت والمال والجيد . في حين أن ىذه الطرق الحديثة تعود فاعميتيا باألساس 

بساطتيا ومرونتيا ، وىو ما يكفل تطبيقيا تبعا لظروف كل قضية ، بما ينيي النزاع دون قطع 
 لمروابط األسرية و االجتماعية أو التجارية .

 االقتراحات. نستعرض النتائج و ة من إشكالية ولتوفير اإلجابة عمى ما ورد في مقدمة الرسال 
 التالية .

 أوال : النتائج 
بعض النتائج اليامة التي انطوت عمييا ىذه الرسالة والتي برزت من  نجمعمن الضروري أن   

  : اآلتيوالتي جاءت عمى النحو خالل دراسة موضوع الطرق البديمة لحل المنازعات المدنية 
 فيما يخص أهمية نظام الطرق البديلة لحل المنازعات المدنية  -1
المؤسسة  بالمشاكل التي تعانيياأنو ال يمكن الحديث عن الطرق البديمة دون ربطيا  -أ

القضائية ، وذلك بالنظر إلى كمفة التقاضي المرىقة وتعقيد اإلجراءات ، وثقل العمل القضائي ، 
مطمبا ممحا  قاطرة الطرق البديمةأصبح ركوب مما اضعف ثقة المتقاضين في المجوء إليو ، ليذا 

يود عمى مختمف وممكنا لتالفي تراكم القضايا بمحاكمنا إذا توفرت النوايا الحسنة وتكاثفت الج
الواجيات، خصوصا وأن فكرة الوساطة ليست غريبة عمى بالدنا ، فجل النزاعات كانت 

كل ذلك من شأنو أن يساىم في   في العديد من المناطق ببالدنا عن طريق الوساطـة ، تحل
 . إنجاح ىذه التجربة التي أقدمت عمييا بالدنا ، وعمى غرار ما سارت عميو العديد من الدول

  واالجتماعيإن الطرق البديمة ىي ظاىرة تدخل في نطاق الحركة العامة لمتطور السياسي  -ب
من مظاىر تنظيم الحياة االجتماعية توفر دعما ضروريا لمثقة التي يتوجب أن فأصبحت مظيرا 

من  تسود العالقات بين أفراد المجتمع فيما بينيم من جية وفي ما بينيم وبين جيازىم القضائي
 .  رىجية أخ
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ما تحققو الوسائل البديمة لمتقاضي المنتيية بالصمح بين األطراف من ربح في الوقت  رغم -جـ
وسرعة في إنياء الخالف والتقميل من التكاليف، واختصار لمجيد وتخفيف العبء عمى قضاة 
الموضوع فإنو يحقق ما ىو أسمى من ذلك وىو استمرار الروابط المدنية والتجارية وتوطيد 

ة بين الطرفين المتصالحين، األمر الذي ال يحصل في الكثير من األحيان العالقات اإلنساني
عند السير في إجراءات التقاضي إلى نيايتيا وانتصار المحكمة ألحد الخصوم أو إدانة أحد 
األطراف، إذ غالبا ما تخمف ىذه األحكام أضرارا تمس مصالح أحد الطرفين المتنازعين كما أنيا 

بار مصالحيما الكاممة، بل إن بعض األحكام قد تخمف جروحا ال تندمل قد ال تأخذ بعين االعت
  .في نفسية الطرف المدان أو الخاسر لمدعوى

محدودة جدا في  تظل مكانة الوسائل البديمة لتسوية النزاعات في الوقت الراىن إال أن   
 :منظومة عدالتنا لعدة اعتبارات وىي

  .التحكيم لقانونطة والمعدل حداثة اإلطار القانوني المنظم لموسا- 
  .ن المجوء إلى التحكيم أو الوساطة متوقف عمى اتفاق إرادة األطرافأ -
دون الوساطة  القضائيةعمى اعتماد وتنظيم طريقة الوساطة  الجزائرياقتصار المشرع  -

  . والخاصة االتفاقية
الشخص الثالث المكمف يعتمد نجاح ىذه الطرق في المقام األول عمى الغير ) الوسيط أو  -د

بحل النزاع ( ، لذا يجب أن يتمتع ىذا الغير بالشروط الشكمية المطموبة والمتعمقة بوجوده ، 
 وأيضا بالشروط الموضوعية والتي تتعمق باختصاصو وكفائتو واستقاللو وحياده .

تأخذ في من ىنا أضحت العدالة المبنية عمى أساس الصمح واالتفاق أكثر إيجابية، ألنيا    
االعتبار مصالح الطرفين وتنيي النزاع بال غالب وال مغموب، وبذلك فيي تساىم في نياية 

 . المطاف في تعزيز السمم االجتماعي وتحقيق النماء االقتصادي
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 فيما يتعلق بعالقة الطرق البديلة لحل المنازعات بجهاز القضاء   -2
لحل المنازعات ال يجب فيمو عمى أنو طريقة إن فض النزاع بالمجوء إلى الطرق البديمة    

ع أو حمو ، وذلك إلى امنافسة لمقضاء ، ولكنو فرصة جديدة تمنح لممواطن لتوقي حصول نز 
 جانب اإلمكانية المتاحة لو في حق المجوء إلى القضاء .

وتجانس  العالقة بين نظام الطرق البديمة والقضاء ال يجب أن تكون إال عالقة تكامل كما أن    
حقاق الحق ، ولو أنيما يعتمدان أساليب وأصول  ذلك أن كل منيما ييدف إلى فض النزاعات وا 
مختمفة إال أن المبادئ األساسية التي ينطمقان منيما واحدة ، وتتمحور حول احترام الوجاىية 

 وحقوق الدفاع ، والقواعد اإللزامية واجبة التنفيذ .
لضمان يقتضي تعاونا وثيقا بينو وبين القضاء ، طرق البديمة طبيعة نظام ال ومن ثمة تقتضي   

 عمى ىذا النظام  باإلشراف ، بدءا عدة أدوار لتحقيق ىذه الغاية فاعميتو ، فالمشرع أناط بالقضاء
الشخص المكمف بحل النزاع في نظام الطرق البديمة تحددىا أن  دور المساعدة ذلك إلىوصوال 

م واألمر التي يتمتع بيا فض النزاع دون أن تكون لو سمطة اإللزاإرادة األطراف وتنتيي عند 
 القاضي.

فالطرف الثالث المكمف بحل النزاع في نظام الطرق البديمة ال تعود لو سمطة البت في بعض    
كمشاكل تنفيذ اتفاقيات التسوية الناجمة عن ىذا النظام وبعض المسائل  بوالمسائل المرتبطة 

 تاج فييا إلى تدخل القضاء .، والتي يحالعارضة 
 االقتراحاتثانيا :  

إن تطوير الوسائل البديمة لتسوية النزاعات ىو أكثر من تطوير فــي األسموب، إنو يظير     
في الواقع الحاجة إلى تغيير عميق في النظام القضائي المعاصر ينقمنا ىذا التغيير من القانون 

وىذا يعتبر نياية لمدولة صاحبة النفوذ القوي التي تكون  المفروض إلى القانون القابل لممفاوضة،
نعيش في  فييا القوانين واألنظمة الوسائل الوحيدة والمفضمة لتسوية النزاعات فنحن أصبحنا

 يعطي أىمية كبرى لمعقد. عالم
وىذه إشارة بأن القانون موجود خارج الدولة وبيذه الطريقة نكون قد انتقمنا من عدالة صارمة    
لى عدالة أكثر ليونة، وذلك عن طريق تفعيل تطبيق أساليب الحمول البديمة باتخاذ مجموعة من إ
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لسد بعض الثغرات الموجودة في التشريع  االقتراحاتنستعرض بعض وعميو  اإلجراءات .
 الجزائري المتضمن نظام الطرق البديمة في حل المنازعات المدنية .

