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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

  ى ا هل عملم  وسووه  واؤممنوو""ي س" وقل اعملوا ف
 صدق ا هل اهعظي 

 
 105ية اآل -ووسة اهتوبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 إهــــــداء
 

         يا، إلى مف حبيا يغمر قمبي ػػا، و وضع الجنة تحت أقدامػػف ببرىإلى مف أمر الرحم
 رىا .ػػو دعاءىا ييسر دربي، إلى مف تعبت مف أجمي، إلى مف أعجز المساف عف شك

 إلى أمي الحبيبة
القيـ، الحناف   و ، إلى رمز إلى طيب القمب و الروح، إلى مف أمدني بالعوف المادي و المعنوي

 إلى مف أحبو كثيرا إلى أبي العزيز
 ماريا نصيرة، جواد، أنس عبد الرحيـإلى زوجي الحبيب و أبنائي نور دربي 

 إلى سندي وعوني أختي الصغيرة حناف 
 إلى إخوتي و كؿ أخواتي و كؿ عائمتي مف قريب و مف بعيد

 دربي في مشواري الدراسي كما أىديو إلى كؿ زمالئي في العمؿ، و أصدقاء
 . إلى كؿ أعضاء كمية الحقوؽ و العمـو السياسية لجامعة مستغانـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 كلمــــة شكــر
 

 

 الحمد هلل الذي تـ بفضمو إنجاز ىذا العمؿ

 إلى أساتذتنا و باألخص إلى األستاذة المحترمة االمتنافنتقدـ بجزيؿ الشكر و عظيـ 

خؿ عمينا تبتفضمت بقبوؿ اإلشراؼ عمى ىذا العمؿ، و لـ  تيلا ايت بف اعمر غنية 

 السديدة . او نصائحي القيمة يابمالحظات

و الشكر الجزيؿ، ألعضاء لجنة المناقشة الذيف  االحتراـكما ال يفوتنا أيضا أف نتقدـ بفائؽ 

 شرفونا بمناقشتيـ ليذه المذكرة المتواضعة، بيدؼ إثرائيا أكثر .

شكر و التقدير إلى كؿ مف مد لنا يد العوف و المساعدة، سواء مف قريب أو و كذلؾ نتقدـ بال
 مف بعيد في إنجاز ىذا العمؿ المتواضع .
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 مقدمة
لقد ىيمنت فكرة المجوء إلى وسائل بديمة لحل النزاعات بدل المجوء إلى القضاء عمى الفكر        

لطويل األمد والمكمف , كما ساعدت عمى القانوني لما ليا من مميزات غمبت عمى الطابع اإلجرائي ا
تخفيف الحمل عن كاىل القضاء و التغمب عمى مشكل تراكم القضايا وتشعبيا خاصة فيما تعمق بالجرائم 
البسيطة , فتبنت أغمب تشريعات العالم ىذه الفكرة منيا المشرع الجزائري الذي وافق نظراءه باستحداث 

منازعات التي باتت تؤثر عمى المردود النوعي لؤلحكام بالتقميص ىذه البدائل سعيا منو لمحد من حجم ال
منيا وحميا بيذه البدائل ما أمكن , كما تيدف إلى سرعة الفصل في المنازعات و اجتناب إطالة أمدىا 
باألخذ والرد والطعون التي يمكن أن تمحق األحكام الصادرة فييا متى كانت قابمة لمحل بالطرق البديمة 

ي الصمح و الوساطة باعتبارىا نابعين من أساس عقيدة و دين المجتمع الجزائري المسمم و من المتمثمة ف
عاداتو وتقاليده العريقة فكثيرا ما يفضل االحتكام إلى ىذه األطراف لفض المنازعات سواء بالمجالس 

 العائمية أو الجماعة .
ث ىذه البدائل لممحافظة عمى كيان كما يستخمص من نية المشرع الجزائري انو لجا إلى استحدا -    

المجتمع بتجنيبو األحقاد و الضغائن التي قد تنشا عن المنازعة القضائية بدليل انو كان قد نص في 
التعديل األخير لقانون العقوبات عمى طرق مشابية إلنياء الدعوى العمومية في الجرائم المتعمقة باألسرة 

اة الشخصية و بعض المخالفات التي ال تشكل إخبلال كبيرا و الشرف و اعتبار األشخاص و حرمة الحي
بالنظام العام و تماشيا مع تطور المجتمع و مواكبة التوجيات الجديدة لمتشريع اإلجرائي الجزائري أبرزىا 

يوليو  23المؤرخ في  02-15ما كرسو المشرع الجزائري عن الوساطة الجزائية بموجب األمر رقم 
المتضمن قانون اإلجراءات  1966يوليو  08المؤرخ في  155-66لؤلمر رقم المعدل والمتمم  2015

مواد من  10الجزائية بإضافة فصل ثاني مكرر تحت عنوان تحت عنوان '' في الوساطة '' يتضمن 
 .  9مكرر 37مكرر إلى المادة  37المادة 

جميع المواد , إال أن  عمى الرغم من أن الوساطة كبديل لحل النزاعات يقوم عمى فكرة واحدة في و -
نظاميا القانوني يتأثر بالمجال الذي تطبق فيو  فالوساطة في المواد الجزائية ليا نظام مستقل بحد ذاتو 
و لو مفيوم خاص بو يختمف عن الوساطة في المواد األخرى و يرجع ذلك إلى المجال الذي تطبق فيو 

لدولة األساسي  في توقيع العقاب, لذا توجب و اليدف المرجو من تكريسيا , إذ أن ذلك مرتبط بحق ا
دراسة الوساطة الجزائية و اإلحاطة بكل جوانبيا  باعتبارىا أىم اإلضافات التي  أضافيا المشرع 

 الجزائري لقانون اإلجراءات الجزائية .
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 ترجع أسباب اختياري ليذا الموضوع لعدة أسباب : : أسباب اختيار الموضوع 
ث والمعرفة في نفوسنا نحو اكتشاف تعديل األخير مما يولد نزعة البحموضوع حديث أتى بو ال -

 حقائق عممية حولو و توسيع آفاقنا المعرفية بخصوصو .

في إثراء المكتبة خاصة في ضل قمة المراجع و الكتب القانونية التي  المساىمة ولو بصفة قميمة -
 تتناول ىذا الموضوع .

ساطة الجزائية بما يحققو من محافظة عمى الروابط الرغبة في تسميط الضوء عمى إجراء الو  -
البنيوية  لممجتمع  و سبلمة أفراده من االنحراف , و انعكاس واضح لؤلبحاث والدراسات 
العممية التي تسعى جاىدة لتطوير أساليب مواجية الجريمة و نشر ثقافة حل النزاعات بشكل 

 سيرة نبينا الكريم .ودي ىذه األخيرة التي ىي عماد ديننا الحنيف ومنيج 

المسجمة مما  ي من تزايد عدد القضايا الجزائيةالواقع العممي المرير الذي يشيده الجياز القضائ -
يثقل كاىل العدالة و يرفع من أعباءىا خاصة تمك القضايا التي ال ترقى إلى درجة الخطورة 

عض القضايا والمساس المباشر بالنظام العام ىذا من جية .و من جية أخرى مواجية ب
الجزائية البسيطة التي تجمع بين أطرافيا صبلت قرابة أو جوار والتي تزيد إجراءات التقاضي 
فييا من تفكك ىذه الروابط و توسع فجوة اليوة بين أفراده في حين كان من الممكن حميا بشكل 

 ودي بعيدا عن القضاء .

تقراء المادة العممية والقواعد المتعمقة بيا , كما انتيجنا المنيج التحميمي بجمع واسالمنيج المتبع :
والنصوص القانونية و مدى تأثير الجزء المضاف المتعمق  02-15وتحميل أحكام قانون رقم 

بالوساطة الجزائية و دوره كبديل لممتابعة عمى نحو يخول لنا اإلجابة عن التساؤالت المطروحة و 
 بالتالي : 
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و يتفرع عن ىذه اإلشكالية عدة  ؟ بإجراء الوساطة الجزائيةلجزائري ما مدى اخذ المشرع ا   
 تساؤالت و ىي :

و ما مجاؿ    ؟وما ىي خصائصيا في مواجية البدائؿ األخرى   ؟ما المقصود بالوساطة الجزائية 
   ؟المعدؿ و المتمـ لقانوف اإلجراءات الجزائية  02-15تطبيقيا في ظؿ قانوف 

  
سمنا الدراسة قسمين أو فصمين األول بعنوان ماىية الوساطة لئلجابة عن ىذه التساؤالت ق -

القضائية , وتناولنا فيو مفيوم الوساطة الجزائية كمبحث أول ثم تمييزىا عن باقي البدائل 
في حين جاء الفصل الثاني تحت عنوان تطبيق الوساطة الجزائية في ’ األخرى كمبحث ثاني 

مقسم إلى مبحثين: نتطرق فيو في األول  02-15قانون اإلجراءات الجزائري في ضل قانون 
.إلى نطاق تطبيق الوساطة الجزائية و الثاني إلى األحكام اإلجرائية لموساطة الجزائية 
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 : مــــاهــٌة  الوساطة الجزائٌة  الفصل االول

أمام االنتقادات الموجية لجياز القضاء من بطء في  اإلجراءات و إطالة أمد التقاضي بسبب  -
جمود النصوص القانونية الواجبة التطبيق واآلثار السمبية التي تتركيا الخصومة في المجتمع , 

 ترضي األطراف المتنازعة و تحفظ الطمأنينة أصبح البد من إيجاد طرق بديمة تقدم حموال
والراحة النفسية واألمن في المجتمع , و ذلك بتفعيل آليات قانونية أخرى أكثر فعالية و أكثر 
سرعة وتكمفة وبأقل جيد , أىميا الوساطة القضائية وباألخص الوساطة الجزائية كونيا موضوع 

 دراستنا .

نقوم بتقسيم ىذا الفصل إلى مبحثين : األول يعنى بمفيوم و لدراسة  ماىية الوساطة الجزائية  -
 الوساطة الجزائية والثاني نخصصو لتمييزىا عن باقي البدائل األخرى .

  مفهـــوم الوســاطة الجـزائٌة:  المبحث االول
لم يحدد المشرع الجزائري مفيوم الوساطة الجزائية التي استحدثيا بموجب تعديمو لقانون  -

جزائية و قام بتنظيميا في الكتاب األول من مباشرة الدعوى العمومية و إجراء اإلجراءات ال
مكرر من  37التحقيق  تحت الباب األول في البحث و التحري الفصل الثاني مكرر من المادة 

عكس ما فعمو بالنسبة لقانون حماية الطفل حيث عرف من خبللو   9مكرر  37المادة 
 مي .الوساطة كما سيتضح لنا فيما ي

و بناء عمى ذلك سنقسم ىذا المبحث الى مطمبين االول لتعريف الوساطة و خصائصيا و 
 الثاني لتقسيمات الوساطة الجزائية وطبيعتيا القانونية .

  
 وخصائصها الجزائٌة الوساطة تعرٌف : األول المطلب

 في لسائدةا والتقاليد عرافاأل أساسيا التي بالبساطة تتسم القديم في الوساطة كانت    
 واستخدمت المصمحة بمفيوم كقانون القديم العيد في الوساطة طبقت حيث آنذاك المجتمعات
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 و1965ما بين  الفترة خبلل أ.م.و في ظيرت وقد ، 1789 سنة الفرنسية الثورة بعد جديد من
1970. 
 أن قبل كانت فمقد القدم منذ اإلنسانية العبلقات في بالعقبلنية اتسمت أنيا يميزىا ما وأىم
 عن تغب لم أنيا كما اليونانية، الحضارة في راسخة آثار ذات أوروبا في حديثة كفكرة تظير

 1 .العربية البمدان لبعض الخاصة التقاليد وفي اإلسبلمية الشريعة
 إذن؟ بالوساطة نقصد فماذا

 
 الجزائٌة الوساطة تعرٌف :األول الفرع
 نتائجيا وأىم تطبيقيا كيفية الجزائية كذلك الوساطة  إجراءات عمى لمتعّرف األمر يستمزم

فقد كان لمشريعة  المقارنة التشريعات في قديمة كانت وان فالوساطة شيء كل قبل بيا التعريف
لكن التطبيق القانوني لنظام الوساطة ’ االسبلمية فضل السبق في تبني فكرة الوساطة الجزائية 

سونية في السبعينات من ىذا القرن في كندا ثم الجزائية ظير اول مرة في االنظمة االنجموساك
الواليات المتحدة االمريكية ثم امتد الى معظم دول اوروبا , ليتسع بعد ذلك و يشمل دول اخرى 
كفرنسا و بمجيكا و معظم الدول االروبية غير انو لم يمقى امده وسط التشريعات العربية اال مؤخرا 

 .02-15موجب التعديل الجديد ب فاعتنقو النظام التونسي والجزائري 
 بعض عند ثم العربية المغة في أوال ئيةاالجز  بالوساطة التعريف إلى تباعا سنتطرق ولذلك
 . الجزائري المشرع موقف ومنيم التشريعات بعض عند وأخيرا القانون فقياء

 
 التعرٌف اللغوي :البند االول  :

’ " "وسطا" أي صار في وسط الشيء الوساطة من الفعل " وسط " "يسطتعريؼ الوساطة :  –
’ قال الحسن لبلعرابي "خير االمور اوسطيا "  2و وسط فييم أي توسط بينيم بالحق والعدل 

فان السخاء وسط ’ وقال ابن كثير في ىذا الحديث كل خصمة محمودة ليا طرفان مذمومان 

                                                 
1
 تيارت، خمدون، ناب جامعة ، والقانون السياسية دفاتر مجمة ، ئريجزاال التشريع في القضائية الوساطة خيرة، الصدوق عبد 

 105 - 104 ص ، 2011 (، 4 ( العدد
2
يؼجى انٕعٛؾ : يؼجى انهغح انؼشتٛح , االداسج انؼايح نهًؼجًاخ ٔادٛاء انرشاز , ؽثؼح انشاتؼح , يكرثح انششٔق انذٔنٛح , يظش  - 

 1031/انظفذح   2004,
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ى في محكم تنزيمو " و قولو تعال بين البخل والتبذير , والشجاعة وسط بين الجبن و التيور 
    1وكذلك جعمناكم أمة وسطا " أي عدال

لغة مصدر منشق عن الفعل الثبلثي جزئ ’ الجزائية مأخوذة من الجزاء تعريؼ الجزائية :  -
خبلصو أي المكافأة   2الشيء "جزاء ما فعمت يداك " و كمثل " نال جزاء اجتياده وا 

 التعرٌف الفقهً البند الثانً:  -

اطة كأسموب جديد لحل النزاعات الجزائية في أغمب التشريعات المقارنة إال أن رغم انتشار الوس
ىذه النصوص تجنبت في غالبيتيا وضع تعريف محدد لموساطة الجزائية , مما حدا بالفقو إلى 

 تقديم عدة تعريفات اختمفت باختبلف زاوية نظرىم لموساطة الجزائية
برادة  أمحمدإذ عرفيا السيد   لنظر الى موضوعهاتعرٌف الوساطة الجزائٌة با : الفرٌق األول

بين  وسري خاص اجتماع خبلل من تتم منظمة عممية '' عن عبارة الوساطة أن قال حين غزيول
يصاليم عزاالن طرافأ بين الطريق بتسييل يقوم محايد شخص قيادة تحت ودفاعيم النزاع أطراف  وا 

 عن حل إلى لموصول أن يحققيا يمكن التي المناسب شرحو خبلل من بينيما، مقبول اتفاق إلى
 3ضاء الق إلى المجوء من بدال االتفاق طريق

وعرفت من قبل السيد عبلء ابريان بأنيا " وسيمة لحل النزاعات من خبلل تدخل شخص ثالث نزيو 
و حيادي و مستقل يزيل الخبلف القائم و ذلك باقتراح حمول منطقية تقرب وجيات نظر المتنازعين 

 4إيجاد صيغة توافقية و بدون أن يفرض عمييم حبل أو يصدر قرارا ممزما "بيدف 
عمى أىمية حيث ركز الفقو الفرنسي  تعرٌف الوساطة الجزائٌة من خالل غاٌتهاالفرٌق الثانً : 

 بينيم النظر وجيات تقريب  ومحاولة المتنازعة األطراف بين دور الوسيط في المفاوضات
 في بالوساطة المتعمقة منيم البعض نظر وجيات من نستشفو ما وىو الحوار عمى وتشجيعيم
 الخصوم أو الناس بين التوفيق ومحاولة محّددة عممية بين تجمع الوساطة ألن ،الجزائيالمجال 

                                                 

-
1

 ww.al.hakmati;net /arabicيُشٕس ػهٗ انًٕلغ االنكرشَٔٙ  –نغاٌ انؼشب  –اتٍ يُظٕس  
2
 1271,طفذح   2003يجذ انذٍٚ ٚؼمٕب , انمايٕط انًذٛؾ , انطثؼح انغاتؼح ,يؤعغح تٛشٔخ ,ؽثؼح  - 

3
غٛش ’ 3112’ 1ايذًذ تاسدج غضٕٚل , دٔس انًذايٙ فٙ اَجاح انٕعاؽح انمؼائٛح , يجهح انؼهٕو انمإََٛح , انًغشب , انؼذد 

 . HTTP//WWW.SUDANLAWS.NET/PHP/2012-07-08-06-31-03/2011-10-29-10-45-47/298-2012-07-12-14-18-04انًشلًحا

4
 .32انظفذح ’ انطثؼح االٔنٗ ’ يُشٕساخ صٍٚ انذمٕلٛح تٛشٔخ ’ دٔس انٕعاؽح انمؼائٛح فٙ ذغٕٚح انًُاصػاخ انًذَٛح ’ انماػٙ اصاد دٛذس تأِ  
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 التمييز يجب وىنا بينيم القائم لمصراع حل عن البحث ميمتو ونزيو مستقل ثالث طرف بمساعدة
 وذلك وغيرىا و التصالحية التأىيمية والوساطة العبلجية الوساطة :منيا ليا نماذج مختمفة بين أيضا
 .1اليدف المرجو وحسب االستخدام  حسب

ويعرف الفقو المصري الوساطة الجزائية بأنيا " إجراء يتوصل بمقتضاه شخص محايد  ) الوسيط ( 
الناشئة عن إلى التقريب بين طرفي الخصومة الجزائية بغية السماح ليم بالتفاوض عمى اآلثار 

 الجريمة , أصبل في إنياء النزاع الواقع بينيم.
 