 .م للطرق البديلة لحل المنازعات المدنية اإلطار القانوني المنظما يخص في -1
البد أن يكون التشريع في حالة تدخمو دعما لمطرق البديمة وليس عائقا بالمساس من جوىر    

 طبيعتيا وعمى ىذا نفترح : 
" إعادة صياغة عنوان الكتاب الخامس من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية كاألتي :  -أ

الطرق البديمة  "لحل المنازعات بدل التسمية الحالية  "الطرق أو الوسائل الودية أو الرضائية 
، وىذا حتى ال يفيم مصطمح البديل عمى أن ىذه الطرق جاءت لتحل محل " لحل المنازعات 

القضاء ، إنما ىي طرق جاءت لتساعد وتكمل عمل القضاء ، بل إن القضاء يعد عامل من 
 تفعل عمل ىذه الطرق . العوامل التي

إقرار نظام الطرق البديمة ييدف في المقام األول إلى تخيف العبء عمى جياز القضاء   نإ -ب
فاألجدى أن تتم ىذه الطرق خارج ساحات المحاكم ، وعميو نقترح إدخاليا ضمن اإلطار 

فالوساطة  القانوني المنظم لمطرق البديمة وعدم االقتصار عمى إجراء الوساطة القضائية .
ليست غريبة عن عادات وتقاليد مجتمعنا وبالتالي ال نعتقد أن تطبيقيا في حال إقرارىا  االتفاقية

 سيطرح إشكاالت .
التنصيص عمى إمكانية إنشاء مراكز وساطة خاصة تتولى تسوية النزاعات المدنية من  -جـ

 اجل تفعيل دور الوساطة االتفاقية .
 إلحالة اإللزامية عمى الوساطة لبعض أنواع القضايا ووضع نص قانوني يعمل عمى ا -د

  النزاعات .
بما فييا قضايا شؤون االسرة والقضايا  المنازعات المدنية افةتعميم الوساطة لتشمل ك -ه

من قانون اإلجراءات  999في الفقرة األولى من المادة ، وعميو نقترح إلغاء ما جاء  العمالية
 استثناء القضايا الماسة بالنظام العام فقط .المدنية واإلبقاء عمى 

 وضع مدونة سموك ، تحكم سموك الوسطاء والمحكمين أثناء الوساطة والتحكيم وبعدىما . -و
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ن كانت إجراءاتيا قصيرة فإنو ال شيء يحول دون امتدادىا  إلىإن المجوء  -ز الوسائل البديمة وا 
استغالل تمك اإلمكانية فيعتمد المماطمة  لفترة زمنية طويمة ، وىو ما قد يدفع البعض إلى

لالستفادة من أجال التقادم والسقوط لمدعوى القضائية ، وعميو نرى ضرورة التدخل تشريعيا 
بإصدار نص قانوني أو تنقيح يضمن تعميق أجال التقادم والسقوط طوال المدة التي تكون فييا 

 .إجراءات الطرق البديمة جارية وال تحسب مدتيا في ذلك 
ضرورة تنصيص المشرع عمى الجزاء الذي يقع عمى القاضي الذي يخل بااللتزام  -ح

والمتمثل في العرض اإللزامي لموساطة عمى  999المنصوص عميو في الفقرة األولى من المادة 
 الخصوم . 

 التنصيص في قانون الجمعيات عمى اعتماد الجمعيات التي تعمل في مجال الوساطة . -ط
 .ما يخص تطوير نظام الطرق البديلة في -2
إدخال التعديالت  ال يقتصر تفعيل دور الطرق البديمة في حل المنازعات المدنية عمى   

باعتماد كل الوسائل والطرق البديمة لمتسوية  واإلدارية المدنيةاإلجراءات الالزمة عمى قانون 
وتوفير  ر يتعدى ذلك إلى اتخاذل أن األمبالودية، وتعميميا ما أمكن عمى جميع المنازعات 

لدى األفراد من  ىذه الوسائل أو الطرق العمل عمى تسويقبير الضرورية لذلك من بينيا التدا
ومية والخاصة المرئية والتوعية وذلك بتسخير كل وسائل اإلعالم العم خالل عمميات التحسيس
المدنية عمى الترويج ليذا ، وحث مؤسسات المجتمع المدني كالجمعيات و المسموعة والمقروءة 

السير عمى حسن تطبيقيا عبر التكوين المتخصص لمقضاة والموظفين والوسطاء و  النظام .
 ، عبر إقامة الدورات التدريبية المختمفة .  والمحكمين

شبو قرية كونية  أصبحوانسجاما مع ما يحصل في عالمنا المتطور والذي  أيضا نرى كما   
دخالياتطوير ضرورة العمل عمى   القضائية.ضمن المناىج الدراسية في الجامعات والمعاىد  ىا وا 

اإلحصائيات المضبوطة ت الراىن التوفر عمى المعمومات و وتجب اإلشارة إلى أنو يتعذر في الوق
بعدد النزاعات المعروضة عمى التحكيم أو الوساطة أو المنتيية بالصمح، لمعرفة حجميا وما 

تقييم ىذه الوسائل  لنانزاعات المعروضة عمى المحاكم، ليتيسر تمثمو نسبتيا من مجموع ال
  .البديمة بشكل موضوعي وتبيان أىميتيا ومكانتيا في المنظومة القضائية بصفة عامة
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لذا نقترح من أجل تجاوز ىذه الصعوبات أن تبادر الوزارة الوصية إلى إصدار دورية تحث    
 والوساطة بضرورة تسجيل النزاعات المعروضة عمييمفييا المشتغمين في ميدان التحكيم 

وذلك لغايات  -بحسب طبيعة النزاع -بسجالت خاصة ممسوكة بكتابات الضبط بالمحاكم 
االىتمام لممنازعات المنتيية بالصمح عن طريق توفير  الءيإإحصائية فقط، كما يتعين 

تظل المشرف ىيكميا عمى تأطير  المعطيات اإلحصائية المتعمقة بيا عمى اعتبار أن وزارة العدل
 . منظومة العدالة بكل وسائميا وآلياتيا

عموما نخمص إلى أن نجاح نظام الطرق البديمة لحل المنازعات يبقى رىين الثقة التي    
، فيو النظام يضعيا الخصوم في ىذا النظام بحسن نية ، ألنو يعمل عمى تقريب مواقفيم إتفاقيا 

ن أن يرمي إلى إطالة النزاع ، و غير مرىق ماليا ويسمح بمناقشة الذي يحترم مساواتيم دو 
 النزاع دون قيد إجرائي وفي سرية تامة ، وينتيي باتفاق قابل لمتنفيذ .
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لمتحكيم التجاري الدولي في ندوة حول : " التراخيص في مجال الممكية الفكرية وتسوية 

 . 1998المنازعات الناشئة عنيا " ، مارس 
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الوساطة كوسيمة لتسوية منازعات الممكية الفكرية ، ندوة  عمر مشيور حديثو الجازي ، -2
جامعة اليرموك إربد ، المممكة األردنية الياشمية بعنوان : " الوساطة كوسيمة بديمة في 

 . 2004كانون أول  28لتسوية المنازعات " ، 

  لتسوية المنازعات  الطرق البديمة ومحمد بوزالفة :  الميتوي المسكوري  محمد ناصر -3
بكمية الحقوق   العممية التي نظمتيا شعبة القانون الخاص  األسرية . أشغال الندوة

 2003ابريل  5و  4يومي   وىيئة المحامين بفاس  يشراكة مع وزارة العدل  بفاس
  واأليام الدراسية اتدو ة النمسمس  ، والقضائية  القانونية  نشر المعمومة  منشورات جمعية

 . 2004 - الطبعة األولى -20العدد 
تسوية المنازعات التجارية في منظمة التجارة العالمية ودورىا في  ،غنيم الزيد ناصر  -4

حماية اقتصاديات دول مجمس التعاون الخميجي ، ورقة عمل مقدمة في ندوة دول مجمس 
و  05المممكة العربية السعودية ، التعاون الخميجي ومنظمة التجارة العالمية ، الرياض ، 

 . 2006ديسمبر  06
" الصمح والوساطة في  بن النصيب عبد الرحمن ، الطرق البديمة لحل المنازعات ، -5

المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية " ، مجمة  08/09ضوء القانون رقم 
المحاماة المتخصصة ، المنظمة الجيوية لممحامين ناحية باتنة ، عدد خاص باليومين 

، أيام  08/09الدراسيين المنعقدين ببسكرة حول قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية رقم 
 . 2008ديسمبر  25 و 24

أساليب تسوية المنازعات في العالقات التجارية الدولية ، مداخمة مقدمة محمد عفان ،  -6
في الندوة المنظمة من طرف المركز الدولي المغربي لموساطة و التحكيم  بعنوان ، دور 

،   المستشارين القانونيين والجبائيين في تفعيل الوسائل البديمة لحل المنازعات ، الرباط
 . 09/02/2008المغرب ، 

، تجربة المحاكم األردنية في استخدام الوساطة سيير الطوباسي ومحمد عدلي الناصر  -7
 . 2008لتسوية النزاعات المدنية ، الندوة الشيرية لجمعية البنوك ، عمان ، األردن ، 
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شروط تعيين الوسيط القضائي وفقا لمقانون الجزائري ،  أحمد عمي محمد الصالح ، -8
داخمة ألقيت بمناسبة الممتقى الدولي حول " ممارسات الوساطة " ، مركز البحوث م

 . 2009جوان  16و  15القانونية والقضائية ، وزارة العدل  الجزائر  يومي 
الوساطة في المجتمع الجزائري ، " دراسة سوسيوتاريخية  حسين عبد الالوي ، -9

ألقيت بمناسبة الممتقى الدولي حول "  الستحداث الوساطة القضائية في الجزائر ، مداخمة
ممارسات الوساطة " ، مركز البحوث القانونية والقضائية ، وزارة العدل ، الجزائر ، يومي 

 . 2009جوان  16و  15
النزاع اإلداري  ، مداخمة ألقيت بمناسبة الممتقى الدولي  الوساطة و شفيقة بن صاولة ، -11

ث القانونية والقضائية ، وزارة العدل ، الجزائر  حول " ممارسات الوساطة " ، مركز البحو 
 .2009جوان  16و  15يومي 

اإلطار القانوني والتنظيمي لموساطة في الجزائر ، مداخمة ألقيت  عبد السالم ذيب ، -11
بمناسبة الممتقى الدولي حول " ممارسات الوساطة " ، مركز البحوث القانونية والقضائية  

 . 2009جوان  16و  15مي وزارة العدل ، الجزائر ، يو 
الوساطة في الجزائر ماضي ، حاضر ، ومستقبل ، ، مداخمة ألقيت ،  فريدة بن بمقاسم -12

بمناسبة الممتقى الدولي حول " ممارسات الوساطة " ، مركز البحوث القانونية والقضائية  
 . 2009جوان  16و  15وزارة العدل ، الجزائر ، يومي 

ي المادة المصرفية والتأمين في القانون التونسي  مداخمة الوساطة ف محمد نبيل نقاش ، -13
ألقيت بمناسبة الممتقى الدولي حول " ممارسات الوساطة " ، مركز البحوث القانونية 

 . 2009جوان  16و  15والقضائية ، وزارة العدل  الجزائر  يومي 
التجارية ، مداخمة اآلليات والوسائل البديمة لحسم منازعات العقود ىاني محمد البوعاني ،  -14

  نقاذبإة مسودة التقرير الوطني الخاص مقدمة في ورشة العمل الوطنية الثانية لمناقش
 . 2009ديسمبر  20العقود التجارية واسترداد الديون في الجميورية اليمنية ، صنعاء ، 
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الوساطة و المصالحة والمفاوضات ، وسائل بديمة لحل الخالفات محي الدين القيسي ،  -15
جارية بحث مقدم في الممتقى العربي األول حول التحكيم والوسائل البديمة لتسوية الت

 . 02/06/2010إلى  31/05/2010يروت المنازعات ، ب
 المقاالت بالغة العربية  : رابعا
ىل التحكيم نوع من القضاء ؟ دراسة إنتقادية لنظرية الطبيعة  وجدي راغب فيمي ، -1

القضائية لمتحكيم ، مجمة الحقوق ، كمية الحقوق ، جامعة الكويت ، السنة السابعة عشرة 
 . 1993، العدد األول والثاني ، مارس 

ة معنى الوساطة وأسبابيا لدى الشباب في المجتمع األردني : دراسة تحميميفايز المجالي ،  -2
مجمة مؤتو لمبحوث والدراسات ، المجمد الحادي عشر ، العدد  من منظور عمم اجتماعي ،

 . 1996الثالث ، األردن ، 
التحكيم في منازعات عقود االستثمار ، مجمة نقابة ،   عمر مشيور حديثو الجازي -3

 . 2002المحامين ، العددان التاسع والعاشر ، األردن ، أيول تشرين أول ، 
أىمية الصمح في النظام القضائي المغربي المقارن ، مجمة المحاكم ،  محمد سالم -4

 . 2002، أفريل  93المغربية ، عدد 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــالحمول البديمة لفّض المنازعات "اآلليات واالقتراحات"، مجمة نقاب محمد المحاميد، -5

 .2002الثاني، شباط، آذار، ، كانون  03 -10األعداد  ، المحامين األردنيين
ول ـتقرير حول نظام الوساطة كأحد الحم الناصر محمد عدلي وأبو الغنم عبد اهلل برجس ، -6