يعرف الوساطة الجزائية بالنظر إلى إجرائيا والى المعيارين  أو االتجاه التوفٌقً :الفرٌق الثالث   

السابقين عمى أنيا" إجراء يتم قبل تحرك الدعوى الجزائية بمقتضاه تخول النيابة العامة جية وساطة 
فيو شروط خاصة بموافقة األطراف و االتصال بالجاني والمجني عميو و االلتقاء أو شخص تتوفر 

لتسوية اآلثار الناجمة عن طائفة الجرائم التي تتسم ببساطتيا أو بوجود عبلقات دائمة بين أطرافيا 
و تسعى لتحقيق أىداف محددة نص القانون عميا , و يترتب عمى نجاحيا عدم تحريك الدعوى 

 2 الجنائية "
 

 التعرٌف التشرٌعًالبند الثالث :

يوليو  23المؤرخ في  02-15لقد استحدث المشرع الجزائري نظام الوساطة الجزائية في األمر رقم  
المتضمن قانون  1966يوليو  08المؤرخ في  155-66المعدل والمتمم لؤلمر رقم  2015

المتعمق  2015يوليو  15المؤرخ في  12-15و من قبمو القانون رقم ’ 3اإلجراءات الجزائية 
بحماية الطفل , لكنو عمى غرار التشريعات األخرى لم يعرف الوساطة سواء في قانون اإلجراءات 
المدنية واإلدارية أو قانون اإلجراءات الجزائية , تاركا األمر لمفقو والقضاء , باإلضافة إلى عدم 

ل الذي اعتمد أوال نظام الوساطة ذات تعريفو لموساطة راجع إلى سبق تعريفيا في قانون حماية الطف
 من  2الوصف الجزائي في مجال األحداث , و ذلك في المادة 

                                                 
1
 . 15, طفذح  3113-3112ٛح انجضائش٘ , جايؼح خٛؼش عُح يزكشج تثُٛح خشتٕػ , يزكشج ياعرٛش فٙ الٌُٕ االجشاءاخ انجضائ 

2
 . 233, طفذح  3113عُح’  1سايٙ يرٕنٙ انماػٙ , اؽالنح ػهٗ اَظًح انرغٕٚح انجضائٛح فٙ انمإٌَ انفشَغٙ , انماْشج ٔداس انُٓؼح انؼشتٛح , انطثؼح  

3
انًرؼًٍ نمإٌَ  1522جٕنٍ  14انًؤسر فٙ  22-111ٔانًرًى ناليش سلى انًؼذل ’ , انجشٚذج انشعًٛح  3111جٕٚهٛح  32انًؤسر فٙ  13-11االيش  

 . 01سلى ’ انجشٚذج انشعًٛح ’ االجشاءاخ انجضائٛح انجضائش٘ 



 ياْٛح انٕعاؽح انجضائٛح    انفظم األٔل:                                                 

9 

 

, عمى أنيا  2015جويمية  15الموافق ل  1436رمضان عام  28مؤرخ في 12-15القانون  رقم 
ية " آلية قانونية تيدف إلى إبرام اتفاق بين الطفل الجانح و ممثمو الشرعي من جية , و بين الضح

أو ذوي الحقوق من جية أخري, تيدف إلى إنياء المتابعات و جبر الضرر الذي تعرضت لو 
 1الضحية , ووضع حد آلثار الجريمة و المساىمة في إعادة إدماج الطفل " 

وانطبلقا من ىذا التعريف التشريعي يمكننا ان نعرف الوساطة الجزائية بأنيا :" الية قانونية تيدف   
ق بين الضحية ةالمشتكى منو , قد يمتجئ الييا وكيل الجميورية بغرض انياء الى ابرام اتفا

المتابعات وجبر الضررالذي تعرضت لو الضحية ووضع حد آلثار الجريمة المساىمة في اعادة 
 ادماج الجانح ".

 
 خصائص الوساطة الجزائٌة  لفرع الثانً :ا
 االتفاق أساس عمى المبنية لعدالةا النزاعات بأن بحل المتعمقة العديدة التجارب أكدت  

 اعتمادا القاضي يطبقيا التي العدالة تمك تتعدى ىامة آثار وليا ايجابية أكثر تكون والتصالح
 . االنسانية الميونة من تنعدم التي المجردة القانون نصوص عمى
 االتفاق ا ىويميزى الذي أساسيا التي البسيطة الوسائل ىاتو إحدى باعتبارىا ئيةاالجز والوساطة  

الخصائص ماال يحصى ,  من ليا الطويمة التقاضي إجراءات إلى المجوء دون الخبلفات تسوية عمى
 صدرت التي اإليضاحية ما دفع بالمشرع الجزائري إلى تبنييا و ىذا ما يتضح من خبلل المذكرة

 القانون عمى اءبن ئيةاالجز   اإلجراءات قانون طالت التي التعديبلت آخر بخصوص العدلوزارة  عن
 اإلجراءات حلامر مختمف في النيابة دور تفعيل '' :تيدف إلى التعديبلت ىذه فإن ، 15-02 رقم
 عمى ،''الخطورة قميمة القضايا مع ومتناسب مبلئم جزائي رد تضمن جديدة آليات وضع جانب إلى

 لممتابعة بديمة آلية '' أنيا اإليضاحية المذكرة ىذه في ورد ما حسب يعتبر الذي الوساطة نظام رأسيا
 .''جزائيةلا

 ليا صمة جوانب إبراز  عمى اقتصرت أنيا ئرجزاال في الرسمي الجانب تصريحات عمى والمبلحظ
المعالجة السطحية أو  إّما مصيرىا يكون الطابع الجزائي والتي ذات القضايا تراكم  معالجة بكيفية
 .2 الحفظ

                                                 
-

1
 انًرؼهك تذًاٚح انطمم . .3111ٕٚنٕٛ  15انظادسج فٙ  25انًرؼهك تذًاٚح انطفم انجشٚذج انشعًٛح سلى 13-11لإٌَ  

2
 . 13-11يزكشج تخظٕص االيش  
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 برضا تتم فإنيا المطاف، أول في ودّية الوساطة كون وم :العالقة الودٌة بٌن الخص البنداالول :

راف  واتفاق   .شفويا أم مكتوبا ىذا االتفاق كان سواء  زاعالن اط
 بين األفراد الصداقات قطع إلى األحيان أغمب في تؤدي التي القضائية الخصومة عكس عمى

 مبدأ عمى تقوم الطرق فيذه...أسرية حتى أم تجارية أم اجتماعية عبلقات كانت سواءم الخصو 
 ىذا جمسات الحوار لكن أثناء متواصل بشكل المقاء إلى الفرصة يتيح ما وىو والحوار التفاوض
راي راءمن  غاية أىم نظرا إلغفالو انتقدقد  ال  نطاق في النزاعات إنياء ىي الوساطة و اج
 في ليا تطبيق أول شيدت حيث لموساطة األولى بالنشأة التأثر عدم إلى ودعوا الجنائي القانون

 يقودنا ىذا معينة، اجتماعية روابط بينيم أفراد مجموعة أو الواحدة األسرة داخل تنشأ التي المنازعات
 قطع إلى األحيان أغمب في تؤدي التي القضائية الخصومة عكس عمى1 .الثاني الراي إلى

 فيذه...أسرية حتى مأ تجارية أم اجتماعية عبلقات كانت سواءم الخصو  بين األفراد الصداقات
 أثناء متواصل بشكل المقاء إلى الفرصة يتيح ما وىو والحوار التفاوض مبدأ عمى تقوم الطرق

 إنياء ىي الوساطة و من إجراء غاية أىم نظرا إلغفالو انتقدقد  الرأي ىذا  جمسات الحوار لكن
 أول شيدت حيث لموساطة لىاألو  بالنشأة التأثر عدم إلى ودعوا الجنائي القانون نطاق في النزاعات
 اجتماعية روابط بينيم أفراد مجموعة أو الواحدة األسرة داخل تنشأ التي المنازعات في ليا تطبيق
 .الثاني الرأي إلى يقودنا ىذا معينة،

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 . 51-50, عكٛكذج , طفذح  1511أخ  31جايؼح ’  13انؼذد ’ يجهح انثذٕز ٔانذساعاخ االَغاَٛح ’ انٕعاؽح فٙ انًادج انجضائٛح ’ تذس انذٍٚ َٕٚظ  



 ياْٛح انٕعاؽح انجضائٛح    انفظم األٔل:                                                 

11 

 

 النزاعات حل عند التكالٌف قلة البند الثانً :

 تسوية في البديمة الطرق منظا إلى لمجوء باألشخاص تؤدي التي الجمية األسباب من لعل
 عند النزاع   أطراف يتكبدىا التي النفقات من الكثير تجنب ىو الوساطة، بينيا ومن المنازعات

 التي كتمك المحامين أتعاب حتى وال مصاريف وال رسوما تتطمب ال فالوساطة لمقضاء، المجوء
في  المتمثمة األخرى ريفالمصا ننسى وال درجاتيا، من درجة كل في التقاضي تتطمبيا إجراءات

 .الدعوى سير أثناء األمر يتطمبيا التي وغيرىا والشيود الخبرة، إجراء
 

 :البند الثالث :/بساطة وسرعة اإلجراءات و مرونة الفصل فً النزاع  
نما حقو، ذي كل إعطاء المتخاصمين بين العدالة لتحقيق يكفي ال        تأتي ال أن ينبغي وا 
وان من شان الوساطة الجزائية أن  وأىميتو بريقو الحق يفقد أن وبعد األوان فوات بعد بطيئة العدالة

تحقق سرعة الفصل في المنازعة الجزائية و ىو تكريس الح داىم متطمبات المحاكمة العادلة و ىو 
" سرعة الفصل في القضية الجزائية " حيث تجنب الوساطة الجزائية التقميدية المعقدة و الطويمة في 

اتبعنا المسار العادي لمخصومة الجزائية حتى يفصل في الدعوى العمومية ويصدر الحكم فييا ما 
.و قد أثبتت الدراسات في فرنسا أن أكثر من خمسين بالمائة من حاالت الوساطة كانت كافية لحل 

 1النزاع  في معظم قضايا الوساطة .
 من بسيطة،وىي تكون إجرائية ناحية فمن وغيرىا سرعة أكثر أنيا عمى الوساطة آلية تصوير فيتم

 .القضاء عبر النزاعات حل طرف من بساطة أكثر أخرى ناحية
 والمسائل القضايا تجاوز طريق عن ليم مرضي ىو ما عمى التعرف من األطراف الوساطة فتمكن
 .الخبلف في ساىمت التي األساسية الظروف عمى لتركز النزاع في الضيقة
 أكثر إطار ضمن المتناقض منظورىا تكييف وتعديل إعادة عمى خرىأ جية من الوساطة وتساعد
  القانوني النظام في القانونية المواضيع أو القضايا ببساطة عميو لما سيولة

 

                                                 
1
 .32انًشجغ انغاتك , ص ’’ تثُٛح خشتٕػ  
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و  باإلضافة إلى كل ىذا تتميز إجراءات الوساطة الجزائية عن إجراءات المتابعة العادية بالمرونة  
, وال يوجد فييا أي إجراء يترتب عمى مخالفتو البطبلن , و عدم ارتباطيا بشكميات محددة مسبقا 

 1إنما كل احراء غير مخالف لمقانون و من شانو أن يؤدي لحل النزاع وديا يعتبر مقبوال .

 
 : التنفٌذ الرضائً للوساطة الجزائٌة  البند الرابع

وكيل الجميورية في  إن الوساطة الجزائية إجراء رضائي من بدايتيا إلى نيايتيا , حيث ال يسير 
إجراءاتيا إال بعد موافقة كل األطراف , و يبقى ليم في األخير قبول او رفض الحل المقترح من قبل 
وكيل الجميورية . ز ذلك خبلفا لؤلحكام القضائية التي يتم تنفيذىا جبرا ولو كان بغير رضا 

من سمطات اإلجبار في  األطراف , كما تتحقق ىذه الرضائية من خبلل تجريد وكيل الجميورية
قبول الوساطة أو االستمرار فييا , بحيث يقتصر عممو عمى تقريب و جيات النظر بين 

 2المتخاصمين وىما من يممكا حق الرفض أو قبول اقتراحو .

 السرٌة والخصوصٌة  لبند الخامس :ا

أمام المؤل مما تتميز الوساطة بقدر من السرية و الخصوصية ألطراف النزاع طالما انيال اتجري  
يصون سمعة أطراف القضية إذ تتم اإلجراءات عادة في مكتب السيد وكيل الجميورية في غياب 
الجميور و في ظل سرية تامة و ال يحضرىا إال أطراف القضية بما فييم وكيل الجميورية 

من  والمحامي في حالة االستعانة بو , مما يجنب األطراف مساوئ اإلجراءات العمنية التي ىي
 3سمات المحاكمة القضائية التي تتم في قاعة الجمسات ويحضرىا الجميور .

                                                 
1
رٛش , ذخظض لإٌَ دٔنٙ دمٕق االَغاٌ , كهٛح انذمٕق ٔانؼهٕو دذٔػ ششٚفح , انٕعاؽح انجضائٛح فٙ ظم لإٌَ االجشاءاخ انجضائٛح انجضائش٘ , يزكشج ياع 

 23, ص  3114-3113عُح ’ انغٛاعٛح 

 

2
 14نغٛاعٛح , جايؼح ٚؼمٕب فاٚض٘, يذًذ يٕادَح , َظاو انٕعاؽح انمؼائٛح فٙ انرششٚغ انجضائش٘ , يزكشج ياعرٛش فٙ لإٌَ  االػًال , كهٛح انذمٕق ٔانؼهٕو ا 

 . 32, ص  3112-3111, لانًح ,  1501يا٘ 

3
 21دذٔػ ششٚفح , انًشجغ انغاتك , ص  
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 : تقسٌمات الوساطة الجزائٌة و طبٌعتها القانونٌة المطلب الثانً

مزايا و  من النزاعات وديا لحل بديل كنظام بو تتميز ما وتنوعيا الوساطة تطور أسباب من لعل
 جعمتيا التي الميزة ىي وتمك الوساطة طريق يسمك من لك يجنييا التي النتائج في تظير ايجابيات
 تقمبات من الدولي يشيدىا لمجتمع ما وتساير الدولية العبلقات بيا تتسم التي الصراعات تجاري

 ورىا و بحث طبيعتيا القانونية .وتط الوساطة تنوع استمزم ما وىو وتحوالت،

طة الجزائية كفرع اول ومن تم الطبيعة و ىذا ما سنتطرق اليو في ىذل المطمب ببحث صور الوسا
 القانونية لموساطة الجزائية كفرع ثاني .

  تقسيمات الوساطة الجزائيةالفرع األوؿ: 
 تختمف الجنائية الخصومات وتسوية إلدارة مستحدثا إجرائيا نظاما بوصفيا الجزائية الوساطة 

 ال كونيا وأشكاليا صورىا حصر عذرالمت من يكون لذا تتبناىا، التي الجزائية التشريعات باختبلف
 والوساطة المفوضة ىما الوساطة أساسيتين صورتين ليا أنّ  القول يمكن أنو إال حصر، تحت تقع

 يمي : كما الصورتين ىاتين وسنبين المحتفظ بيا،
 البند األول: الوساطة المفوضة :

 حيث قضائيةال الرقابة وتحت قضائية وكالة عمى بناء تتم التي الوساطة بيا يقصد
 بحل الحكم قضاة أو العامة، النيابة قبل من لو المخول التفويض بمقتضى ميمتو الوسيط يمارس
  .وديا النزاع
 الدعوىإزاء  العامة النيابة سياسة في تندرج الوصف بيذا الجنائية الوساطة أنّ  األمر وواقع

 عمى بالرقابة تحتفظ ثم ومن يا،حوزت في تكون لموساطة تحال التي القضايا أغمب أن ذلك الجنائية،
 الوساطة عن يسفر لما وفقا عدمو من الدعوى تحريك مبلئمة في سمطتيا بمقتضى الوساطة إجراء
 1نتائج. من

 لمقضايا وتصفية فرز محطة بأّنيا المفّوضة الوساطة في العامة النيابة تشبيو ويمكن
 لموسطاء. ترسل التي القضايا يدبتحد المختصة فيي الجزائية، الوساطة تخضع إلجراءات التي
 عن يسفر لما النزاع وفقا محل الواقعة شأن في النيائي القرار باتخاذ المختصة أّنيا كما

                                                 
1
 .01. ص  3110انٕعاؽح انجُائٛح ٔدٔسْا فٙ آَاء انذػٕٖ انؼًٕيٛح ,دساعح يماسَح , داس انُٓؼح انؼشتٛح , انماْشج , يظش , ,اششف ػثذ انذًٛذ  
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 دفع ما وىذا إلييا الوسيط يقدمو الذي المكتوب السري التقرير عمى تأسيسا نتائج، من الوساطة
تحت شرط  الحفظ أشكال إحدى بأّنيا فوضةالم الوساطة وصف إلى الفرنسيين الفقياء غالبية

 1التعويض .
 