  .www.jc.joمتاح عمى الموقع :  2003البديمة لفض المنازعات ، األردن ، 
دور الطرق البديمة لحل النزاعات في إصالح القضاء وتأىيمو لمواجية محمد سالم ،  -7

 . 2003، نوفمبر  02العولمة مجمة الممف ، العدد تحديات 
، الوساطة ودور الطرف الثالث في تسوية المنازعات ، مجمة دراسات منير محمود بدوي  -8

 . 2003جامعة أسيوط ، العدد الثامن ، يوليو  –مستقبمية  مركز دراسات المستقبل 
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القضائية ، قسم الوثائق  التسوية القضائية في القانون التجاري ، المجمة عمي بداوي ،  -9
  .2003،  02المحكمة العميا ، العدد 

، الوساطة كوسيمة لتسوية النزاعات المدنية في القانون أيمن خالد عبد الكريم مساعده  -11
 . 2004)أ( ،  04، العدد  20األردني  مجمة أبحاث اليرموك ، المجمد 

العدل ، الجزءان الثالث ، الصمح القضائي في القانون المبناني ، مجمة غصوب عبده  -11
 . 2004والرابع ، 

الوساطة لتسوية النزاعات المدنية في القانون المدني ، ندوة بدائل  وليد كناكرية ، -12
 . 2005الدعوى المدنية في تسوية النزاعات ، عمان ، األردن ، 

، الوسائل البديمة في تسوية المنازعات  مورتشيل ليجرا سوالنج واليوت تيينو فرانسواز -13
األردن ،  ، في القانون المدني ندوة بدائل الدعوى المدنية في تسوية النزاعات ، عمان

2005. 
اثر التحكيم في الفقو اإلسالمي ، مجمة الشريعة والقانون  عبد المجيد محمد السوسوه ، -14

 . 2005العدد الثاني والعشرون ، جانفي 
حجية الحكم التحكيمي في الفقو اإلسالمي ، مجمة مد عثمان ، بشير الدكتور مح -15

الشريعة والدراسات اإلسالمية ، كمية الحقوق ، جامعة الكويت ، العدد الواحد والستون  ، 
 . 2005السنة العشرون ، يونيو 

الوساطة لتسوية المنازعات المدنية وفقا لمقانون األردني ، مجمة  الموزي عادل السالم ، -16
 . 2006دد الثاني ، األردن ، ــــــعـــــــــمؤتو لمبحوث والدراسات ، المجمد الواحد والعشرون ، ال

التدخل القضائي في مجال التحكيم الدولي في التشريع الجزائري ،  خميل بوصنوبرة ، -17
 . 2006،  02 المجمة القضائية ، العدد

، الوساطة في حل المنازعات الجنائية ، مجمة الحقوق ، العدد الرابع  عادل عمي المانع  -18
 . 2006السنة الثالثون ، الكويت ، 
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، األساليب البديمة لحل المنازعات الضريبية ، مجمة جامعة دمشق لمعموم محمد الحالق  -19
 . 2006 –العدد األول  – 22االقتصادية والقانونية ، مجمد 

إلزامية قرارات التحكيم وقوتيا التنفيذية في  جورج حزبون والدكتور رضوان عبيدات ، -21
التحكيم المحمي و الدولي ، مجمة الشريعة والقانون ، العدد السادس والعشرون ، أفريل 

2006 . 
الصمح والوساطة األسرية في القانون المغربي والقانون المقارن ، الصمح زىور الحر ،  -21

كيم والوسائل البديمة لحل النزاعات من خالل المجمس األعمى ، الندوة الجيوية والتح
 . 2007نوفمبر  02و  01الحادية عشر ، قصر المؤتمرات ، العيون المغرب ، 

الصمح والوساطة األسرية في القانون المغربي والقانون المقارن ، إبراىيم رحماني ،  -22
لنزاعات من خالل المجمس األعمى ، الندوة الصمح والتحكيم والوسائل البديمة لحل ا

  .2007نوفمبر  02و  01، المغرب ، الجيوية الحادية عشر ، قصر المؤتمرات العيون 
الوساطة كأحد الطرق البديمة لحل النزاعات المدنية ، مؤتمر عبد اهلل حمادنة ،  -23

 . 2008اإلجراءات القضائية ، كمية الحقوق ، اليرموك ، األردن ، 
العالقة بين القضاء والحمول البديمة لفض المنازعات ، ، مؤتمر وفاء فمحوط ،  -24

 . 2008اإلجراءات القضائية ، كمية الحقوق ، اليرموك ، األردن ، 
إجراءات التحكيم ، المؤتمر السنوي السادس عشر بعنوان "  عبد الحميد األحدب ، -25

ازعات التجارية " مركز اإلمارات التحكيم التجاري الدولي أىم الحمول البديمة لحل المن
 . 2008أفريل  30إلى  28لمدراسات والبحوث اإلستراتيجية  

إجراءات التحكيم طبقا لقانون التحكيم المصري ووفقا ألىم قواعد أحمد السيد صاوي ،  -26
وأنظمة التحكيم الدولية ، المؤتمر السنوي السادس عشر بعنوان " التحكيم التجاري الدولي 

البديمة لحل المنازعات التجارية " مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث  أىم الحمول
 . 2008أفريل  30إلى  28اإلستراتيجية ، 
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المؤتمر السنوي  مدى إمكانية تعايش التحكيم والطعن معا ، مد عمي السيد خميل ،حأ -27
السادس عشر بعنوان " التحكيم التجاري الدولي أىم الحمول البديمة لحل المنازعات 

 . 2008أفريل  30إلى  28لتجارية " مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث اإلستراتيجية ، ا
المؤتمر السنوي السادس  القانون الذي يحكم النزاع المحكم فيو ، نور حمد الحجايا ، -28

عشر بعنوان " التحكيم التجاري الدولي أىم الحمول البديمة لحل المنازعات التجارية " مركز 
 . 2008ريل ــــــأف 30إلى  28سات والبحوث اإلستراتيجية ، اإلمارات لمدرا

المؤتمر السنوي  سمطة القضاء في الرقابة عمى قرارات المحكمين ،غسان رباح ،  -29
السادس عشر بعنوان " التحكيم التجاري الدولي أىم الحمول البديمة لحل المنازعات 

 . 2008أفريل  30إلى  28ية ، التجارية " مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث اإلستراتيج
المؤتمر  صالحية ولزوم حكم التحكيم في الفقو اإلسالمي  ، لؤي عزمي الغزاوي ، -31

السنوي السادس عشر بعنوان " التحكيم التجاري الدولي أىم الحمول البديمة لحل المنازعات 
 . 2008 أفريل 30إلى  28التجارية " مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث اإلستراتيجية ، 

مدى سمطة القاضي في التدخل في إجراءات التحكيم دراسة في قانون أحمد البديرات ،  -31
، المؤتمر السنوي السادس عشر بعنوان " التحكيم  2001( لسنة 31التحكيم االردني رقم )

التجاري الدولي أىم الحمول البديمة لحل المنازعات التجارية " مركز اإلمارات لمدراسات 
 . 2008أفريل  30إلى  28ستراتيجية ، والبحوث اإل

الوسائل البديمة لحل المنازعات ، نشرة الحمول البديمة الصادرة عن عبد الحميد غميجة ،  -32
 .2008رباط ، العدد الثاني ، مارس المركز الدولي لموساطة والتحكيم ، ال

 BOTاإلستغالل والتسميم  التحكيم في عقود التشييد والدكتور ، محمد الروبي ،  -33
المؤتمر السنوي السادس عشر بعنوان " التحكيم التجاري الدولي أىم الحمول البديمة لحل 

أفريل  30إلى  28المنازعات التجارية " مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث اإلستراتيجية ، 
2008. 
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،  02العدد  15التحكيم في القضايا العمالية ، مجمة المنارة ، المجمد عمر عطين ،  -34
2009 . 

رقابة القضاء عمى حكم  ميند عزمي أبو مغمي والدكتور أمجد حمدان الجيني ، -35
التحكيم في القانون األردني ، مجمة الشريعة والقانون ، العدد الثامن والثالثون ، أفريل 

2009 . 
التحكيم  عبد اهلل ربابعة والدكتور محمد طالفحة والدكتور أسامة عمي الفقير الربابعة ، -36

ن الزوجين وآليات تطويره في القضاء الشرعي األردني  مجمة الشريعة في الشقاق بي
 . 2009والقانون ، العدد التاسع والثالثون ، يوليو 

الوساطة في إنياء الخصومة بشير سعد زغمول ، ، أنور محمد صدقي المساعدة  -37
مجمة الشريعة والقانون ، العدد األربعون ، اإلمارات العربية المتحدة ، كمية  ، الجنائية

 . 2009الحقوق ، أكتوبر 
، قانون التحكيم الجزائري الجديد ، مجمة المحكمة العميا ، قسم  عبد الحميد األحدب -38

 .2009الوثائق العدد الخاص بالطرق البديمة لحل النزاعات ، الجزء األول ، 
إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية ، مجمة المحكمة العميا ، قسم  عمر زودة ، -39

 .2009الوثائق  العدد الخاص بالطرق البديمة لحل النزاعات ، الجزء األول ، 
دور وأىمية اتفاق التحكيم في العقود التجارية الدولية ) في القانون  الدين بكمي ،نور  -41

محكمة العميا ، قسم الوثائق ، العدد الخاص بالطرق الجزائري والقوانين العربية ( ، مجمة ال
 .2009البديمة لحل النزاعات ، الجزء األول 

حرية األطراف في اختيار طرق حل النزاع الناجم عن العقد التجاري أحمد بوقادوم ،  -41
الدولي في القانون الجزائري ، مجمة المحكمة العميا ، قسم الوثائق ، العدد الخاص بالطرق 

 . 2009لحل النزاعات ، الجزء األول ،    البديمة
، مجمة المحكمة  الطرق البديمة لحل النزاعات في القانون التونسيعامر بورورو ،  -42

 .2009العميا ، قسم الوثائق العدد الخاص بالطرق البديمة لحل النزاعات ، الجزء األول ، 
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تيادات المجمس الرقابة القضائية عمى الحكم التحكيمي من خالل اج مصطفى لزرق ، -43
األعمى بالمممكة المغربية ، مجمة المحكمة العميا ، قسم الوثائق ، العدد الخاص بالطرق 

 .  2009البديمة لحل النزاعات ، الجزء االثاني ، 
دور التحكيم في تسوية منازعات العقود اإلدارية الداخمية في ضوء  محمد محجوبي ، -44

القانون المغربي المقارن  مجمة المحكمة العميا ، قسم الوثائق ، العدد الخاص بالطرق 
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المحكمة العميا ، قسم الوثائق ، العدد الخاص بالطرق البديمة لحل النزاعات ، الجزء 
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 .2009االثاني ، 
، دور القاضي في الصمح والتوفيق بين األطراف عمى ضوء قانون رحميمة جبا -51

اإلجراءات المدنية واإلدارية  مجمة المحكمة العميا ، قسم الوثائق ، العدد الخاص بالطرق 
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 .2009العدد الخاص بالطرق البديمة لحل النزاعات ، الجزء الثاني ، 
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 .2009 رابع والتحكيم الصادرة عن المركز الدولي لموساطة والتحكيم بالرباط ، العدد ال

، الوساطة في نزاعات الشغل ، المجمة المغربية لموساطة والتحكيم  توفيق عزوزي -56
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، آلية تنفيذ أحكام التحكيم في األردن " دراسة تقويمية في ظل  السرحان والفي بكر -57
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، بدائل التقاضي عند تسوية المنازعات الناشئة عن عقد مقاوالت أحمد عمي السيد خميل  -61

المؤتمر الثامن عشر بعنوان " عقود البناء والتشييد بين القواعد  اليندسة المدنية ، أعمال
 . 2010أفريل  21إلى  19القانونية المستحدثة دبي ، 

آلية تسوية منازعات عقود البناء والتشييد : الحل بالتفاوض  الفي محمد درادكو ، -62
وقواعد الفيديك الحديثة  1987لقديمة عام والحسم بالتحكيم دراسة مقارنة بين قواعد الفيديك ا

المؤتمر الثامن عشر بعنوان " عقود البناء والتشييد بين القواعد القانونية   1999طبعة عام 
 . 2010أفريل  21إلى  19المستحدثة ، دبي ، 

تسوية منازعات الممكية الفكرية في اتفاقيات التجارة الدولية  مجمة  كامران الصالحي ، -63
 . 2010أكتوبر  44الشريعة والقانون ، العدد 

تسوية النزاعات في النظام الدولي التجاري ، " تحكمية أم إحكام؟"  ياسر الحويش ،  -64
 .2010ني  العدد الثا -26المجمد  –مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية 

الوساطة القضائية في التشريع الجزائري ، مجمة دفاتر السياسة  عبد الصدوق خيرة ، -65
 . 2011والقانون ، كمية الحقوق  جامعة ورقمة ، العدد الرابع ، 

مدى فعالية الوسائل البديمة لحل المنازعات وعالقتيا بالقضاء ، مجمة أحمد أنوار ناجي ،  -66
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التحكيم في القانون المغربي بين الماضي ، الحاضر والمستقبل   يوسف الزوجال ، -68
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 ،1999 . 
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الرقابة عمى أحكام المحكمين وفقا لقانون التحكيم األردني رقم  الحياري ،ىشام عميان  عمر -2
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 . 2002القانونية العميا ، جامعة عمان 
 2001( لسنة 31ي )اتفاق التحكيم وأثاره في قانون التحكيم األردنأحمد درويش الشرعة ،  -3
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النظام القانوني لييئة التحكيم : تشكيميا ، وردىا  عامر مدا اهلل محمود النواسية ، - 5
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الشخصية ، رسالة ، الصمح وتطبيقاتو في االحوال احمد محمود صالح ابو ىشيش  -7

 . 2007ماجيستير في القضاء الشرعي ، كمية الدراسات العميا ، جامعة الخميل ، فمسطين ، 
الوساطة لتسوية النزاعات المدنية في القانون األردني " دراسة  روال تقي سميم األحمد ، -8