  )االستئثارٌة( بها المحتفظ الوساطة البند الثانً :/ 

 آخر شخص إلى تعيد فبل الجزائية الوساطة إدارة في بحقيا العامة النيابة انفراد بيا يقصد   
نما كالوسيط    .أعضائيا أحد عمى ذلك تقصر وا 
 سمطاتيا الجديدة فتجاوزت العامة، النيابة وظيفة إلى داجدي بعدا االستئثارية الوساطة ظيور أضاف

 . الخصوم بين التقريب أساسو ىاما دورا أصبحت تمعب التي و التقميدية تمك
 التابعة الجيات إحدى ىو بيا المحتفظ الوساطة في الوسيط بدور يقوم الذي أن ذلك من ويتضح  

 بيا تحتفظ بل العامة، النيابة حوزة من الدعوى رجتخ ،فبل العامة النيابة وباألحرى القضائية، لمسمطة
  2من الوساطة المحتفظ بيا . الصورة ىذه تسمية جاءت ىنا ومن وديا، حميا أجل من
 خبلل من ذلك ويظير بيا، المحتفظ بالوساطة المشرع الجزائري أخذ أنّ  اإلشارة إليو تجدر وما  

 فييا النظر أجل بيا من محتفظ يبقى أنو أي عدميا من أو إجراءىا بسمطة الجميورية وكيل تمتع
 3. 15-02األمر مكررمن 37 المادة خبلل من ىذا ويظير ودّيا، الخصومة وحل
 

   الطبٌعة القانونٌة للوساطة الجزائٌة: الفرع الثانً

اختمف الفقو في تحديد الطبيعة القانونية لموساطة الجزائية باختبلف الزاوية التي ينظر من    
ل رأي فييم فمنيم من يرى أنيا ذات طبيعة إدارية بالنظر إلى اإلجراءات التي تصدرىا خبلليا ك

النيابة العامة و منيم من يرى أنيا ذات طبيعة اجتماعية بالنظر إلى الغرض منيا فيما يرى فريق 

                                                 
1
م انًُاصػاخ انجُائٛح ٔ انًجرًؼاخ , كهٛح انمإٌَ ٔانؼهٕو انمإََٛح , جايؼح انكٕفح شكش٘ ػادل ٕٚعف ػثذ انُثٙ ,انٕعاؽح انجضائٛح ٔعٛهح يغرذذثح ٔتذٚهح نذ 

 . 41, انؼشاق , ص 

2
 25اششف سيؼاٌ ػثذ انخًٛذ , انًشجغ انغاتك , ص  

3
 انًؼذل ٔانًرى نمإٌَ االجشاءاخ انجضائٛح . 13-11يكشس يٍ االيش  23و  - 
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آخر أنيا ذات طبيعة عقدية أو صورة من صور الصمح الجنائي و منيم من يرى أنيا بديل من 
 لدعوى العمومية .بدائل ا

 
إن الوساطة الجزائية تيدف في المقام :  الوساطة الجزائٌة ذات طبٌعة اجتماعٌة البند االول :

األول إلى تحقيق األمن االجتماعي و مساعدة طرفي الخصومة لموصول إلى تسوية ودية , فيي إذا 
صل الجاني والمجني تنظيم اجتماعي مستحدث يدور في فمك القانون الجنائي , فمن خبلليا يتو 

عميو الى تسوية ودية أكثر إنسانية بعيدا عن التعقيدات الشكمية لمتقاضي عن طريق طرف محايد 
 .    1مستقل 

 إلى تسعى فانيا وعميو اإلجتماعي، لمتنظيم نموذجا الوساطة اعتبار إلى الفرنسي الفقو من جانب ذىب  
 بشكل بينيما الناشئة المنازعات تسوية عمى الخصومة طرفي ومساعدة اإلجتماعي، السبلم تحقيق
 . قسرية غير لعدالة اعتبرىانموذج وقد لمتقاضي، الشكمية التعقيدات عن بعيدا ودي

 ( الوساطة ذات طبٌعة عقدٌة ) صورة من صور الصلحالبند الثانً: 

 يبرم الذي المدني الصمح عقد مع الجنائية الوساطة تتشابويرى أنصار ىذا االتجاه أن الوساطة    
 ىذه تمنع وال الجريمة، عن الناجمة المالية المصالح تسوية أجل عميو من والمجني المتيم بين

 العمومية الدعوى إجراءات  في والسير االتيام مباشرة من العامة الترضية النيابة أو التسوية
 ن األضرار ع عميو المجني الجاني بتعويض قيام في يتمثل الجنائية لموساطة األساسي فالغرض

 أنصار ويستند ، المدني الصمح عقد الذي ينشده الغرض نفس وىو جريمتو جراء من لحقتو التي
 الواليات بعض في المدني القضاء عميو استقر إلى ما إليو خمصوا ما صحة عمى لمتدليل الفريق ىذا

 عقد بمثابة لجريمةا عن الناجمة المالية المصالح تسوية عمى الطرفين موافقة اعتبار من األمريكية
 2. مدني

                                                 
1
 23ص  33هرذٕل يٍ ػذانح ػماتٛح انح ػذانح اطالدٛح .يمال َشش ػٍ يجهح جٛم دمٕق االَغاٌ , انؼذد انٕعاؽح انجضائٛح ًَٕرج ن’, شٍُٛ عُاء  

2
مٕق ٔانؼهٕ و يزكشج لشٚشٙ ػًاد , انؼشتٙ تاشا عفٛاٌ ,انٕعاؽح انجضائٛح فٙ انرششٚغ انجضائش٘ , يزكشج ياعرٛش فٙ انذمٕق .انمإٌَ انخاص , كهٛح انذ 

 10ص  3112-3111ًاٌ يٛشج ,تجاٚح , عُحانغٛاعٛح , جايؼح ػثذ انشد
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لكن في ’ اعتبار اتفاق الوساطة ذو طبيعة عقدية يستمزم توافر األركان الواجب توافرىا في العقد - 
 . الواقع ىذا االتجاه يغفل الدور الذي تمعبو النيابة العامة في قبول أو رفض االتفاق

 الوساطة الجزائٌة  ذات طبٌعة ادارٌة البند الثالث: 

 من 02فقرة  110, والمادة   02-15 األمر من 03 مكرر 37 المادتين حممنا مضمون إذا ما 
 يتضمف محضر في الوساطة اتفاؽ يدوف " :التوالي عمى الطفل، حماية قانون
 الوساطة إلى المجوء إف  " و  ..وتاريخ وجيزا لألفعاؿ وعرضا األطراؼ  وعنواف ىوية
 إجراء لمقرر الجميورية وكيؿ إصدار تاريخ مف إبتداءا العمومية الدعوى تقادـ يوقؼ

 وىذا لموساطة اإلدارية الصفة أو الصيغة المشرع الجزائري منح بأنّ  يتبّين ىنا ومن1" الوساطة 
 في منو والمشتكي الضحية بين عميو أتفق ما كتابة أو تدوين الجميورية وكيل يتولى حينما

صدار المحضر، ا   صمحا وال عقدا مدنيا، تعد ال الجنائية الوساطة فإنّ  ،وعميو الوساطة إجراء مقرر و 
ّنما جنائيا،  .2المبلئمة المخولة ليا سمطة بمقتضى العامة النيابة تصدره إداريا إجراءا وا 

 
 

  الوساطة الجزائٌة احدى بدائل الدعوى العمومٌةالبند الرابع: 

 اإلجراءات تعادةالس خاصة طريقة الجنائية الوساطة اعتبار إلى ىذا الرأي أنصار ذىب 
 الجنائية رفع الدعوى بدائل من الجنائية القضائية،فالوساطة المبلحقات عن بديل ىي الجنائية،أو

 اتفاؽ يتضمف": بنصيا04 مكرر 37 المادة عميو نصت ما الضحية،وىذا تعويض إلى تيدف التي
 اختبلف مؤداىا أساسية نقطة إلى الرأي ىذامالي..."  تعويض...يأتي ما الخصوص عمى الوساطة
حدد عمى سبيل  02-15فان األمر  التطبيق، حيث نطاق من الجنائي الصمح عن الوساطة
 ظل في الوساطة نجاح أنّ  كما ، 02 مكرر 37 المادة حسب وىذا الوساطة، تطبيق نطاقالحصر 

 العمومية. الدعوى انقضاء إلى يؤدي األمر ىذا

                                                 
1
 يٍ لإٌَ دًاٚح انطمم  .  13-11يٍ ق 111ٔ انًادج  13-11يٍ االيش2يكشس 23و  

2
 .13لشٚشٙ ػًاد, انؼشتٙ تاشا عفٛاٌ, َفظ انًشجغ .ص  
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بيعة القانونية لموساطة الجزائية و كرأي من خبلل استعراض مجمل اآلراء الفقيية حول الط -
توفيقي نرى أن الوساطة الجزائية إجراء يدخل في منطوق الحمول الرضائية لممنازعات في 
قانون اإلجراءات الجزائية , و ىي نظام قانوني جنائي مميز عن غيره من اإلجراءات التوفيقية 

العمومية لو اثر اجتماعي أقوى من  المعروفة في حل المنازعات , وىي بديل من بدائل الدعوى
المجوء إلى الطريق القضائي خاصة في التعامل مع الجرائم البسيطة و التي تثقل كاىل 

 .  المحاكم بالشكل الذي يحقق تطور في نظام العدالة الجنائية
 

 تمٌٌز الوساطة الجزائٌة عن باقً البدائل األخرى   المبحث الثانً : 

 
 القانونية، النظم شتى في الحديث اإلجرائي التطور مبلمح كإحدى تجّمت الوساطة أن بما -

 دور إلى تنتيي ال تكاد إجراءات في الخوض الخصوم وتجنب القضاء مساعدة تخطى قد دورىا
 أىم إلى سنتطرق المبحث ىذا في .الواحد المجتمع األفراد داخل بين الروابط عمى الحفاظ ىو آخر

 تبني إلى سباقا كان الذي الجزائري المشرع فييا بما التشريعات، أغمب إلييا لجأت التي البدائل
 في '' :عنوان تحت منو الخامس الكتاب وذلك في 09 - 08 رقم القانون أحكام في أوال بعضيا
 12 - 15 رقم القانون إلى وصوال  والتحكيم الصمح والوساطة وىي النزاعات " لحؿ البديمة الطرؽ
 .والوساطة الصمح :في أيضا لمتمثمةا و 02 - 15 رقم فالقانون
ية  الوساطةة و خصوصية ذاتي نبرز أن سنحاول زائ ج  باقي عن ومتميز بذاتو مستقل كنظام ال
 البدائل .

تباعا: أوال التمييز بين الوساطة الجزائية  ستكون و مطمبين  في المبحث ىذا سنتناول لذلك
 لتمييزىا عن التحكيم والتسوية  الثاني المطمب و الصمح الجنائي ثم نخصص والوساطة المدنية 

 المقارنة التشريعات بعض تناولتيا التي )الوّدية( الجزائية
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  تمٌٌز الوساطة الجزائٌة عن الوساطة المدنٌة والصلح الجنائً:  المطلب األول 

 
بينيا وبين سنتناول في ىذا المطمب التمييز بين الوساطة الجزائية والوساطة المدنية ثم التمييز    

 الصمح الجنائي بالتعريف بكمى البديمين اآلخرين ثم إبراز أوجو التشابو وأوجو االختبلف بينيم .
 
 

  : التمٌٌز بٌن الوساطة الجزائٌة والوساطة المدنٌةالفرع األول

تعرف الوساطة القضائية عمى أنيا " اإلجراء الذي يقوم بموجبو قاضي الحكم أو تشكيمة الحكم 
اء الوساطة عمى األطراف ليتم إن قبموا بيا , األمر بتعيين شخص معتمد قضائي يعرف بعرض إجر 

بالوسيط القضائي , يكمف باتخاذ كل اإلجراءات الواجبة لمتوفيق بين الخصوم في الموضوع 
 .1" المعروض أمام العدالة

 
 :/أوجه التشابه البند األول 

 من حيث : تتشابيان    
: كبل من الوساطتين يعتبران من الوسائل و الطرق البديمة لحل  اوال:الطبٌعة القانونٌة

النزاعات , فيما إجراءان يجدان مكانيما خارج نطاق المؤسسة القضائية , ويشترط في 
 كبلىما الخضوع إلى مبدأ الشرعية أي االستناد إلى إطار قانوني .

 
ء األطراف بمعنى يشترط كما تتشابيان في أن كبل منيما يقوم عمى رضا: ثانٌا/ الرضائٌة -

في كبلىما موافقة الخصوم لموساطة أي قبوليم ليا بالنسبة لمجية المكمفة بالوساطة أي 
 الوسيط , في كبل الوساطتين يمكن أن يكون شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا .

يشترط في كل من الوساطتين ان يكون متمتعا باألىمية , وىذه األخيرة ال  : ثالثا/ الوسٌط -
ت لئلنسان إال بجممة مقاييس ال يمكن تصورىا إال في األمور التالية : الكفاءة و القدرة تثب

                                                 
1
 . 112, ص  3112عُح’اخ (, داس ْٕيح , انجضائش انخؼش لٕادس٘, انٕجٛض انكافٙ فٙ اجشاءاخ انرماػٙ ) فٙ االدكاو انؼايح نهطشق انثذٚهح فٙ دم انُضاػ 
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مكانية الحيازة  عمى حل مختمف النزاعات من اجل تسويتيا , بالنظر إلى المكانة العالية وا 
 عمى تكوين عال في بعض التخصصات خاصة القانونية منيا .

 ممفات الوساطة المعروضة عميو . أن يكون الوسيط ذا خبرة و حنكة في إدارة -
أن يتمتع بالحياد واالستقبللية  بمعنى عدم الميل لطرف عمى حساب طرف آخر إما لفائدة  -

خفية أو عبلقة وتجدر اإلشارة إلى التزام الوسيط بالتنحي عن االستمرار في ميمتو في كمتا 
ربط بينو وبين احد ت الوساطتين في حالة وجود مانع أو عبلقة قرابة أو صداقة أو مصاىرة

, ومعنى االستقبللية أن يكون مستقبل بذاتو عن الخصوم فبل يخضع لتأثيرىم طرفي الوساطة 
 أو أي إمبلء صادر منيم .

في كبل الوساطتين  ينحصر دور الوسيط في تقريب وجيات نظر األطراف وتحقيق التوازن  -
فشاءه ألي معمومات شخصية بين مصالحيم مع الحرص عمى االلتزام بالسر الميني بعدم إ

 1عن الخصوم .
في كمتا الوساطتين في حالة اتفاق األطراف يحرر الوسيط تقريرا لموساطة  :رابعا/اآلثار -

يسمى محضر االتفاق , ومفاده أن إرادة أطراف الخصومة الراضية والحرة اتجيت إلى 
بيل التوفيق بين اتفاقيم عمى حل معين لمنزاع , و يدون فيو إجراءات التي اتخذت في س
  فشل الوساطة األطراف و موقف كل طرف منيا, كما يمزم الوسيط بإعداد التقرير في حالة

وتجدر اإلشارة أن اتفاق الوساطة سواء المدنية أو الجزائية غير قابمة لمطعن , سواء بطرق  -
صفة دائمة الطعن العادية أو الغير العادية و انعو يعتبر سندا تنفيذيا يجعل النزاع محسوم ب

, ويكون تنفيذه سيبل ممتنعا الن ما ينفذ يتعمق موضوعو بمراكز قانونية معينة ومحددة متفق 
 .2عمييا بين الطرفين اتفاقا محسوما بينيما 

 
 

                                                 
1
 33-31ص ’ دذٔػ ششٚفح , انًشجغ انغاتك  

2
 . 11انخؼش لٕادس٘, انًشجغ انغاتك , ص  
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 : أوجه االختالف البند الثانً

 من حيث: تختمفان 
وجوبية , لكن الوساطة الجزائية ىي جوازية عمى خبلف الوساطة المدنية فيي :أوال/اإللزامٌة -

 وجوبيا ال يتجاوز قيام القاضي المختص بعرض إجراء الوساطة عمى الخصوم .
أشير قابمة لمتجديد  3بالنسبة لموساطة المدنية فان المدة ال تتجاوز  : ثانٌا/مدة اجراءها -

من ق  996بنفس المدة مرة واحدة بطمب من الوسيط عند االقتضاء بعد موافقة الخصوم م 
 مدنية و اإلدارية , عمى خبلف الجزائية فمم تحدد ليا مدة معينة .اإلجراءات ال

يعين الوسيط في الوساطة المدنية من طرف القاضي عمى خبلف الوسيط في :ثالثا/الوسٌط -
الوساطة الجزائية فيو متمثل في شخص وكيل الجميورية و كما يشترط أداء اليمين في 

 الوساطة لمدنية بعكس الوساطة الجزائية .
 وجود لقانون ينظم مينة الوسيط في الوساطة الجزائية , عمى خبلف الوساطة المدنية ال- -

المتضمن تحديد  2009مارس  10المؤرخ في  100-09حيث يوجد المرسوم التنفيذي رقم 
 كيفيات تعيين الوسيط القضائي .

يل الحصر و تطبق الوساطة الجزائية في الجنح المذكورة عمى سب رابعا/مجال التطبٌق :-      
المخالفات غير المحددة , عمى خبلف الوساطة القضائية المدنية التي تطبق في جميع المواد إال 

من قانون اإلجراءات المدنية  994في الحاالت الثبلثة التي استثناىا المشرع بموجب نص م 
 واإلدارية .

 
  التمٌٌز بٌن الوساطة الجزائٌة والصلح الجنائً : الفرع الثانً 

 الجزائية المصالحة تعّرف بحيث التعريفات، من عديد في الفقو عرفيا لكن المصالحة، يعرف لم   
 االلتزامات ببعض الوفاء االتفاق مقابل طريق عن الجرائم بعض في العمومية الدعوى انقضاء بأنيا
 القائم زاعالن بإنياء ليما يسمح طرفين عقد بين عن عبارة " ىي أو اآلخر، لمفريق الفريقين أحد من

 المختصة اإلدارية الجية طرفين، بين رضائي عقدانو ب الصمح الفقو بعض عّرف وقد ،" ...بينيما
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 الجنائية الدعوى رفع طمب عن اإلدارية الجية تتنازل بموجبو أخرى ناحية من والمتيم ناحية من
 .1 المضبوطات عن تنازلو أو تعويضا المخالف دفع مقابل

 
 

    هالتشابالبند االول :اوجه 

 : التالية االمور فيتتشابيان 
ال/  كل أن إذ الرضائية، مبدأ ىو الجنائية والمصالحة الجنائية الوساطة جوىر :أنّ  الرضائٌة او
 منيما
 الوساطة جيود في السير يمكن ال الرضاء ىذا وبدون أطراف النزاع ، رضاء عمى يقوم
 المصالحة . اجراء أو

يا/ ان  من جميا يظير ما وىذا العمومية الدعوى انقضاء إلى تؤديان تينالوسيم :كمتا االثار ث
-02 األمر من 02 المادة - 66 األمر من 06 المادة أحكام وتتمم تعدل التي - التي 156خبلل
 أف يجوز كما...الوساطة إتفاؽ بتنفيذ العمومية الدعوى تنقضي... ":مايمي عمى تنص 15

 2" . صراحة  يجيزىا القانوف كاف إذا بالمصالحة العمومية الدعوى تنقضي
 وال المباشر، اإلدعاء بطريق مرفوعة كانت ولو الجنائية الدعوى إنقضاء المصالحة عمى يترتب وعميو  
 .الجريمة من المضرور حقوق عمى لمصمح أثر

ثا/ ال  قّدم الذي األساس أنّ  ،بحيث اإلجتماعي السمم تحقيق إلى تسعيان الوسيمتان كمتا :االغراض ث
 بحيث ىذا السبب، عن الدفاع سياسة مع يتفقان بحيث اإلجتماعي، السبب ىو النظامين بيذا األخذ تبريرل

 الذي عميو،األمر المجني غضب إمتصاص عمى األحيان أغمب في والمصالحة الجنائية الوساطة تساعد
 .اإلجتماعي التآلف إعادة إلى يؤدي

 البند الثانً :اوجه االختالف :

 : نواحي عدة من الجنائية المصالحة عن الجنائية ةالوساط تختمف 

                                                 
1
 31لشٚشٙ ػًاد ,انؼشتٙ تاشا عفٛاٌ ,  انًشجغ انغاتك , ص  

2
 انًشجغ انغاتك  13-11االيش  
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ال- يجابية فعالية أكثر الوساطة في :ان الوسيطلوسٌطا او  يقدم اقتراحات ألنو الطرفين من وا 
 تحفظا أكثر فدورىما المصالحة، طرفا أما النظر، وجيات لتقريب عديدة وسائل عمى ويتوفر

ران , واف ت   ة.الوساط ممارسة في الوسيط يياعم يتوفر التي واسعة صبلحيات عمى ي
 ولو حتى الجنائية، الدعوى عمييا تكون مرحمة أي في المصالحة اجراء يجوز: البدء باالجراء -ثانٌا

 متابعة أي قبل تتم أن الوساطة اجراء أجازت التي التشريعات تشترط حين في فييا، بات صدرحكم
 لوكيؿ يجوز تنص التي مكرر 37 ممادةل وفقا الجزائري المشرع عميو نص ما وىذا ،(2جزائية

 المشتكى أو الضحية )طمب عمى بناء أو منو بمبادرة يقرر أف جزائية متابعة أي قبؿ الجميورية
راء منو  ...الوساطة اج
 األمر من مكرر 37 المادة فحسب الغير، من ثالث شخص طريق عن تتم الوساطة-

 في الرئيس بدور يقوم بحيث الجميورية، وكيل االجراء ىو بيذا يقوم الذي الشخص فإن 02-15
ساطة   اتفاق إلى الوصول و  )اإلتفاق ىذا بنود تنفيذ بمتابعة يقوم أنو كما ،ال

 في تنفيذ اإلتفاؽ يتـ لـ إذا " : يمي ما عمى بنصيا 8 مكرر 37 المادة خبلل من يتضح ما وىذا
 اءات المتابعة" .اجر  بشأف مناسبا يراه ما الجميورية وكيؿ ،يتخذ المحددة اآلجاؿ

 وقوع يفيد شكل بأي عنو يعبر أن يمكن بل مكتوبة تكون أن تشترط ال المصالحة:الكتابة-ثالثا/ 
 أن .التشريعات ألغمب وفقا تشترط فيي لموساطة بالنسبة أما والضحية، الجاني بين الصمح ىذا

 . 02مكرر 37 لممادة وفقا مكتوبة تكون
 أنيا نجد المصالحة في ،بينما متساوية الجزائية الوساطة في األطراف مراكز إن: االطراف-رابعا
 ذلك ويظير إجراءىا، عدم أو إجراءىا  حرية ألطرافيا المشرع منح الجزائية ،فالوساطة كذلك غير
 الضحية قبول ضرورة في وكذا لقبوليا، الجوازية السمطة الجميورية لوكيل أعطى حينما

 . مكرر 37 المادة نص في ىذا ويتضح الوساطة، قيام منو والمشتكى
 
 مواد في الوساطة تطبق أن الجزائية  الجراءات قانون في أجاز الجزائري المشّرع : مجال التطبٌق-5

 في عمييا نص ج.إ.ق فإن المصالحة بينما ، 02 مكرر 37 لممادة وفقا وىذا والمخالفات، الجنح
 األولى الفقرة في قّرر مثبل العمل قانون أن بحيث ،(2 )والجنايات الجنح دون فقط المخالفات

 المخالفات بشأن الجنائية لممتابعة حد ووضع الصمح غرامة بدفع الصمح منو 155 المادة من
 :مايمي عمى الذكر السالفة المادة تنص بحيث الذكر السالف القانون أحكام بخرق المتعمقة
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 بدفع ضدىـ المباشرة ئيةالجنا لمدعوى حد ا يضعوا أف القانوف ىذا أحكاـ لمخالفي يمكف"
 1." القانوف ىذا في عمييا المنصوص لمغرامة األدنى الحد تساوي الصمح غرامة

 
 : تمٌٌز الوساطة الجزائٌة عن التحكٌم والتسوٌة الجنائٌة المطلب الثانً

سنطرق في ىذا المطمب إلى تمييز الوساطة الجزائية أوال عن التحكيم ثم تمييزىا عن التسوية 
  الجزائية

 : تمٌٌز الوساطة الجزائٌة عن التحكٌم الفرع األول
 : التعرٌف اللغوي للتحكٌم :البند األول

يقال : حكمت فبلنا في مالي تحكيما إذا  –بتشديد الكاف مع الفتح  -حكم-مصدر التحكٌم :
 فوضت إليو الحكم فيو فاحتكم عمى في ذلك .

 : حكموه بينيم أي أمروه إن يحكم بينيم .: التفويض في الحكم , ويقال  فا لتحكيـ معناه لغة
 ىو الشيخ المجرب المنسوب الىو الحكمة , والحكمة ىي العدل , ورجل حكيم ,واحكموالمحكـ : 
 األمر أتقنو .

فيقصد بو التعريف االصطبلحي الذي ذىب اليو الفقياء عن التحكيم و ىو ال  : التحكٌم شرعاأما 
إطبلق اليد في الشيء, أو تفويض األمر لمغير , فقد ذىب يخمف عن المعنى الغوي والذي يفيد 

الماوردي في أدب القاضي إلى أن التحكيم ىو" أن يتخذ الخصمان رجبل من الرعية ليقضي بينيما 
 فيما تنازعاه ."

التحكيم وسيمة لفض المنازعات التي تنشا عن العبلقات القانونية , وىذه الوسيمة أو وعرفو البعض ، 
عل النزاع ينظر و يبت فيو من شخص أو أشخاص يختارىم أطراف النزاع يطمق عمييم الطريقة تج

 اسم المحكم أو المحكمين دون المجوء القضاء.
ويتضح في عبارات الفقياء في تعريفيم لمعنى التحكيم و إن اختمفت األلفاظ , أن التحكيم ىو  

 2ا تنازعاه. تولية وتقميد وتفويض من طرفي الخصومة لطرف ثالث ليفصل فيم
 
 

                                                 
1
 . 30-32ص  لشٚشٙ ػًاد , انؼشتٙ تاشا عفٛاٌ ,انًشجغ انغاتك , 

2
-11, ص  3111ح يُاَٙ فشاح , انرذكٛى ؽشٚك تذٚم نذم انُضاػد ) دغة اخش ذؼذٚم نمإٌَ االجشاءاخ انًذَٛح ٔاالداسٚح ( , داس انٓذٖ , انجضائش , انطثؼ  

13 . 
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  المفهوم التشرٌعًالبند الثانً :
 :الجزائري المشرع تعرٌف

 المقارنة التشريعات منياج نفس في السير إلى اّتجو لطالما الذي الجزائري المشرع عن أما
 البديمة الوسائل من كوسيمة التحكيم عن الجزائية إجراءاتو قانون أحكام في استغنى قد ىنا نجده
 أحكام في لمتحكيم كامبل فصبل خصص أن بعد والمصالحة، بالوساطة اكتفىو  تاالنزاع لحل

 أبرز تحديد محاولة من يمنعنا ال التحكيم عن الجزائري المشرع تخمي لكن . 09 - 08 رقم القانون
 المجوء عن يغني الذي الطريق نفس في كونيما الجزائية الوساطة وبين بينو واالختبلف التشابو نقاط
 .القضاء إلى

 البند الثالث:أوجه التشابه بٌن الوساطة الجزائٌة والتحكٌم

 منو واليدف والجماعات األفراد بين المنازعات في لمفصل وسيمة التحكيم نظام:  اوال/ االغراض
 1.يختارونيا ىم ىيئة طريق عن المتخاصمين بين النظر وجيات وتقريب النزاع حسم
 ثم وىدفو مكمف وغير وسريع وسيل يلبد طريق فكبلىما أيضا الوساطة ىدف ىو ىذا

 .وأىمّ  أكبر نتائجو
 طرف تدّخل يستمزمان أنيما في والتحكيم الوساطة تتشابو اليدف وحدة إلى :إضافة ثانٌا/ الوسٌط

 .تسويتو أجل من القائم بالنزاع  لو عبلقة ال ثالث
 إذ الكتابي الدليل أي مامني كل عقد انعقاد شكمية في أيضا والتحكيم الوساطة تمتقي:ثالثا/الكتابة

ما عرفي أو رسمي بعقد إّما كتابة يبرم أن يجب  2.المحكمة أمام يحرر بمحضر وا 
 صغيرة، كانت ميما التي و االختبلف نقاط وجود تنفي بالضرورة ليست التشابو أوجو 

 .أحيانا التعارض وجود ينفي ال كذلك التشابو ووجود
 

 والتحكٌم الجزائٌة ساطةالو بٌن االختالف أوجهالبند الرابع :
 ىذه والعكس، التحكيم عن الوساطة تمّيز التي الفروق أىم إلى الفرع ىذا وفق سنتطرق
 .مميزات عدة في تشاركيما رغم الثاني عن نظام كل خصوصية تبرز من ىي الفروق

 

                                                 
1
 .303.ص  3112عكُذسٚح , يظش , يذًذ انغٛذ ػًش انرذٕٛ٘ , إَاع انرذكٛى ٔذًٛٛضِ ػٍ انظهخ , انٕكانح , داس انًطثٕػاخ انجايؼٛح , اال 

2
 . 32-33ص ’  3115عُح ’ أدٚجا تٍ عانى , انٕعاؽح كٕعٛهح يٍ انٕعائم انثذٚهح نفغ انًُاصػاخ , داس انمهى , انشتاؽ , انًغشب - 
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 :الخصائص حٌث من أوال/
 طويمة، اتوشكمي محاكمات بأصول مرتبطة غير كونيا التحكيم عن الوساطة تتميز

 إلى لموصول وتيدف والمكان، الزمان في إلتآميا حيث من ومرنة سيمة وسيمة إنيا بل ومعقدة،
 كما واالطمئنان، الرضا من الطبيعية حالتيم عمى أطراف النزاع كل يبقى بحيث منصفة نتائج
 طولةم بإجراءات يرتبط الذي التحكيم عكس يكن، لم شيئا وكأن بينيم العبلقة تستمر أن يمكن
 1.ثان نوع من محاكمة وكأّنما

 
يا/ ان  )المحكم أو الوسٌط( :الثالث الطرف دور حٌث منث

 حكم بإعمال ويقوم والواقعية، القانونية الناحية النزاع من إلى المحكم ينظر التحكيم في
 .المعروضة الوقائع عمى القانونية القواعد

 األطراف  . مساعدة أجل من ةالواقعي المعطيات عمى التعّرف عمى فيعمل الوسيط أما
 

 :عزله أو المحكم رد / ثالثا

من المؤكد ان ارادة االطراف ال تنتيي عند تعيين المحكمين , بل يستمر دور االرادة في ممارسة 
الرقابة عمى اختيارىم ضمن ضوابط محددة , و حرصا عمى ان تمنح جل التشريعات القانونية 

 2توافر شروط معينة .االطراف حق رد المحكمين , في حال 
 وىذا الرد اليطال الوسيط خاصة في مجال االجراءات الجزائية .  

 :النطاق و الوسٌلة حٌث رابعا/من
 بتفويض أو نفسو، تمقاء من في النزاع لمنظر يتصدى أن لممحكم يجوز ال أنو األصل في
 الذي لمحكما مع باالتفاق غيرىم دون يقومون من ىم األفراد أن بمعنى حكومية جية من

 لمدولة كممثمة العامة النيابة إلى يسند فإنو الوساطة يخص فيما العكس عمى النزاع في سيفصل
 من مشاركة دون لذلك، مؤىل شخص بتفويض أو مباشرة بصورة إجراءاتيا  بافتتاح االختصاص

 .الوسيط اختيار في الخصوم
 منيما كل بحق يتعمق مافي الوسيط سمطة عن تختمف المحكم فسمطة النطاق حيث من أما

                                                 
1
 .01ص ’  تثُٛح خشتٕػ , انًشجغ انغاتك  

2
 . 234. ص  3112انطثؼح االٔنٗ, نثُاٌ , ’ انذٔنٛح , ذانىءعغح انذذٚثح نهكراب اصاد شكٕس طانخ , انٕعائم انثذٚهح نرغٕٚح يُاصػاخ ػمٕد االعرثًاس  - 
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 بنفسو النزاع موضوع في بالفصل يختص فالمحكم أطراف الخصومة قرار عن فرض في
 فيو ذو الوسيط أما الحكم، يصدر الذي القاضي شأن شأنو ألطرافو ممزما حكما ذلك بعد ويصدر

  1.معين عمييم حل فرض دون عمييما والمجني الجاني بين الروابط بناء عند يقف متواضع دور
 

 :لآلثار بالنسبةخامسا/ 

 من تنازالت حتما تتضمن الوساطة أن ىو والتحكيم الجزائية الوساطة بين الجوىري الفرق
 كل فيو يمبى قد حكم إصدار التحكيم يتم في بينما وسط حل إلى التوصل يمكن لكي الطرفين
 فعل إن و ىحت وسط، حل عن يبحث ال فالمحكم اآلخر، طمبات وترفضاالطراف ا أحد طمبات
صدار ميمتو في االستمرار عميو يتعين فإنو وفشل ذلك  أما النزاع، في يفصل حاسم حكم وا 

 22.القضاء إلى االلتجاء في حريتيم لؤلطراف تعود ثم اإلجراءات إنياء إال يممك فبل الوسيط
 

 )الوّدٌة( الجنائٌة التسوٌة عن الجزائٌة الوساطة تمٌٌز الفرع الثانً:
 23 في الصادر 515 - 99 رقم بالقانون الجنائية التسوية نظام الفرنسي شرعالم استحدث  

 الصادر 204 رقم بالقانون عّدلو ثم الجنائية، فعالية اإلجراءات  تدعيم بشأن 1999 سنة يونيو
 بديبل ويمثل الجنائي، الصمح صور من صورة النظام ىذا اعتبار وثم 2004 لسنة مارس 9 في

 .ةالجزائي وىالدع بدائل من جديدا
 التعويض تسمية إطبلق تم جديد كنظام الساحة عمى ظيرت الجنائية التسوية أن وبما

 التسوية تسمية إطبلق تم لفرنسا التشريعية المجنة في البعض اقتراح  بعد لكن عميو القضائي
 .3الجنائية
 دةع من تشابييما وكذلك الوساطة ىدف يساوي ىدف ليا الجزائية التسوية أن وحقيقة
 دواعي المعرفة االختبلف نسبة وكذلك بينيما التشابو نسبة عن البحث إلى البعض دعا جوانب،
 اإلجرائية. القوانين في بينيما الفصل