ونية العميا ، جامعة مقارنة " رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون الخاص ، كمية الدراسات القان
 .2008عمان ، 

دور القضاء في التحكيم ، " دراسة تأصيمية مقارنة  زىير عبد اهلل عمي أل جابر القرني ، -9
تطبيقية مقدمة لمحصول عمى درجة الماجستير، تخصص التشريع الجنائي اإلسالمي ، قسم 

  .  2008معموم األمنية ، العدالة الجنائية ، كمية الدراسات العميا  جامعة نايف العربية ل
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 . 2008الحقوق ، جامعة مؤتة  

لحكم التحكيم وأثاره وطرق الطعن بو " الطبيعة القانونية  فيصل شكري داود ، أشجان -11
متطمبات الحصول عمى الماجستير في القانون ، دراسة مقارنة " ، أطروحة مقدمة الستكمال 

 . 2008كمية الدراسات العميا ، جامعة النجاح الوطنية ، نابمس ، فمسطين ، 
اإلطار القانوني لمتحكيم االلكتروني " دراسة مقارنة " ، رجاء نظام حافظ بني شمسو ،  -12

معة النجاح الوطنية ، نابمس أطروحة ماجيستير في القانون الخاص ، كمية الدراسات العميا ، جا
 .2009فمسطين ، 

دور الوسيط الخاص في حل النزاعات المدنية ، رسالة مقدمة  رولى صالح أبو رمان ، -13
لنيل درجة الماجيستير في القانون الخاص ، كمية الحقوق ، جامعة الشرق األوسط ، عمان ، 

 . 2010األردن ، 
، الوساطة كبديل عن الدعوى الجنائية ، رسالة  القاضيرامي متولي عبد الوىاب إبراىيم  -14

 . 2010لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق ، كمية الحقوق ، جامعة القاىرة ، 
الطرق البديمة لحل منازعات العقود اإلدارية ذات الطابع الدولي "  بمقواس سناء ، -15

 إداريم القانونية تخصص قانون وذجا " ، بحث مقدم لنيل شيادة الماجستير في العمو مالتحكيم ن
دارة عامة ، كمية الحقوق والعموم السياسية ، جامعة ال /  2010حاج لخضر ، باتنة ، وا 

2011. 
تسوية نزاعات التامين بطرق الوساطة االتفاقية في القانون إيياب جمعة ربيع السيوف ،  -16

في القانون ، كمية الدراسات العميا ، الجامعة  الماجستيررسالة مقدمة لنيل درجة  األردني ،
 . 2010األردنية ، 

الصمح كطريق بديل لحل النزاعات ، مذكرة لنيل شيادة سميمان قدور محمد ،  -17
الماجستير في القانون الخاص ، كمية الحقوق والعموم السياسية ، جامعة أبي بكر بمقايد ، 

 .2012/ 1011تممسان ، الجزائر ،  
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، النظام القانوني لموساطة القضائية  " دراسة مقارنة " ، مذكرة لنيل بتشيم بوجمعة  -18
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 63......مميزات نظام الطرق البديمة لحل المنازعات مقارنة بالطرق القضائية المطمب الثالث :

  64...............................الفرع األول : بساطة اإلجراءات والسرعة في حل النزاعات 
  64...........................................................الفرع الثاني : سرية اإلجراءات

 65...........................................الفرع الثالث : الطبيعة الرضائية لمطرق البديمة
 66.......نظام الطرق البديمة لحل النزاعات يمكن إعمالو في أي وقت من النزاع الفرع الرابع :

 67...........................................الفرع الخامس : قمة التكاليف في حل النزاعات
 68.............................الفرع السادس : المحافظة عمى العالقات الودية بين الخصوم

 68..........................................الفرع السابع : الطابع االجتماعي لمطرق البديمة
  69...........................................الفرع الثامن : الطابع االستثنائي لمطرق البديمة
  69.............................................الفرع التاسع : الطابع التكميمي لمطرق البديمة

 70..........................................الفرع العاشر: ضمان الشفافية في حل النزاعات
 الفرع الحادي عشر : الطرق البديمة لحل المنازعات ىي وسائل مالئمة لحل المنازعات 

 70...............................................................في القطاعات غير المقننة
 71......المبادئ والعوامل التي تكفل فاعمية نظام الطرق البديمة لحل المنازعاتالمبحث الثالث:
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 71..............مية نظام الطرق البديمة لحل المنازعاتعالمطمب األول : المبادئ التي تكفل فا
  72.................................................................مبدأ السرية الفرع األول:

 73......................................................مبدأ التفاوض والحوار الفرع الثاني :
 74.........................................................الخيار الذاتيالفرع الثالث : مبدأ 

 75.......................................................تجاوز مبدأ المواجية الفرع الرابع :
 76.........................................................الفرع الخامس : مبدأ حياد الغير

المدنية  فاعمية نظام الطرق البديمة لحل المنازعات تحد منالتي  الصعوبات المطمب الثاني:
 77..................................................والحمول المقترحة ....................

 77.......................الفرع األول  : الصعوبات التي تحد من فاعمية نظام الطرق البديمة

 81...............................لتفعيل نظام الطرق البديمة الفرع الثاني : الحمول المقترحة
 .86................المبحث الرابع : المنازعات المالئمة لنظام الطرق البديمة لحل المنازعات

  87.....................................................المطمب األول : النزاعات األسرية
 87.......................................................المطمب الثاني : نزاعات العمل 

 88.........................................................الفرع األول : النزاعات الفردية   
 88.....................................................الفرع الثاني : النزاعات الجماعية    

 90....................................................المطمب الثالث : النزاعات التجارية 
 90........................................الصمح في النزاعات التجارية عقد الفرع األول : 

 91..........................................الفرع الثاني : الوساطة في النزاعات التجارية 
 92.....................................................المطمب الرابع : النزاعات العقارية 

  92.............................................النزاعات العقارية خصوصية الفرع األول :
 93........................................الفرع الثاني : نظام الصمح في النزاعات العقارية

  93........................................................الفرع الثالث : الوساطة العقارية
 94...................................بالممكية الفكرية  متعمقةمنازعات ال المطمب الخامس :
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 94.............................................الفرع األول : تعريف حقوق الممكية الفكرية 
 94.............: الخصائص العامة لمطرق البديمة لتسوية منازعات الممكية الفكريةالفرع الثاني

  96...........................لموساطة وغير المالئمة المطمب السادس : المنازعات المالئمة
 96...............................................الفرع األول : المنازعات المالئمة لموساطة

    98.....................................الثاني :المنازعات غير المالئمة لنظام الوساطة الفرع
 011..........................النظام القانوني لمطرق البديمة لحل المنازعاتالفصل الثاني 7 

 011.......................................المبحث األول : النظام القانوني لمصمح القضائي
 010................................................المطمب األول : أركان الصمح القضائي

  015...........................................................األول : األركان العامةالفرع 
 015........................................................الفرع الثاني : األركان الخاصة 

  011.............................................القضائيإجراءات الصمح  :الثاني المطمب 
 011..................................الجية المختصة باإلصالح بين الخصومالفرع األول : 
  014..................................................شروط الصمح القضائي  الفرع الثاني:

 016.........................................المجوء لمصمح القضائي نطاقالمطمب الثالث : 
 001...............................................................الفرع األول: المبدأ العام

 001..........................................................الفرع الثاني : القيود الخاصة 
  005...................................................المطمب الرابع: أثار الصمح القضائي
 005...................................................الفرع األول :استنفاذ المحكمة لواليتيا

 000..........................................الفرع الثاني : الدفع بانقضاء الخصومة صمحا
  001...................................................الحقوق أو نقمياالفرع الثالث : تقرير 

 001......................................الفرع الرابع : اعتبار محضر الصمح سندا تنفيذيا 
  002....................................................المطمب الخامس : انقضاء الصمح
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 002................................................: انقضاء الصمح بالفسخ الفرع األول
 002.............................................الفرع الثاني : انقضاء الصمح بالبطالن 

 004...................................المبحث الثاني : النظام القانوني لموساطة القضائية
 005..........................................المطمب األول : إجراءات الوساطة ومراحميا 

  005.......................................................: إجراءات الوساطة ولالفرع األ
 006.........................................................الفرع الثاني : مراحل الوساطة

 050.....................................................لوسيط القضائياالمطمب الثاني : 
  055.........................................................الفرع األول : تعريف الوسيط

 055............................................................الفرع الثاني : آلية اختياره
  053......................................الفرع الثالث : الشروط الواجب توافرىا في الوسيط 

 005...................................الفرع الرابع :  صالحيات الوسيط القضائي وواجباتو
 003.......................................................: نتائج الوساطة  المطمب الثالث
 003...................................................إنياء الوسيط لميمتو  الفرع األول :
 006..........................................................إنياء الوساطة الفرع الثاني :

 006...............................................: أتعــاب الوسيــط القضائــي الثالثالفرع 
 010............................................:  نطاق المجوء إلى الوساطة  المطمب الرابع
 010 .............................................................المبدأ العام الفرع األول :
 010.......................................القيود الواردة عمى المجوء لموساطة الفرع الثاني :

  011.......................................المبحث الثالث : النظام القانوني لمتحكيم الداخمي
 012......................................................المطمب األول : اتفاقيات التحكيم 

 012............................................................شرط التحكيم الفرع األول :
 013............................................................الفرع الثاني : اتفاق التحكيم

 014 ..................................................استقاللية شرط التحكيمالفرع الثالث : 
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  015.................................................الفرع الرابع : الدفع بوجود اتفاق التحكيم
 016........................................................المطمب الثاني :الييئة التحكيمية

 016............................................................الفرع األول : تسمية المحكم
 021...........................................................الفرع الثاني : عدد المحكمين

 021.................................................................الفرع الثالث : المحكم 
  025......................................................الفرع الرابع : قبول المحكم لميمتو

 020....................................................الفرع الخامس : رد المحكم أو عزلو
 021 ................................................المطمب الثالث : الخصومة التحكيمية 

 022 .......................................الفرع األول : نطاق المجوء إلى التحكيم الداخمي 
  023.............................................الفرع الثاني : إجراءات المحاكمة التحكيمية

 025 ..........................................................الفرع الثالث : انتياء التحكيم
 026.............................................المطمب الرابع : أحكام التحكيم والطعن فييا

 031.....................................................كيم وأثارىاالفرع األول : أحكام التح
 030...........................................طرق الطعن في أحكام التحكيمالفرع الثاني : 

  030.................................................المطمب الخامس : تنفيذ أحكام التحكيم
 030...............................................: إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الفرع األول

  032.................................الفرع الثاني : عدم االحتجاج بأحكام التحكيم تجاه الغير
  036..............الباب الثاني 7 عالقة القضاء بنظام الطرق البديمة لحل المنازعات المدنية

  041.......دور نظام الطرق البديمة لحل المنازعات المدنية المساعد لمقضاء7  األولفصل ال
 041....................................................المبحث األول : الحاجة إلى القضاء

 040..................القضاءو  أوجو العالقة بين نظام الطرق البديمةالمبحث الثاني : 
 040................................................الوجو االيجابي لمعالقةالمطمب األول : 
  041..................................................الوجو السمبي لمعالقةالمطمب الثاني : 
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 042...........................7 دور القضاء في تفعيل نظام الصمح القضائي الثانيالفصل 
  043.......................................المبحث األول : عرض القاضي لمصمح ومباشرتو

 043................................................المطمب األول : عرض القاضي لمصمح
 045................................................المطمب الثاني : مباشرة القاضي لمصمح
 051.................................................المبحث الثاني : توثيق القاضي لمصمح

 051.......................................المطمب األول : القاضي المختص بإثبات الصمح
 050.................................المطمب الثاني: سمطة القاضي الذي يقوم بإثبات الصمح

 050..............................الفرع األول : سمطة القاضي في التحقق من أىمية األطراف
 الفرع الثاني :  سمطة القاضي في التحقق من أن المسالة المصالح عمييا ال تخالف 

 051...........................................................................النظام العام
 052....................................................المطمب الثالث: شكل إثبات الصمح

 053..................المطمب الرابع: الطبيعة القانونية لعمل القاضي المثبت لمصمح القضائي
  054........................................ع األول : إثبات الصمح القضائي عمل والئيالفر 

 054.......................عمل قضائي تصالحي الفرع الثاني : إثبات الصمح القضائي يعتبر
  055........................................الفرع الثالث : العمل التصالحي ليس عمال والئيا

 056.................................الفرع الرابع: العمل التصالحي ليس عمال قضائيا تأكيديا
 061..........................الفرع الخامس : الطبيعة المختمطة لعمل القاضي المثبت لمصمح

 060....................................المطمب الخامس : آثار عمل القاضي المثبت لمصمح
 060...................................................الفرع األول : استنفاذ المحكمة لواليتيا

 065..........................................الفرع الثاني : الدفع بانقضاء الخصومة صمحا 
  060....................................................الفرع الثالث : تقرير الحقوق أو نقميا

 061............................الفرع الرابع : الحصول عمى حق تخصيص عمى عقار المدين
 062..........................الفرع الخامس: حيازة الصمح القضائي لحجية األمر المقضي فيو
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  063.....................................المبحث الثالث : الطعن في الصمح القضائي وتنفيذه
 063..............................المطمب األول : طرق الطعن في الصمح القضائي ومراجعتو

 063..........................الفرع األول : تحصن الصمح ضد طرق الطعن المقررة لألحكام
 065...............................القضائيالفرع الثاني : سمطة القاضي في مراجعة الصمح 

 515..................................................المطمب الثاني: تنفيذ الصمح القضائي
 515.............................................الفرع األول : شروط تنفيذ الصمح القضائي

 511.........................................ضائيالق  الفرع الثاني : منازعات تنفيذ الصمح
 513 ................7 دور القضاء في تفعيل الوساطة في المنازعات المدنية الثالثالفصل 

  513......................................لوساطةافي  ساعدالمبحث األول: دور القضاء الم
 514.....................................الوساطةالمطمب األول : سمطة القاضي في عرض 