                                                 
ف انٕعاؽح انجُائٛح فٙ انُظى انًؼاطشج , يزكشٔ ياجغرٛش انؼذانح انجُائٛح , كهٛح انذساٚاخ انؼهٛا , لغى انؼذانح انجُائٛح , جايؼح َاٚ’ ٚاعش يذًذ تاتظٛم  -1

 21, ص  3111 انؼشتٛح نهؼهٕو االيُٛح , انشٚاع ,

 . 03تثُٛح خشتٕػ , انًشجغ انغاتك , ص  -3

3
 .30ص ’ ٚاعش تاتظٛم , انًشجغ انغاتك  
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 الجنائٌة التسوٌة تعرٌف :البند االول

 الجزائية الوساطة منيا البدائل باقي عن الجنائية التسوية نظام يميز ما أىم إلى نتطرق حتى
 :مفيوميا إلى التطرق نم لنا البد

 
 :للتسوٌة اللغوي التعرٌف /أوال
 تسوية إلى سعى نقول الوسط، االتفاق أي سّوى الفعل مصدره الحل، :التسوية مصطمح يعني

 .الخبلف إلنياء واتفاق حلّ  إيجاد أي شريكو وبين بينو الخبلف
 1. يبالتراض أي :بالّتسوية :أيضا ونقول

 فيو. عوج ال فأصبح سيمو إذا المكان سوى :أيضا بو نعني مصدر :والتسوية
 :الجنائٌة للتسوٌة االصطالحً التعرٌف /ثانٌا

 إلى يشير تعبير ىو peaceful settlement of conflicts لممنازعات السممية التسوية
 يكون التي )وساطة وفيق، ت حميدة، ومساعي تحكيم، من( والقانونية السياسية الوسائل مجموع

 2 .القوة إلى المجوء دون النزاعات لحل كنامم استعماليا
 حل إلى وصوال التنازل قبول عمى أكثر أو شخصين بين اتفاق عن عبارة الجنائية والتسوية
 .الخبلف وينيي الطرفين يرضي
 بإدارة المكمف القاضي يباشرىا أن يمكن كما الغاية، ليذه منتدب قاضي يمارسيا التسوية جمسة

 توضيح في تكمن وميمتو المحكمة، عمى النزاع موضوع عرض مرحمة مىع سابقة كمرحمة الدعوى
 بكل القيام ثم والمستندات الحجج عمى االطبلع بعد النزاع ، لطرفي القانونية المراكز
 عن النظر وجيات بين التقارب من نوع بخمق مناسبة يراىا  التي والوسائل أمامو المتاحة الطرق
 3 .نيائية لمنزاع  تسوية ىإل الوصول أجل من التفاوض طريق

 
 

                                                 
1
  www.almaanyػشتٙ  –يؼجى ػشتٙ ’ يؼجى انًؼاَٙ انجايغ  - 

2
 .51ص  3110تٛشٔخ , ’  يكرثح نثُاٌ’ ادًذ عؼٛفاٌ , لايٕط انًظطهذاخ انغٛاعٛح ٔانذعرٕسٚح ٔانذٔنٛح  

3
 . 41أدٚجا تٍ عانى , انًشجغ انغاتك , ص  

http://www.almaany/
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 :الجزائري( المشرع التعرٌف التشرٌعً )موقف/ثالثا
 الجنائية التسوية نظام مع جنب إلى جنبا الجزائية الوساطة وضع عند األمر يختمط ما كثيرا
 في يكمن الوحيد االختبلف و واحدة لعممة وجيين يجعميما يكاد منيما لكل الوقائي اليدف كون

 .التسمية
 اإلجراءات قانون أحكام ضمن الجنائية التسوية نظام وتبنى سبق قد الفرنسي المشرع أن ماوب

 الجزائري المشرع أن إالّ  جّدا، قديمة باعتبارىا واإلسبلمي العربي المجتمع وقبمو بو الخاص الجزائية
 التسوية وكأن األمر ويبدوالجزائية   الدعوى النقضاء كوسيمة بالوساطة واكتفى المنيج نفس يتخذ لم

 وتقريب االتفاق نتيجة وكأنيا الجزائية الوساطة عن مترتبة نتيجة كونيا إلى أقرب تكون الجنائية
 1.المتخاصمين بين النظر وجيات

 
 الجنائٌة والتسوٌة الجزائٌة الوساطة بٌن التشابه أوجه/ : البند الثانً

 ووفق كمييما أن باعتبار الجنائية التسوية ىو آخر قانوني مصطمح مع الجزائية الوساطة تتشابو 
 باعتبارىما الجزائية الوساطة قننت التي ذاتيا المادة خبلل من التسوية تناول حين الفرنسي المشرع
 .2الجزائية لمدعوى بديبل
 القانونية المنظومات في بارزة مكانة تحتل ىذه الجزائية الدعوى بدائل :أضحت اوال / االغراض  

 نتائج إلى بالضرورة تؤدي الوسائل ىذه من وسيمة وكل مستبعد شبو عنيا ءتجعبلالستغنا لدرجة
 بالبساطة، اتساميما إلى إضافة الجنائية والتسوية الجزائية لموساطة بالنسبة نفسو متشابيةواألمر

 تسوية ستتولى التي األطراف  اختيار إمكانية إلى يمتد األمر فإن والفعالية المرونة السرعة،
 .النزاع

 بكل القائم الطرف في الجنائية والتسوية الجزائية الوساطة تشترك ثانية جية من : الوسٌطٌا/ثان
 أو الجنائية التسوية اقتراح  بوقت المتعمق الشرط وىو أساسي شرط مع العامة، النيابة وىي منيما
 . الجزائية الدعوى تحريك قبل وىو الوساطة حتى

                                                 
1
 .01خشتٕػ تثُٛح , انًشجغ انغاتك , ص  - 

2
 . 121, ص  3115’ يجهح انذمٕق , جايؼح انكٕٚد ’ فاٚض ػاٚذ انظفٛش٘ , ذايالخ فٙ انٕعاؽح انجضائٛح الَٓاء انذػٕٖ انؼًٕيٛح  
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 وىووحدة التسوية ميمة يتولى من أو الوسيط بو يقوم ذيال لمدور بالنسبة التقائيما عن ناىيك 
 جوانب عدة في تمتقيان والتسوية الوساطة أن بما و النزاع حل وضع وىو المقصود والمرمى اليدف
 الفصل أسباب إلى التطرق من لنا البد أننا إال بينيما المشتركة القواسم ورغم اليدف وحدة أىميا
 1.مستقل إجراء أو نظام بتسمية تفريده ببس وتبيان حدة عمى نظام كل بين
 

 الجنائٌة والتسوٌة الجزائٌة الوساطة بٌن االختالف أوجه /البند الثالث
 اإلجراءات قانون في الودية الجزائية والتسوية الوساطة من كبل واحدة قانونية مادة جمعت 

 الذي الفّعال بالدور يعرف النظامين كبل جعمت مشتركة قواسم عدة بينيما جمعت كما الفرنسي،
 إجراءات إلى تحتاج ال التي و البسيطة الجرائم من والتخمص القضاء عبء تخفيف في يمعبو

 .باىضة تكاليف إلى وال مطولة
 والتي الفروق بعض وجود عن تغني لم النظامين ىذين بين تربط التي المشتركة القواسم ىذه كل

 :في تتمثل الفروق ،ىذه نظام كل اتجاه إلبراز كفيمة كانت بسيطة كانت ميما
 :منهما كل فً المقابل وظٌفة حٌث من/أوال
 تسبب الذي الضرر لقاء المال من لمبمغ الجاني دفع في المتمثل المقابل، في النظامين ىذين يمتقي
 الجنائية التسوية نظام وفق المبمغ ىذا فيحدد.المبمغ ىذا تحديد كيفية في يتمثل ىنا االختبلف فيو،و
 ىو المالي المبمغ إن الذي يتحصل عمى بالتالي و اضطراب من العام النظام أصاب ما وءض عمى

 الذي الخاص لمضرر وفق الجزائية الوساطة نظام في المبمغ تقدير يتم المقابل في بينما الدولة،
 .عنو تعويضو بذلك مستيدفا عميو، المجني أصاب

 حين في جزائية صفة ذات تعتبر األولىف والوساطة التسوية من كل لطبيعة راجع الفرق ىذا
 تعويضية . أو إصبلحية طبيعة ذات الثانية أن
 

 :منهما كل على المترتبة التنفٌذ آثار/ثانٌا
 التدابير المقررة كافة الجاني ونّفذ المختص، القاضي من الجنائية اقتراح التسوية اعتماد تم إذا

 المادتين نص في الفرنسي شرعالم نص( الجزائية  الدعوى انقضاء ذلك عن فيترتب

                                                 
1
 . 44, ص  أدٚجا تٍ عانى , انًشجغ انغاتك - 
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راءات قانون من 3 / 41 و 2 / 41  التسوية أن عمى 2004 مارس 9 في الصادر الجزائية االج
ها  يتم بحيث تدبير 14 عددىا التدابير من مجموعة عمى تتضمن الجنائية راح ت  الجاني عمى اق
 .)الدعوى تنقضي لتنفيذىا قبولو حالة في الذي
 التسوية اقتراحو قبولو بعد التدابير بتنفيذ قيامو عدم أو لبلقتراح لمتيما قبول عدم حالة في أما
 . الدعوى بتحريك يقوم الجميورية نائب فإن
 األخيرة ىذه نجاح ذلك عن يترتب الوساطة اتفاق تنفيذ فبمجرد الجزائية  لموساطة بالنسبة أما

نما الدعوى انقضاء إلى يؤدي ال بدوره والذي  من عنو العدول إلمكانية ىالدعو  حفظ مجّرد وا 
 1بالتقادم. تنقضي لم الدعوى أن طالما وقت أي في العامة النيابة جانب

 
 مركز االطراف:/ثالثا

 فيذا األطراف  رضا انيستمزم الجزائية  والوساطة الجنائية التسوية من كبل أن صحيح
 ءه التفاوضالجراسابقا  شرط أو مفترضا شرطا ويعدّ  لمتفاوض األدنى الحد ىو الرضاء

 المجني و الجاني من كبل يستوعب ثبلثيا نظاما باعتبارىا طرفييا بين المساواة تكفل فالوساطة
االتفاق  إلى يدعوا ألنو التفاوض مائدة في جوىريا دورا األخير ىذا يمعب والذي والوسيط، عميو

 أي دون فينالطر  يرضي حل عمى االتفاق يتم أن إلى والحجج الوسائل كل من لديو ما باسطا
 .ضغط
 فيي الجنائية، التسوية يخص فيما المتيم عمى العامة النيابة مركز يسمو أخرى جية من
رار حيث من سواء النيابة رئيس مشيئة عمى تقوم  ... شروطيا، صياغة إلييا، المجوء ق
 مواجية في تفاوضية سمطة أّية من يتجّرد أنو إال رضائو ضرورة من الرغم فعمى المتيم أما
 2 .جممة يرفضو أو كمّية يقبمو اّما فيو المقّدم بخصوص اقتراح لنيابةا
 
 
 

                                                 
1
 .042-041ص  3111انماْشج ,يظش ’ داس انُٓؼح انؼشتٛح  –ياْٛرّ ٔ انُظى انًشذثطح تّ  –اعايح دغٍُٛ ػثٛذ , انظهخ فٙ االجشاءاخ انجضائٛح  

2
 . 042انًشجغ َفغّ ص ’ اعايح دغٍُٛ  
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 خػػالصػػة الفػػصػػؿ األوؿ

 األمر بموجب وىذا ج،.إ.ق بتعديل الجزائري المشرع قام القانونية، المنظومة تطوير بيدف    
 قضاياال عدد من الحد ىدفيا جديدة صبلحيات العامة لنيابة أعطى خبللو من والذي 15-02

 اختيارية قانونية آلية تعتبر التي الجزائية الوساطة بينيا ومن الجزائي، القضاء عمى تحال التي
      األمر من يمييا وما مكرر 37 المواد في عمييا نّص  وقد الجميورية، لوكيل المشّرع منحيا

الجزائية  وقد حاولنا تحديد ماىية الوساطة’ 12-15الطفل حماية قانون خبلل من وكذا 15-02
من خبلل إيراد تعريفاتيا وخصائصيا في المبحث األول و من تم محاولة تحيد طبيعتيا القانونية 

 أّنيا يرى من وىناك اجتماعية، طبيعة ذات أّنيا يرى من التي لن يتفق حوليا الفقو الجنائي ا،فيناك
 بدائل من بديل عتبرىاي من وىناك الصمح، صور من صورة أّنيا يرى من وىناك إدارية، طبيعة ذات

  العمومية. الدعوى
 أيضا تسعى والتي ليا، المشابية المفاىيم من في المبحث األول كثير  مع فتختم الجزائية الوساطة إنّ   
فيي تتشابو مع الوساطة المدنية في بعض األمور و تختمف , القضاء عن بعيًدا الخصومات حلّ  إلى

لمصالحة الجزائية في نقاط و تختمف معيا في نقاط أخرى , معيا في أمور أخرى , كما تمتقي مع ا
و تختمف وتتشابو مع التحكيم من جية و التسوية الجنائية من جية أخرى وىذا ما اوردناه في 

 .المبحث الثاني 
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 يخالف جعمو ية الجزائ اإلجراءات قانون في الوساطة لنظام الجزائري تبني المشرع   

 العمومية، الدعوى عن التنازل جواز بعدم القائمة المبادئ كل ويتخطى التوقعات كل
 الوساطة اتفاق بتنفيذ العمومية الدعوى انقضاء عمى 06 المادة في نص عندما وذلك

 .لذلك الخاصة الوسائل من وسيمة باعتبارىا الجزائية
 إلى العامة لمنيابة الجزائري رعالمش عززه أىم دور إلى سنتطرق الفصل ىذا في

 بذلك محاولين ،...اإلضافي االختصاص ىذا بمنحيا باقي اختصاصاتيا، جانب
الجزائية و نطاق  الوساطة لنظام المشرع خصيا التي الجوانب اإلجرائية مختمف إبراز

 و اآلثار المترتبة عمى تنفيذ االتفاق حوليا أو عدم تنفيذ ه . أو مجال تطبيقيا
 
الجزائية من حيث  الوساطة تطبيق نطاق تحديد خبلل من سيكون التفصيل ذاى كل 

الموضوع واألطراف والزمان في المبحث األول ومن ثم مراحل تنفيذىا واآلثار 
 الجزائية المترتبة عنيا .

 
 02-15 قانون أحكام وفق الجزائٌة الوساطة تطبٌق نطاق :األول المبحث

المتعمق بحماية  12-15جزائية بموجب القانوكرس المشرع الجزائري الوساطة ال
وكذا تعديل قانون  115إلى  110في مواده من  2015/يوليو 19الطفل المؤرخ في 

جويمية  23المؤرخ في  02-15اإلجراءات الجزائية الصادر في بموجب األمر 
في حيث قام بموجب المادة الثامنة من  40المنشور في الجريدة الرسمية رقم  2015
المتضمن قانون اإلجراءات  1966يوليو  08المؤرخ في  155-66األمر رقم ىذا 

مكرر  37الجزائية بإضافة فصل ثاني مكرر تحت عنوان " الوساطة " من المادة 
, وبالرجوع إلى ىذه المواد يتضح لنا أن القانون حدد  9مكرر 37إلى غاية المادة 

لمخولة الجراءىا و كذا زمانيا من نطاق الوساطة الجزائية من خبلل أطرافيا والجية ا
ثم موضوعيا أو الجرائم المنوط بيا , وىذا ما سنتناولو ضمن مطمبين .األول  نطاق 
تطبيق الوساطة الجزائية من حيث الزمان والمكان والثني نطاق تطبيقيا من حيث 

 الموضوع .
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نطاق تطبٌق الوساطة الجزائٌة من حٌث الزمان والمكان  المطلب األول :

 ومن حٌث األطراف

زمانيا ومكانيا  حيث الجزائية من الوساطة نطاق أوال في ىذا المطمب سنتناول  
 وأطرافيا. 

 
 الفرع األول: النطاق الزمانً والمكانً للوساطة الجزائٌة

 فيو  تنعقد التي الميقات لنا المشرع الجزائري  يبين مل القانوني الزمان حيث من  
ن قانو  9  و 8 و 7 المواد لمتقادم حددت تخضع الجرائم جميع أن و خاصة الوساطة

 سنوات10 بمرور الجنايات مواد في دم تتقا العمومية الدعوى اإلجراءات الجزائية
 قانون إلى بالرجوع لكن ،.سنتين  02 بمرور والمخالفات سنوات 03 بمرور والجنح

 ، الدعوى العمومية يفيم أن الوساطة يتم مباشرتيا قبل انقضاء  الجزائية اإلجراءات
النيابة  مصالح إلى القضائية الضبطية محاضر وصول عند مباشرة فييا ويشرع

 العامة ,أو تاريخ تسجيل الشكوى فيما يتعمق بالجرائم المقيدة بيا .
 