      514.....................................الفرع األول : شروط عرض الوساطة عمى الخصوم
    516..............................الفرع الثاني : آثار عرض القاضي لموساطة عمى الخصوم

             501......................................ن الوسيطالمطمب الثاني : سمطة القاضي في تعيي
 501 ...........................................الفرع األول : كيفيات تعيين القاضي الوسيط

 505........................... الفرع الثاني : ما يجب عمى القاضي مراعاتو في أمر التعيين
 505............................................إخطـار الوسيـط بأمـر التعييـن  الفرع الثالث :

  505  ..........................الفرع الرابع : ما يجب عمى الوسيط المعين مراعاتو والقيام بو
    500.............................................. الفرع الخامس : استبـدال القاضي لموسيـط

  501............................. الفرع السادس : سمطة القاضي في تأديب الوسيط القضائي
  502....................................... المطمب الثالث : متابعـة القاضـي لسيـر الوساطـة

   502................... السير في الوساطة ال يعني تخمي القاضي عن سمطاتو الفرع األول :
   503................................. القاضي أثناء سير الوساطةالفرع الثاني : أوجو تدخل 

 505. .................................المبحث الثاني : دور القضاء في تنفيذ نتائج الوساطة
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 505 .........................................المطمب األول : النتائج المترتبة عمى الوساطة
  505...................................................... الفرع األول : في حال تم التوافق

 506...............................................الفرع الثاني : في حال الفشل في التوافق
 551.......................................التسوية وتنفيذه المطمب الثاني : الطعن في اتفاق

 551 ................................................الفرع األول : الطعن في اتفاق التسوية
 551..........................................الفرع الثاني : التنفيذ القضائي التفاق الوساطة

 551...............دور القضاء في تفعيل نظام التحكيم كطريق بديل تقميدي7  رابعالفصل ال
 552.....................................المبحث األول : دور القضاء في إجراءات التحكيم 
 552.....................................المطمب األول : دور القضاء المساعد في التحكيم 

 553 ...............................دور القضاء قبل بدئ الخصومة التحكيميةالفرع األول : 
 501..............................الفرع الثاني : دور القضاء أثناء سير الخصومة التحكيمية

 504.....................................المطمب الثاني : دور القضاء الموازي في التحكيم 
 خاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظيةاألول : اختصاص القضاء المستعجل في اتالفرع 

 505.........................................................المتعمقة بالمنازعة التحكيمية .
 511............................الفرع الثاني : سمطة المحكم في اتخاذ اإلجراءات المستعجمة

 515......................................المبحث الثاني: دور القضاء الرقابي في التحكيم 
 510.............................................الطعن في أحكام التحكيمالمطمب األول : 

  510...............................................الفرع األول : مفيوم حكم التحكيم وأثاره 
 513.........................................الفرع الثاني : أىمية الطعن في أحكام التحكيم 
 514..........................................الفرع الثالث : طرق الطعن في أحكام التحكيم

 522..................................................المطمب الثاني: تنفيذ أحكام التحكيم 
 523.................................................الفرع األول : أىمية تنفيذ حكم التحكيم

 525.........................................................الفرع الثاني : إجراءات التنفيذ
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 531 ...............................المترتبة عمى صدور األمر بالتنفيذ الفرع الثالث : اآلثار
 534.............................................................................الخاتمة 

 540..............................قائمة المراجع .........................................
 561.............................................................................الفهرس.



 ملخص : 

م العالمية إلى تكريس الحق الحصري لمدولة في حس واألنظمة القانونية تذىب معظم الدساتير   
. من مظاىر سيادة الدولة الحديثة الذي يمثل مظير، النزاعات عن طريق جياز القضاء 

 وحامي حريات وحقوق المجتمع واألفراد فييا . 
التي  إجراءات التقاضي وعدم فاعمية األحكام القضائيةإال أنو غالبا ما تؤدي ظاىرة بطء    

، إلى تجريد ىذا الحق من كل قيمة لو ، وعميو أصبح من الثوابت المعروفة  يعاني منيا القضاء
حاليا ، أنو ال يكفي التنصيص عمى مجرد حق المجوء إلى القضاء ، بل يجب أن يشعر 

 في أقرب وقت وبأقل التكاليف .المتقاضي أن العدل سيل المنال ، باقتضاء حقوقو 
ولتحقيق اإلصالح القضائي المنشود، أصبح من الضروري البحث عن كل الوسائل والطرق    

الكفيمة لترسيخ سيادة القانون والشفافية والنزاىة واإلنصاف والسرعة في اإلنجاز عمى مستوى 
طالبا بتطوير موارده م الجزائريإصدار األحكام وتنفيذىا، مما أصبح معو النظام القضائي 

 .الحداثة ليستجيب لمتطمبات العدل و  قوانينوالبشرية وأجيزتو و 
إلى تحديث التشريع الوطني وتكييفو مع  الفترة األخيرةعمد المشرع الجزائري في  ومن ىنا   

 الواقع االجتماعي واالقتصادي الراىن وجعمو متطابقا مع االلتزامات الدولية التي تعيدت بيا
 05/5000/ 52المؤرخ في  00/00فجاء قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية رقم  الجزائر.

 عمى معتمدا في ذلكليعمن رسميا عمى ميالد نظام الطرق البديمة في حل المنازعات المدنية 
 .الصمح والوساطة والتحكيم  اتآلي
 
 
 
 
 
 



Résumé 
   La plupart des constitutions et systèmes juridiques du monde consacrent le 
droit exclusif de l'Etat pour résoudre les litiges via le système judiciaire en tant 
qu’un des aspects de la souveraineté de l'État moderne et le protecteur des 
droits et libertés de la société et des individus. 
   Toutefois, la lenteur des procédures et l'inefficacité des jugements pourraient 
rendre le droit d’ester en justice vide de tout contenu et toute valeur ; ainsi, il est 
évident qu’il ne suffit pas de reconnaître le droit d’ester en justice, il faut aussi 
que l’exercice de ce droit soit facile de telle façon que le justiciable puisse faire 
valoir ses droits dans les meilleurs délais et au moindre coût . 
   Dans le but d’apporter les réformes judiciaires souhaitées, il est devenu 
nécessaire de rechercher toutes les méthodes et moyens pour renforcer l'État de 
droit, la transparence, l'intégrité, l'équité et la rapidité dans la prise et l’exécution 
des décisions judiciaires. Par conséquent, le système judiciaire algérien est 
appelé à développer ses  ressources humaines et institutionnelles ainsi que ses 
régimes juridiques pour répondre aux exigences de la justice et de la modernité. 
   Le législateur algérien a récemment actualisé la législation nationale pour la 
moderniser et l'adapter aux réalités sociales et économiques du moment et de la 
rendre conforme aux obligations internationales auxquelles l'Algérie a adhéré. le 
Code de procédure civile et administrative n ° 08/09 daté du 25/02/2008 est 
l’expression concrète de la volonté du législateur algérien afin de rechercher  des 
moyens alternatifs pour résoudre les litiges civils par le biais de la conciliation, la 
médiation et l'arbitrage. 
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