 إلى مكرر 73 المواد أي الجزائية  بالوساطة المتعمقة المواد جلّ  في و المبلحظ  

 يستغرقيا أن يمكن التي المدة ذكر عن غفل زائريالج المشّرع أنّ  نجد9 مكرر 73
 د حدّ  قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية  أنّ  فحين الوساطة إلنياء الجميورية وكيل
 مرة تجديدىا يمكن أّنو اإلشارة مع أشير، 03 عن تتجاوز أن يمكن ال بحيث المدة
 ذكر الجزائري المشرع تجاىل لماذا مطروح، يبقى الذي السؤال وبالتالي فقط، واحدة
-15 ألمر ظل في الجزائية الوساطة إنياء الجميورية وكيل عمى ينبغي التي المدة
ونسي أن عدم تحديده لمدة زمنية لحل النزاع موضوع الوساطة الجزائية  ,األخير 02

 قد يحول دون تحقيق أىم خاصية لموساطة الجزائية وىي سرعة اإلجراءات .
 الجميورية وكيل يوجد حيث المحكمة بمقر تنعقد الوساطة فإن المكان حيث من أما
  1مساعديو . أحد أو

                                                 
1
ايٍٛ اَادٛح عطٛف , انؼٛذ ْالل , انٕعاؽح فٙ لإٌَ اإلجشاءاخ انجضائش٘ , يجهح انًذايٙ , يُظًح انًذ - 

 54ص  2015, عُح  25ػذد 
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 أطراف الوساطة الجزائٌة الفرع الثانً :

انو يجوز لوكيل الجميورية قبل أي متابعة  02-15من األمر  37نصت المادة 
جزائية أن يقرر بمبادرة منو وبناءا عمى طمب الضحية أو المشتكى منو إجراء وساطة 

ما يكون من شانيا وضع حد لبلختبلل الناتج عن الجريمة أو الضرر المترتب عند
 عمييا , لذا يجب التوقف عند كل طرف و توضيح معناه و الشروط المتعمقة بو

 البند األول:وكٌل الجمهــورٌة )الوسٌط ( 

يقصد بالوسيط المشرف والمنسق والمراقب والمحرك األساسي لعممية الوساطة  
, كما يقصد بو ذلك الشخص الذي يتولى ميمة  1ن بدايتيا وحتى نيايتيا الجزائية م

 التوفيق بين مصمحتي الجاني والمجني عميو .
والوسيط في التشريع الجنائي الجزائري ىو ممثل الحق العام والمجتمع و ممثل  

النيابة العامة و ىو أىم أطراف الدعوى الجزائية و الجية المختصة بتحريك الدعوى 
مباشرتيا في غالبية التشريعات الجنائية المقارنة ,فقد يترتب عمى وقوع الجريمة و 

تولد حق إجرائي لمدولة في مباشرة الدعوى يجسده وكيل الجميورية بصفتو نائبا عن 
كان لوكيل الجميورية خيارين إما متابعة  02-15المجتمع , وقبل صدور األمر رقم 

صدور ىذا األمر أتيح لو خيار ثالث و ىو مقترف الجريمة أو حفظ الممف , و ب
إجراء الوساطة بين طرفي الدعوى أي الضحية و المشتكى منو و بنجاحيا و توفيقيا 
تنتيي الدعوى وعندئذ يصح القول أن الوساطة من بدائل الدعوى الجزائية و ذلك 

 لتخفيف العبء عن كاىل النيابة العامة و المحاكم  , وذلك وفق شروط : 
 
 

 : اقتراح الوساطة قبل المتابعة أوال

ىناك مجموعة من الجرائم تغمب فييا مصمحة األفراد عمى المصمحة العامة ,   
مراعاة لبعض االعتبارات و خاصة تمك التي تتعمق بحماية األسرة ليذا قيد المشرع 
سمطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية بشرط تقديم شكوى مسبقة من طرف 

                                                 
1
 .15ػثذ انذًٛذ اششف , انًشجغ انغاتك , ص - 
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أو المضرور ىذا من جية , ومن جية أخرى لوكيل الجميورية صبلحيات  المعني
كثيرة منيا تمقي المحاضر والشكاوى و الببلغات , و من ىذا المنطمق يتمقى وكيل 
الجميورية محضرا أو شكوى تخص جريمة من الجرائم التي حددىا المشرع عمى 

 .1سبيل الحصر 
ىذا النوع من الجرائم قبل تحريك الدعوى إن أىمية شرط اقتراح إجراء الوساطة في   

الجزائية راجع إلى أن اغمب ىذه الجرائم و بعد تحريك الدعوى العمومية يندم الشاكي 
فييا أو يراجع نفسو مدركا أن الروابط التي تجمعو بالجاني أو المشتكى منو أقوى من 

دعوى أي حق لذا تتوجو إرادتو نحو الصفح لكن يكون األوان قد فات كون ال
 العمومية قد تحركت وقضي األمر .

 
 : ثانٌا: تحقٌق أغراض الوساطة

 العدالة وتحقيق الخاص والردع العام الردع أىميا من عديدة وظائف لمعقوبة   
 شانو من الجزائية الوساطة  بينيا من البديمة الوسائل ىذه تطبيق أن في والشك
 من بالخشية وال بالخوف يشعر ال المجرم يجعل األمر الذي الوظائف، ىذه إىدار
 الردع برسالة أخرى جية من المجتمع يشعر وال تكرارىا إعادة من حتى وال العقوبة
 2العام.

لقد وضع المشرع الفرنسي ضوابط عديدة يمكن لمنيابة العامة االحتكام إلييا عندما   
طة وفق تقرر المجوء إلى الوساطة الجزائية أىما تحقيق األغراض المرجوة من الوسا

 من قانون اإلجراءات الفرنسي والتي نصت عمى : 1فقرة  41نص المادة 
ضمان تعويض الضرر البلحق بالمجني عميو بسبب جريمتو تعويضا ماديا كان -1

 أو معنويا في حال استحالة إصبلح الضرر .
 إنياء االضطراب الناشئ عن الجريمة .-2

                                                 
1
 . 12-13خشتٕػ تثُٛح ,انًشجغ انغاتك , ص  

2
 124فاٚض ػاٚذ انظفٛش٘ , اانًشجغ انغاتك , ص  
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صبلحو ا-3 ىذه الفكرة التي نادت بيا 1جتماعيا ,المساىمة في إعادة تأىيل الجاني وا 
حركة الدفاع االجتماعي الحديثة والتي تبناىا المشرع الجزائري في إيديولوجيتو 
التشريعية إنما لم ينص عمييا صراحة ضمن أغراض الوساطة بعكس الغرضين 

-15ؽ  1مكرر  37ـ   3من ق ا ج . 1/ مكرر37األولين بذكره ليما في المادة 
02 . 

   ثانً : الضحٌة أو المجنً علٌه :البند ال

لم يرد في اغمب التشريعات الجنائية المقارنة تعريف لممجني عميو بينما عرفو الفقو   
بأنو " الشخص الذي وقف عميو نتيجة الجريمة أو الذي اعتدي عمى حقو الذي 

أيضا  2يحميو القانون نالو ضرر مادي أو معنوي أو أدبي أو لم يصبو ضرر"
و أي شخص سواء كان طبيعيا أو معنويا لحقو ضرر من الجريمة والتي الضحية ى

مست بحقوقو أو حرياتو األساسية و ىو من أىم أطراف الوساطة الجزائية التي 
تيدف في المقام األول إلى ضمان تعويض الضحية المتضرر جراء الضرر الذي 

 ألحقو المشتكى منو في حقو .
 1مكرر و مكرر 37ل مصطمح الضحية في المادة بالنسبة لممشرع الجزائري استعم  

المتعمق بحماية الطفل و  2015جويمية  15المؤرخ في  12-15و كذا قانون رقم 
أن الضحية ىو كل شخص  12-15من ق  2مكرر  37ما يستشف من المادة 

مكرر  37وقد أجازت المادة   2مكرر 37ألحقت بو الجرائم المحددة حصرا في م 
 3ء الوساطة و ذلك وفق شروط أو ضمانات تضمن مصالحولمضحية طمب إجرا

 وىي كالتالي :
صراحة عمى " يشترط إلجراء  1مكرر 37نصت عميو المادة : أوال/ الرضائٌة

الوساطة قبول الضحية ........" قبوال نابعا عن إرادة حرة بعيدا عن كل ما قد عيبيا 
ام األول تعويض الضحية من غمط أو تدليس أو إكراه , فالوساطة غرضيا في المق

                                                 
1
  12-13تثُٛح خشتٕػ , انًشجغ انغاتك , ص  

2
هح يغرذذثح ٔ تذٚهح نذم انًُاصػاخ انجُائٛح, يجهح انكٕفح , كهٛح انمإٌَ ٔانؼهٕو ػادل ٕٚعف ػثذ انُثٙ , انٕعاؽح انجُائٛح ٔعٛ 

 32ص  15ػذد ’ انغٛاعٛح , جايؼح انكٕفح 

3
  13-11يٍ ق  3ٔ  1يكشس ٔ يكشس 23و  
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وبذلك يكون لمضحية دور ايجابي الى جانب النيابة العامة و الجاني عمى عكس 
 الدعوى العمومية التي يكون فييا النيابة والمتيم الطرفان األساسيان .

سرعة اإلجراءات الجزائية تحقق :  ثانٌا / مصلحة الضحٌة فً سرعة اإلجراءات
ىميا: سرعة الحصول عمى تعويضات عن مصمحة الضحية من عدة نواحي أ

الضرر البلحق عن الجريمة و كذا تبع لديو الشعور بتحقق العدالة و تطفأ الضغينة 
 1وىذا أىم ما تصبو إليو أغراض الوساطة الجزائية .

 مخاطر الوساطة الجزائٌة على الضحٌة أو المجنً علٌه : ثالثا/

ب الضحية أو قبول إجراء الوساطة رغم كل ىذه الشروط والضمانات إال أن طم -   
الجزائية يضعو أمام مخاطر عديدة , فالمجني عميو ىو شخص أصابو ضرر من 
الجريمة وحجة المجوء إلى إجراء الوساطة الجزائية  فييا نوعا ما تأكيد عمى وضع 
حد لمجريمة ولئلخبلل الناجم عنيا وجبر الضرر ناىيك عن أغراض أخرى ال يعني 

المجني عميو ال يجد نفسو وحيدا يدافع عن حقوقو بنفسو أمام الجاني أن الضحية أو 
بالرغم من وجود الوسيط الذي يمعب دورا متوازنا وحياديا ولذلك كانت خطورة ضياع 

 2حقوق المجني عميو و بإرادتو .
 البند الثالث :الجانً أو  المشتكى منه

ت اتجاىا مخالفا لمقانون " يعرف الجاني " بأنو كل شخص كانت لو إرادة معتبرة اتجي
و يقصد بو أيضا الشخص الذي ارتكب فعبل مكونا ألركان جريمة معاقب عمييا 3

قانونا سواء كان فاعبل أصميا أو شريكا ,و قد استعمل المشرع الجزائري مصطمح 
في مرحمة  02-15من قانون  1مكرر و مكرر 37المشتكى منو في كل من المادة 

لعمومية وىذا ما يتفق مع مجال تطبيق الوساطة الجزائية ما قبل تحريك الدعوى ا
التي تتجو لمبحث عن حمول ودية تعالج و تغطي آثار الجريمة دون البحث في 

 المسؤولية الجنائية لمرتكب الجريمة .  

                                                 
1
 11تثُٛح خشتٕػ , انًشجغ انغاتك , ص  

2
 10دسج ػٍ يجهظ انُشش انؼهًٙ ,جايؼح اانكٕٚد , انؼذدػادل ػهٙ ياَغ , انٕعاؽح فٙ دم انًُاصػاخ انجُاٚح ,يجهح انذمٕق انظا 

 . 31-30ص  3112,

3
 25ػادل ٕٚعف ػثذ انُثٙ , انًشجغ انغاتك , ص  
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مكرر لممشتكى منو الحق في طمب إجراء الوساطة الجزائية  37وقد منحت المادة 
ة لمبالغين الجانحين أما بالنسبة لمطفل الجانح فمو الحق بينو وبين الضحية ىذا بالنسب

أن يطمبيا بنفسو أو ممثمو الشرعي أو محاميو , وفق شروط أو ضمانات لممشتكى 
 منو تتمثل فيمايمي :

يترتب عمى كون الوساطة إجراء رضائي نتيجة ىامة تتمثل في :  أوال/ الرضــائــٌة
طة لما في ذلك من تعارض مع مبدأ الحق عدم إرغام المشتكى منو عمى قبول الوسا

في المجوء إلى القاضي الطبيعي , فالوساطة يمجا إلييا المشتكى منو تجنبا لممساوئ 
 1العدالة التقميدية  .
اعتراف المشتكى منو بالتيم المنسوبة إليو ىو إقرار بمسؤوليتو  : ثانٌا/ االعتــراف

ة الجزائية حيث أن ىذا االعتراف عن ارتكاب الجرم وىو ىدف أساسي لقيام الوساط
يمنحو إمكانية طمب إجراء الوساطة ليحاور الضحية و يقابمو من منطمق نيتو في 
إصبلح الضرر الذي تسبب فيو و تعبيرا عن ندمو و شعوره بالمسؤولية تجاه 

 2الضحية خاصة والمجتمع بصفة عامة .
 ثالثا/مخاطر الوساطة الجزائٌة على المشتكى منه : 

م ىذه الضمانات فان طمب اغو قبول المشتكى منو إلجراء الوساطة يتضمن رغ  
 .الدفاع حقوق مواجية مخاطر الوساطة الجزائية أىميا غياب

 والقانونية القضائية الضمانات من بسياج يحاط الجاني أن ىو العام األصل ألن
 بموافقة يةالجزائ الوساطة إلى المجوء ولعل نفسو، عن الدفاع في حقوقو حفاظا عمى

 الحقوق. تمك عن تنازلو عمى منو الصريح اإلعبلن بمنزلة ىو الجاني
 كل أن ذلك برائتو افتراض في الجاني حق ىو الصدد ىذا في يثار ما أبرز ومن
 الضمانات كل لو تكفل عادلة قانونية محاكمة في إدانتو تثبت حتى بريء منيم

 سابقا قمنا مثمما يعتبر الجزائية لموساطة الجاني قبول أن بيد نفسو، عن لمدفاع الكافية
 براءتو. افتراض عمى وتنازال بجريمتو منو اعترافا

                                                 
1
  02دثٕػ ششٚفح, انًشجغ انغاتك , ص  

2
  13تثُٛح خشتٕػ , انًشجغ انغاتك ,  
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 تجاه سمبية نقطة المقارنة التشريعات بعض عند النقطة ىذه اعتبرت أن لكن
 اعترافا 1 مكرر 37 المادة نص وحسب تعتبر الجزائري المشرع عند فإنيا الوساطة،
 لكبل بالمحامي االستعانة وجواز بحرية منو المشتكى حق بضمان منو صريحا
 حقو, في إيجابية نقطة وىذه الخصومة في الطرفين

 الوساطة أن إلى وبالرجوع الدفاع حق وىي منو لممشتكى ضمانة أىم ضمن كونو
 سمحت وان وحتى بالمحامي االستعانة أىميا لمجاني أخرى حقوق تضعفجزائية ال
 كثيرا يجد الذي األمر فقط واإلرشاد المساعدة معنىب تأتي االستعانة ىذه فإن بذلك لو
 طابع تفرض الوساطة أن ذلك اإلجراء، عبلنية في حقو ومنيا المحامي نشاط من 

 بالوحدة يشعر الجاني يجعل الذي األمر طرفييا، عمى إال فييا يدور ما عمى السرية
 1ما. معارضة يظير أن دون
 

 لجزائٌة من حٌث الموضوع : نطاق تطبٌق الوساطة ا المطلب الثانً
 

ان المنطق القانوني يتطمب تحديد دائرة تجريمية ينطبق عمييا نظام الوساطة    
الجزائية باعتبارىا نظام إجرائي شرع من اجل التبسيط واإليجاز والتيسير فيي تقوم 
عمى قواعد في إدارة الدعوى تختمف كميا عن القواعد المتابعة في المحاكمة العادية 

ائية , وىو ما يثير التساؤل حول ماىية الجرائم محل تطبيق الوساطة الجزائية الجز 
عمما أنيا ال تطبق عمى جميعيا , إنما عمى طائفة معينة منيا والتي تتسم بخصائص 

 تتفق مع طبيعتيا .
من ىذا المنطمق ذىب المشرع الجزائري عند أخذه بنظام الوساطة في المواد   

قيا في الجرائم البسيطة وىي المخالفات عمى إطبلقيا الجزائية إلى  حصر نطا
المعدل والمتمم  02-15مكرر م من األمر  37وبعض الجنح من خبلل المادة 

 لقانون اإلجراءات الجزائية ,وىو ما سنتعرض لو  في الفرعين الموالين  : 
 
 
 

                                                 
1
 .33’31ػادل ػهٙ يُؼٙ , انًشجغ انغاتك , ص  
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  الفرع األول: الجــــنـــــــــح

الجزائية في الجنح و حصرتيا في جرائم نطاق الوساطة  2مكرر  37حددت المادة  
يمكن الصفح أو التنازل أو سحب الشكوى فييا و ىذا من اجل إيقاف المتابعة 
الجزائية فييا كما أنيا  جرائم بسيطة يكفي فييا جبر الضرر لوضع حد لئلخبلل 
عادة الحال لما كان عميو قبل وقوع  الناتج عن ارتكاب الجريمة موضوع الوساطة وا 

 مة باإلضافة إلى كونيا غير ماسة بالنظام العام وتتمثل في :.الجري
 واعتباره بالشخص ماسة جرائم :البند األول

 نطاقيا المشرع حصر والتي واعتباره بالشخص الماسة الجرائم إلى التطرق أردنا إذا
 تقع من وعمى األفعال ىذه ماىية معرفة من أوال لنا البد الجزائية، الوساطة ضمن
 بجسد تمس كونيا مرتكبيا وعاقب المشرع عمييا نص أفعال عبارة عن رائمالج ىذه

 حتى أو عميو نبلحظيا مادية كانت آثارا آثار سواء وتخمف وبنفسيتو الشخص
 خانة في عمييا المنصوص لمجنح بالنسبة الحالة ىذه في بالشخص ونقصد معنوية،
 ..''الطبيعي الشخص '' الوساطة

 شخص الطبٌعً :وال/الجرائم الماسة بالأ

 في الوساطة خانة ضمن يندرج الذي و الجرائم من النوع ىذا الجزائري المشرع حصر
 تباعا سنتناولو ما ىو و ج ا ق 2 مكرر 37 المادة عميو نصت حسبما وذلك نوعين

 العمد، العنف بأعمال المتعمقة األحكام اقتبس قد الجزائري المشرع أن ىنا نجد .
 العقوبات قانون صدور واثر , الفرنسي العقوبات قانون نم القانون أحكام كباقي

 سواء التعدي صور جميع الفرنسي المشرع تناول 1992 لسنة الجديد الفرنسي
 المشرع حين مازال في ،''العنؼ أعماؿ''ىو واحد بمصطمح ...الجرح أو بالضرب
 1.العنف لجرائم الرباعي التقسيم عمى يعتمد الجزائري
 الجزائية الوساطة إجراء إمكانية المشرع بيما خص المتين رتينالصو  إلى وبالرجوع

 :نجد
 

                                                 
1
 .05-04, ص  3112إٌَ اانجُائٙ انخاص ,داس ْٕيح, انجضائش , عُحادغٍ تٕعمٛؼح, انٕجٛض فٙ انم- 
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 - :المادتان عمييا نصت والتي والمخالفات الجنح فً الخطأ الجروح جرٌمة أ/-
 .ع ق 2 / 442 و 289

 ويدخل أنسجتو في أو الجسم في تمزيق أو قطع حدوث الجريمة ىذه لقيام يشترط -
 .والحرق الكسر العض، التمزق، وع،القط الرضوض، :من كل الجروح ضمن
 بسبلمة مساس أي عمى يعاقب القانون فإن الجرح ىذا جسامة أو طبيعة كانت وميما
 .أو الصحة الجسم

 نية أي من يخمو الفعل ىذا ألن '' العمد '' جنائي قصد أمام تكون ال الحالة ىذه في
 جزائيا الخطأ يعتبر وال خطأ ارتكب قد الفعل أن ويفترض الضحية بصحة لممساس
 االنتباه، عدم االحتياط، عدم الرعونة، :التالية الصور إحدى احتوتو إذا إال لمعقاب

 1األنظمة. مراعاة عدم اإلىمال،
ثباتو الخطأ إظيار شأنو الجرائم من من النوع ىذا في الجزائية الوساطة إجراء-  وا 

 خطأه . عن يعتذر حتى منو لممشتكى المجال وفتح
 استعمال أو ترصد أو إصرار سبق وبدون يالعمد والجرح الضرب جرٌمة-ب/

 1.ع ق 1 / 442 و 264 :المادتان- أبيض، سبلح
 أو جرحا يحدث أن يشترط وال اإلنسان جسم عمى تأثير كل الضرب بفعل فنقصد
 .العبلج يستوجب أثر عنو يتخمف

 الرجل أو دالي بقبضة يقع فقد الجسامة، من درجة عمى الضرب يكون أن يشترط وال
 وسيمة الجاني يدفع أن والجرح الضرب في ويستوي’.مادية بأداة يقع وقد الكف أو

 بجروح. فيصيبيا الضحية نحو االعتداء
 كل الجنائي القصد توافر عمى تأكيده بعد الحالة ىذه الجزائري في المشرع استثنى  

 ذهى أشد وصف إلى جنحة من الجريمة وصف تغيير شأنيا من التي الظروف
 ىذه كون سبلح، استعمال أو الترصد أو االصرار سبق استبعاد في تتمثل الظروف
 .المشاجرات  في شائعة خاصة وىي كثيرا تحدث الجرائم

 

                                                 
1

 .33-11َفظ انًشجغ , ص ادًذ تٕعمٛؼح ,

 . 14ص ’ َفظ انًشجغ  ادًذ تٕعمٛؼح ,2



 20-51انفظم انثاَٙ : إجشاءاخ انٕعاؽح انجضائٛح فٙ ظم لإٌَ 
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 ثانٌا/ جرائم ماسة باالعتبار:

 من مجموعة عمى ج ا ق من 2 مكرر 37 المادة نص في الجزائري المشرع نص
 :نجد الجرائم ىذه ضمن ومن زائيةالج الوساطة نطاق ضمن تدخل التي الجرائم
 ىي أو اعتبار جرائم الجرائم وىذه والتيديد، الكاذبة الوشاية والقذف، السب جريمة
 المساس كذلك شأنيا ومن رفو وش وشعوره بنفسية الضحية تمس التي الجرائم ضمن
 .لو المعنوي الضرر تسبيب آثارىا ومن معنويا عميو والتأثير مكانتو عمى

 واقعة إسناد '' :بالقذف ونعني ع ق 298 و 296 المواد عمييا صتن-:فأ/القذ
 جريمة تقع , وال''عمديا عمنيا اسنادا احتقاره او إليو تنسب من عقاب تستوجب محددة
 شديدا. يكون واعتباره عميو المجني بسمعة ضررىا فإن ولذلك عمنا إال القذف

 ادعاء كل '' :انو عمى ع ق من 296 المادة نص وفق فعرفو الجزائري المشرع أما
 ىذا نشر عمى ويعاقب ...األشخاص واعتبار يشرف المساس شأنيا من بواقعة

 وجو عمى ذلك تم ولو حتى النشر إعادة بطريق او مباشرة االسناد ذلك أو االدعاء
 ". ..التشكيك

 
 السب ويعرف ع ق 299 ق مكرر 298 و 297 المواد عميو نصت - :السب ب/
 فالمراد كانت، كيفية بأي االعتبار تخدش بعبارات أو معين عيب دإسنا '' :أنو عمى

 .''الضحية الشخص وصفات وسيرة بأخبلق المساس ىو بالسب
 كرامتو من وتحط عميو المجني شرف تمس عبارة كل '' :بأنو تعريفو يمكن كما   
 التحكم بطريقة أو بالكتابة حتى أو صريحة عبارات أو بألفاظ السب يكون كما
 . ستيزاء"اال

 المادة نص خبلل من لمسب تعريفو في الجزائري المشرع ذىب االتجاه نفس وفي
 أو ز ا تحفي تتضمن عبارة أو مشين تعبير كل سبا يعد '' :قال حين ع ق 297
 نستشف أن يمكننا المادة ىذه نص خبلل , من.''واقعة أي إسناد عمى ينطوي ال قدحا
 عمى ينطوي ال '' عبارة خبلل والسب من القذف جريمة بين فرق قد المشرع بأن

 .''واقعة أي إسناد
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44 

 

 القذف يتحقق فبل لمجريمة المكون الفعل طبيعة في السب عن القذف يختمف حيث
 معين عيب إسناد مجرد لتوافره يكفي فبل عميو المجني إلى معينة واقعة إال بإسناد

 .العيب ىذا تفيد التي الواقعة الجاني يحدد لم إذا إليو
 معينة، واقعة إلى يستند لم إذا وشرفو اإلنسان اعتبار يمس ما السب كل يتحقق نمابي

 معنى عمى ينطوي ما بكل أو إليو، معين غير أو معين عيب بإسناد ذلك ويتحقق
 1.االحتقار

 وما 284 من المواد في عميو والمعاقب المنصوص الفعل ىو - :التهدٌد ج/جرٌمة
 فقد صور، عدة يأخذ معنوي عنف عن عبارة والتيديدمن ق ع  28 – 284 من 
 في وما موظف أو قاض إىانة  :مثلالجرائم  ضبع عناصر من عنصرا يشكل
 .)مكرر 417 ( تجاىياا عن طائرة وتحويلمكرر  293 والخطف 144   م حكميا
 وقد مختمفة، بوسائل ويتحقق عدة أشكال في يظير إذ التيديد، تعريف العسير ومن
 أي النية ىو قائمة جريمة يجعمو ما أن غير الغير بواسطة أو شرةمبا لمضحية يوجو
 2لمضحية. معنوي وضرر عنف من التيديد يحدثو بما الجاني وعي
 نصوص وحسب التيديد فإن الجنح نطاقيا ضمن يدخل الجزائية الوساطة أن وبما
 باقي دون اإلجراء بيذا نعنيو ما ىو ع ق 287 و 286 و 285 :التالية المواد

 المادة نص في عمييا المنصوص والعنف المختمفة باالعتداءات المصحوبة لصورا
 ع. ق 284

 أحكام ضمن الجريمة ىذه الجزائري المشرع تناول- :الكاذبة الوشاٌة جرٌمة د/ 
 .منو300 المادة نص في وتمك العقوبات قانون

 تعمد '' يا،أن عمى تعرف ''الكاذب البالغ ''ب عميو يصطمح ما أو الكاذبة والوشاية
 شخص إلى عميو معاقب فعل إسناد يتضمن ما كذبا العامة السمطات إخبار إحدى

 .''اإلضرار بو بنية معين

                                                 
1
 . 11ص  313يجذ٘ يذًذ دافع , اانمزف ٔانغة , ششكح  َاط نهطثاػح , اانماْشج . يظش ,  

2
 .33ادغٍ تٕعمٛؼح , انًشجغ انغاتك ,ص  
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 في واعتبارىم الناس شرف ضمان الفعل ىذا تجريم من المشرع استيدف وقد 
 في جميعا لمناس المكفول الجرائم عن التبميغ في الحق استعمال إساءة مواجية
 ىي التجريم ىذا من المحمية المصمحة أن وواقع األمر الكيدية الشكاوى مواجية
 العامة المصمحة حماية والثانية األفراد شرف حماية تخص األولى مزدوجة مصمحة

 1.التضميل نشر من العامة السمطات حماية حيث من
 :الخاصة الحٌاة على االعتداء جرٌمةه/

عمى  الواقع االعتداء الرابع القسم في الجريمة ىذه إلى الجزائري المشرع أشار
 والجنح الجنايات '' األول الفصل من ،'' والخطؼ المنازؿ وحرمة الحريات الفردية،

 بنص األفراد  ضد والجنح الجنايات '' ب المعنون الثاني الباب "من األفراد ضد
 .1 مكرر 303 مكررو 303 :المواد
 تدخل دون وشأنو يترك أن في الحق أو الخاصة، حياتو في الحق لئلنسان أن وبما

 أن ىو المنطقي واألمر ذاتيا، الدولة ليشمل يتسع ىنا الغير ومفيوم... من الغير
 من إطار وفي التدخل من ممكن حد أقل مع يريد كما حياتو االنسان يعيش

 المشروعية.
 الخاصة الحياة بحرمة المساس تعمد من كل معاقبة يبين مكرر 303 المادة ونص  

 زائريالج المشرع قسميا والتي المجرمة األفعال بيان مع كانت تقنية يةبأ لؤلشخاص
 :يمي كما

 إذن بغير سرية أو خاصة أحاديث أو مكالمات نقل أو تجسس أو التقاط 1-
 ه .رضا أو صاحبيا

 أو صاحبيا إذن بغير خاص، مكان في لشخص صورة نقل أو تسجيل أو التقاط 2-
 - .رضاه
 المادة ىذه في عمييا المنصوص الجنحة ارتكاب في الشروع عمى عاقب كما

 2التامة. لمجريمة المقررة ذاتيا بالعقوبات

                                                 
1
 . 35-34,ص  3110ظطفٗ يجذ٘ دافع , جشائى انغة ٔانمزف ٔانثالؽ انكارب ,داس يذًٕد نهُشش ٔانرٕصٚغ , انماْشج ,يظش, ي 

2
 . 13-12يكشس يٍ لإٌَ سلى  212انًادج 
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 مجال في اليائل العممي التقدم االعتبار بعين أخذ الجزائري قد المشرع أن بما و
 ىذا استخدام إمكانية إساءة االعتبار بعين أيضا أخذ فإنو و والتكنولوجيا االتصاالت

 .لئلنسان الخاصة الحياة حرمة انتياك بقصد التقدم
 أقسام عدة األموال لجرائم الجزائري المشرع خصص : ثالثا/ الجرائم الماسة باألموال

 المعنون الثالث الفصل في ىذا كل تميزه، بخصائص منفرد قسم كل مختمفة بعناوين
 ضد والجنح الجنايات '' الثاني الباب من ''األمواؿ ضد والجنح الجنايات '' ب

 في الجنح من معين بنوع الوساطة اجراء خص قد الجزائري المشرع أن إال ،''اداالفر 
 :تباعا سنتناولو ما وىذا المجال ىذا
 
/االستٌالء بطرٌق الغش على أموال اإلرث قبل قسمتها أو على أموال مشتركة أو أ

 المواد نصوص عمييا وعاقبت نصت الجرائم : ىذه ق ع 363أموال الشركة  م 
 إلى التطرق لنا البد الجريمة ىذه إلى التطرق قبل .ع ق 2 / 263 ع ؽ 1 / 363

 المال في شريك كل نصيب وتجنيب افراز :تعني والتي وأنواعيا القسمة تعريف
 فالقسمة ،''اآلخرين لمشركاء األخرى األنصبة عن ويتنازل عميو يحصل الشائع،
 .الشيوع حالة تنتيي القسمة وبعد المال في شريك كل نصيب بتحديد تتعمق

 المجرمة األفعال عمى نص ع ق 363 المادة نص خبلل من الجزائري والمشرع
 . لآلخرين اضرارا مسببا الحق ىذا عمى الغش طريق عن االستيبلء في المتمثمة
 فيو اإلرث عمى االستيبلء جرائم خاصة الجرائم من النوع ىذا مثل في الوساطة
 الورثة، بين األمور وتصويب عمييا المحافظة يراعى التي األسرية لمروابط  مراعاة

 انعقاد عند الثقة رابطة بينيم تجمع الذين بالشركاء األمر المتعمق ثانية جية من
 .الشركات وبناء األمر

 ''الساحب '' محرره بموجبو يأمر صك الشيك:رصٌد بدون شٌك إصدار جرٌمة/ب
 إما النقود من مبمغا يدفع أن الغالب، في بنكا ويكون ''عميو المسحوب '' آخر شخص

 .االطبلع بمجرد يعينو آخر لشخص أو لو
 شخص إلى معين مبمغ دفع مصرف إلى الساحب شخص فيو يطمب سند ىو أو

 .االطبلع لدى ''المستفيد'' آخر
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 لمشيك، تعريفا نجد ال العقوبات قانون عمى االطبلع وعند الجزائري لممشرع وبالنسبة
 472 المادة نص وخاصة التجاري القانون أحكام إلى الرجوع من يمنع ال ىذا لكن
 بأن عميو المسحوب إلى الساحب من مكتوب أمر '' :أنو عمى الشيك عرفت التي
 ''...األمر يحدده من لمصمحة النقود من مبمغا عميو االطبلع بمجرد يدفع

1 
 نص من األولى الفقرة فإن الخصوص ىذا في الجزائية الوساطة اجراء يخص فيما
 عبء ينقل الذي األمر ىذا نية بسوء الشيك إصدار عمى تنص :ع ق 374مادةال

 تفتح والوساطة نيتو حسن يثبت حتى الجاني إلى العامة النيابة كاىل عن االثبات
 .األمر ىذا لمثل المجال

 :الغٌر ألموال العمدي اإلتالف أو ج/ التخرٌب
 ع، ق 407 و مكرر 406 المواد بموجب عمييا والمعاقب المنصوص الجرائم وىي
 :مثل المجرمة األفعال بعض النصين ىذين خبلل من تناول قد المشرع أن نجد حيث

 لمغير الممموكةارات العق وىي الجريمة ىذه محل إلى إضافة والتخريب اإلتبلف
 2.ع ق 396 المادة في عمييا المنصوص بصورىا المختمفة واألموال

 
 ممؾ والرعي في الزراعٌة والمحاصٌل ةالعقارٌ الملكٌة على التعدي جرائمه /

 413 ، 386 المواد لنصوص وفق عمييا والمعاقب المنصوص الجرائم :وىيالغير
 .ع قمكرر 413 و

 عن خارجيا استثنائيا إجراء يعد الجزائي التشريع طريق عن العقارية الممكية حماية
 إلى مجوءال في الحق لصاحبو يخول الممكية بحق المساس ألن العامة، القواعد
 .ذلك الحال اقتضى إن التعويض مع االعتداء لرد المدنية القضائية الجيات

                                                 
315ً   3110’ االسدٌ ’ لغى خاص , ػًاٌ  –لإٌَ انؼمٕتاخ  –يذًذ طثذٙ َجى -1

1
  

 

2
 . 223ادًذ تٕعمٛؼح , انشيجغ انغاتك , ص  
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 فقد العقارية، بالممكية الخطير المساس حالة في إال توقع فبل الجزائية العقوبات أما
 بعض عن ناىيك الحماية ىذه تقرر التي النصوص من الكثير العقوبات قانون تناول

 1.بالعقار الماسة الجرائم من الكثير تناولت يالت األخرى الخاصة القوانين
 عن الناتج لئلخبلل حد وضع مكرر 37 المادة نص حسب الوساطة أغراض من

 وحماية الحقوق استرجاع شأنو من ىذا عنيا، الناتج الضرر جبر أو الجريمة
 والمكمف. الطويل القضاء طريق تجنب مع الممكيات

 طرٌق عن أخرى خدمات من الستفادةا أو مشروبات أو مأكوالت استهالك /ح 
 ان الجرائم ىذه في واألصل ع، ق 367 و 366 المواد عميو نصت ما ىي:التحاٌل

 ما تسمم ألنو سرقة يعتبر ال يتناولو الذي او الشراب الطعام ثمن دفع عن يمتنع من
 في االحتيالية الطرق توافر لعدم الفعل ىذا يرتكب وقمما صاحبو من برضا تناولو
 سيارة ركوب من أو فندق في باإلقامة خدمة عمى الحصول أن كما األحوال، أغمب
 منفعة. مجرد عمى تحصل ألنو األموال جرائم من بجريمة مرتكبا يعتبر ال أجرة
 

 العائلً اإلهمال جرائم رابعا:
 األسرة أفراد أحد من معينة سموكيات بمجموعة القيام فإن العائمي لئلىمال بالنسبة
 واستقرار بكيان المساس شأنو ومن ,سواء حد عمى األم أو األب كان اءسو , الواحدة

 األفراد . باقي تطال سمبية نتائج ويخمف الروابط أسمى يفكك ما ىو األسرة ىذه
 وعاقب العقوبات قانون في المجرمة السموكيات ىذه أغمب تناول الجزائري المشرع
 .المجتمع داخل سرةالماس باأل الفعل جسامة بحسب كل بعقوبات مرتكبيا
 سنتطرق صور ثبلثة في نطاقيا حصر قد المشرع أن نجد الجزائية، لموساطة بالنسبة

 إلييا تباعا :
 

 :األسرة ترك أ/جرٌمة
 عدة ذكر مع ع ق 330 المادة بنص عمييا والمعاقب المنصوص الجريمة وىي
 من شكوى عمى بناء إال فييا المتابعة إجراءات اتخاذ يتم ال األخيرة ليا،ىذه صور

                                                 
1
 . 13-12يٍ ق سلى  013يكشس ,  012و  
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 حالة في انو معناه الشكوى جرائم من العائمي اإلىمال جرائم واعتبار .المتروك الزوج
 بطبلنا باطمة المتابعة ىذه فتكون شكوى دون المتابعة العامة النيابة باشرت إذا ما

 1إثارتو. المتيم لغير يجوز ال حيث نسبيا،
 :النفقة تقدٌم عن العمدي االمتناع /ب
 الزوج بدفع وتكون النفاذ واجب قضائي حكم بموجب يصدر مالي مبمغ ىي النفقة 

 أو الرضاعة أو الحضانة أجرة أو األصيار أو األقارب أو الزوجة إلى النفقة مبمغ
 .نالمسك

 ما فعل عن االمتناع حالة ىي الحالة ىذه في القانون عمييا يعاقب التي والجريمة
 كما ع، ق 331 المادة عميو تنص ما ذاى عمديا، االمتناع ويكون القانون بو أمر

 عن الناتج اإلعسار يعتبر وال العكس، يثبت لم ما عمدي الدفع عدم أن يفترض
 من حالة أية في المدين من مقبوال ر عذرا أو الكسل السموك سوء عن االعتياد
 .األحوال

من ق ع أيضا عمى صفح الضحية بعد دفع المبالغ المستحقة  331نصت المادة  
 حدا لممتابعة الجزائية يضع
 قيد فقد العائمية الروابط عمى بالتبعية ودورىا األسرة بنظام الجريمة ىذه لمساس نظرا

 يمكن كما المتضرر، من شكوى تقديم وىو خاص قيد عمى بصددىا المتابعة المشرع
 عمييا كانت حالة أية في شكواه عن يتنازل أن الشكوى تقديم في الحق لصاحب
 2نيائي. حكم فييا يصدر ما لم الدعوى

 :طفل تسلٌم عدم جرٌمة/ج
 العقوبات قانون من 328 و 327 المادتين الجريمة ىذه عمى وتعاقب تنص   

 كل وىو الجاني صفة عمى)ع ق 327 ( األولى المادة نصت حيث الجزائري،
 المطالبة في الحق ليم الذين لؤلشخاص يسممو ولم طفل رعايتو تحت وضع شخص

 بالنفاذ مشمول حكم وجود حالة عمى )ع ق 328 (الثانية المادة تنص فيما بو،

                                                 
1
 . 003ص  3115’ انجضائش ’ َثٛم طمش , انٕعٛؾ فٙ جشائى االخرظاص , داس انٓذٖ  

2
 13-12يٍ ق ع  221و  
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 الثاني الطرف جانب من الطفل تسميم يتم ولم الحضانة موضوع يخص فيما المعجل
 ىذه وفي الجاني عن األبوية السمطة أسقطت إذا ما حالة في العقوبة وتضاعف

 يقوم ال خرآ شخص أي أو األم أو األب :كونو في الجاني صفة تحددت الحالة
 1.بحكم حضانتو شأن في قضي قاصر بتسميم

 من الجزائية الوساطة تطبيق لنطاق الجزائري المشرع حصر بخصوص يبلحظ ما
 نجاح من يحد بشأنيا الوساطة إجراء يمكن التي الجنح حصر أن ىو الموضوع حيث
 ىإل المسمك ىذا يرجح ما وىو اإلجرامية ، االنحرافات معالجة في األسموب ىذا

 وتكون القاعدة ىي الوساطة بجعل يقضي الذي المسمك إلى واالنتقال حتما المراجعة
 2التحديد. محل ىي االستثناءات

 
 الفػػرع الثػػاني : المخػػػػػػػػػالػفػػػػػات 

عمى انو تطبق الوساطة في  02-15من ق  02فقرة  2مكرر  37نصت المادة 
المخالفات , ومن ثم وبمفيوم المخالفة  المخالفات دون أن تحدد لنا ىذه الفقرة نوع

يمكن إجراء الوساطة الجزائية في أي مخالفة سواء المخالفات المنصوص عمييا في 
القانون العام أو المخالفات المنصوص عمييا في القوانين الخاصة . و من ذلك 
يتضح انو ال مجال لتطبيق الوساطة الجزائية في الجنايات فقد قررت معظم 

ت المقارنة عمى اختبلف نظميا استبعاد إجراء الوساطة الجزائية في مجال التشريعا
الجنايات والجنح الخطيرة و تطبيقيا في الجنح البسيطة والتي ال تشكل خطرا كبيرا 

 3عمى المجتمع .
 : األحكام اإلجرائٌة للوساطة الجزائٌة المبحث الثانً 

 

خاصة بالوساطة الجزائية وخصيا لقد ميز المشرع الجزائري األحكام اإلجرائية ال 
بضوابط تحكم عمميتيا بدءا باالقتراح والمبادرة إلى االتفاق بين الخصوم وتنفيذ 

                                                 
1
 .13-12يٍ لإٌَ سلى  234,  233و  

2
 . 53ص  3112’ انجضائش ’ ح لإٌَ االجشاءاخ انجضائٛح انجضائش٘ ػهٗ ػٕء االجرٓاد انمؼالئٙ , داس ْٕي’ جًال َجًٛٙ  

3
 13دذٔػ ششٚفح , انًشجغ انغاتك , ص  
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االتفاق انتياء باآلثار المترتبة عن الوساطة الجزائية سواء كانت قد كممت بالنجاح أو 
ن الفشل , وذلك تحقيقا لؤلغراض المرجوة منيا , وسنتناول في ىذا المبحث متبعي

خطى و منياج المشرع الجزائري من خبلل أوال عرض نصوص مراحل الوساطة و 
كيفية تنفيذىا في ) المطمب األول ( و عرض اآلثار القانونية المترتبة عمى نجاح 

 يا في ) المطمب الثاني ( عممية الوساطة أو فشم
 

 : مراحــل إجراءات الوســـاطة الجــزائٌة  المطلب األول

 9مكرر 37مكرر إلى  37جزائري الوساطة الجزائية في المواد من نظم المشرع ال
المعدل والمتمم لقانون اإلجراءات الجزائية الجزائري و المواد  02-15من األمر 

المتعمق بحماية الطفل , و ىذه اإلجراءات في  12-15من قانون  115إلى  110
لتي يمكن حصرىا في حقيقة األمر عن المراحل التي تمر بيا الوساطة الجزائية وا

 اإلجراءات التالية :
 : اقتراح الوساطـــة الجزائــٌـة وإجراء االتصال بأطراف القضٌة  الفرع األول
 اقتراح الوساطة الجزائٌة  البند األول:

أجاز المشرع الجزائري لكل من النيابة العامة والضحية والمشتكى منو المبادرة باقتراح 
 37تشف مباشرة من نصوص القانون إذ نصت المادة أو طمب الوساطة و ىو ما يس

مكر من قانون اإلجراءات الجزائية عمى انو يجوز لوكيل الجميورية قبل أي متابعة 
جزائية أن يقرر بمبادرة منو أو بناء عمى طمب الضحية أو المشتكى منو إجراء 

عامة تمقائيا أو الوساطة , وتكومن المبادرة بالنسبة لجرائم األحداث من طرف النيابة ال
بطمب من الطفل أو ممثمو الشرعي أو محاميو وفقا لما جاء في الفقرة الثانية من 

من قانون حماية الطفل و عميو يمكن عمميا أن يقدم الطفل طمب  111المادة 
الوساطة الجزائية إلى وكيل الجميورية و ىو لم يبمغ سن الرشد الذي يتيح لو 

ة بممثمو القانوني أو محاميو وىنا نستنتج أن المشرع التقاضي بمفرده دون االستعان
أجاز لوكيل الجميورية اقتراح الوساطة سواء في جرائم البالغين أو األحداث وىي 
مسالة جوازية بالنسبة لو , ويمكنو أن يرفضيا حتى لو طمبيا أو قبميا جميع أطراف 
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ذا قررت  النيابة العامة السير في القضية باعتباره الجية التي تممك سمطة المبلئمة وا 
 .1الوساطة يعد ذلك بمثابة إشارة النطبلق إجراءات الوساطة 

 
 : إجػػراء االتػػصػػػاؿ بأطػػراؼ القضػػػية  البند الثاني

عندما يقرر وكيل الجميورية المجوء إلى الوساطة الجزائية الوساطة أو قبول طمب    
ة من اجل الحصول عمى موافقتيم الوساطة المقدم , يقوم باستدعاء أطراف القضي

عمى مسالة حميا وديا عن طريق الوساطة , و يجب أن يحيطيم عمما بحقيم في 
االستعانة بمحامي و ىو ما يفيم صراحة من نص المادتين األولى والثانية من المادة 

من قانون اإلجراءات الجزائية والتي جاء فييما شرط إلجراء الوساطة  1مكرر 37
ة والمشتكى منو , و يجوز لكل منيما االستعانة بمحامي , ىذا ولم قبول الضحي

يوضح المشرع الجزائري بالنسبة لمبالغين دور المحامي في إجراء الوساطة كما لم 
عمى خبلف ما فعل بالنسبة ’ يبين إن كان لو الحق في طمبيا أو الموافقة عمييا 

 2محامي بحق تقديم الوساطة .والذي يعترف فييا لم 2فقرة  111لؤلحداث في المادة 
 

: إجراء التفــاوض بٌـن أطــراف القــضـٌة وإبرام االتفاق بٌن  الفرع الثانً
 األطراف

تقتضي الوساطة أن يتولى وكيل الجميورية عممية الوساطة من خبلل استطبلع رأي 
أطراف موضوع الوساطة العمل عمى تقريب وجيات النظر دون أن يكون ألي منيما 

 في إمبلء إرادتو عمى الثاني , وبالتفاوض يتعرف كل طرف عمى حقوقو .الحق 
و يتولى التفاوض وكيل الجميورية شخصيا أو أحد مساعديو بالنسبة لمبالغين أو احد 

, ىذا ولم  2فقرة  111ضباط الشرطة القضائية بالنسبة لؤلحداث طبق لنص المادة 
عدد جمساتيا أو ميعاد عقدىا  تبين النصوص كيفية إجراء الوساطة سواء من حيث

أو طبيعة الحوار الذي يتم من خبلليا مما يفيم أنيا مسالة تقديرية تركيا المشرع 
                                                 

1
يذًذ طالح ػثذ انشؤٔف انذيٛاؽٙ , تذائم انذػٕٖ انجضائٛح ٔ دٔسْا فٙ ذذمٛك انؼذانح فٙ فهغطٍٛ , سعانح ياجغرٛش فٙ انمإٌَ  

 . 41, ص  3112’ انؼاو , كهٛح انششٚؼح ٔانمإٌَ , انجايؼح اإلعاليٛح تغضج 

 

2
 10ص ’ ػ ششٚفح , انًشجغ انغاتك دٕ 
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لمنيابة العامة تديرىا وفقا لما تراه مناسبا بالنظر إلى طبيعة الجريمة المرتكبة و 
 1شخصية أطراف القضية .

 
 إجراء التفاوض بٌن أطراف القضٌة   البند األول :

نجح وكيل الجميورية في تسوية الخصومة الجزائية وديا يبرم اتفاق الوساطة  إذا
بحيث يحر اتفاق الوساطة في محضر يوقع عميو الوسيط ) النيابة العامة ( و بقيا 

التي نصت  3مكرر  37المادة ـ األطراف و تسمم نسخة منو إلى كل طرف حسب 
وف اتفاؽ الوساطة في محضر :  " يد عمى ما يميفي فقرتييا األولى والثانية 

يضمف ىوية وعنواف األطراؼ و عرضا وجيزا لألفعاؿ و تاريخ و مكاف وقوعيا و 
 مضموف اتفاؽ الوساطة و آجاؿ  تنفيذه . 

يوقع المحضر مف طرؼ وكيؿ الجميورية وأميف الضبط و تسمـ نسخة منو إلى كؿ 
 2طرؼ ."

المتعمؽ  12-15انوف مف ق 112مادة أما بالنسبة لؤلحداث فقد نصت ال  -
" يحرر اتفاؽ الوساطة في محضر يوقعو الوسيط و  عمى ما يميبحماية الطفؿ 

 بقية األطراؼ تسمـ نسخة منو إلى كؿ طرؼ .
إذا تمت الوساطة مف قبؿ ضابط الشرطة القضائية , فانو يتعيف عميو أف يرفع 

 3محضر الوساطة إلى وكيؿ الجميورية العتماده بالتأشير عميو ."
 : ابراـ االتػػفػػػػاؽ البنػػد الثاني

عمى مضمون أو مشتمبلت اتفاق الوساطة الجزائية و  4مكرر 37نصت المادة  
 الذي يشمل مايمي : 

عادة الحال إلى :  أوال / إعادة الحال لما كان علٌه معناه إصبلح الضرر و جبره وا 
اني في تيديمو , أو طبيعتو األولى قبل وقوع الجريمة , كبناء جدار داعم تسبب الج

                                                 
1
 انًشجغ َفغّدذٔػ ششٚفح, - 

2
 انًؼذل ٔانًرى نمإٌَ اإلجشاءاخ انجضائٛح انجضائش٘ . 13-11يٍ لإٌَ  2يكشس 23و  

 

3
 انًرؼهك تذًاٚح انطفم  . 13-11يٍ ق  113و  
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أو الخروج من ’ إعادة الطفل إلى حاضنو أو وليو  في جنحة عدم تسميم طفل 
 المسكن في جريمة التعدي عمى الممكية العقارية ... الخ .

والتعويض العيني يقضي بدف مقابل الضرر كان :ثانٌا/ التعوٌض العٌنً أو المالً 
التعويض المالي و يتمثل في إدخال قيمة  يدفع الجاني شيئا منقوال كسيارة أو حمي إما

صبلحا لو .  1نقدية في ذمة المتضرر تعادل القيمة التي فقدىا إزالة لمضرر وا 
عند إجراء :  ثالثا/ كل اتـفاق آخر غٌر مخالـف للقاـنون ٌتوصل إلٌه األطـراف

ض الوساطة يتم منح الحرية الكاممة لؤلطراف النزاع باالتفاق عمى صيغ أخرى لمتعوي
دون أن تكون ىذه االتفاقات مخالفة لمقانون , كاالتفاق عمى القيام أو االمتناع عنو 

 2بالشكل الذي يترتب عنو تسوية النزاع .
والمبلحظ أن اتفاق الوساطة بالنسبة أوال لمبالغين قد خبل من أي التزام يضم إعادة   

ذا النظام تنص عمى تأىيل الجاني اجتماعيا , عمما أن جل التشريعات التي تأخذ بي
ذلك كأحد المبررات األساسية لمجوء إلى الوساطة في المواد الجزائية و ذلك من اجل 
الحفاظ عمى الطابع الجزائي لموساطة و عدم تحويميا إلى دعوى مدنية , حيث 

انو من الجائز أن تنتيي جيود الوساطة إلى التكميف بخدمة  ندوة طوكيوأوصت 
المجني عميو أو بإيداع المشتكى منو في إحدى  عامة أو بتسويتو لتعويض

لكن المشرع قد تدارك األمر بالنسبة ’ 3المصحات بغية إعادة تأىيمو اجتماعيا 
المتعمق بحماية الطفل والتي  12-15من قانون  114لؤلحداث الجانحين في المادة 

" يمكف أف يتضمف محضر الوساطة تعيد الطفؿ , تحت ضماف وليو نصت أن 
 ي , بتنفيذ التزاـ واحد أو أكثر مف االلتزامات التالية : الشرع
 إجراء مراقبة طبية أو الخضوع لمعالج . -
 متابعة الدراسة أو تكويف متخصص . -
 عدـ االتصاؿ بأي شخص قد يسيؿ عودة الطفؿ لإلجراـ . -

                                                 
1
 30تثُٛح خشتٕػ , انًشجغ انغاتك , ص - 

2
 . 31تثُٛح دشتٕػ , انًشجغ انغاتك , ص  

3
 دذٔػ ششٚفح, انًشجغ انغاتك , ص  
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 يسير وكيؿ الجميورية عمى تنفيذ الطفؿ ليذهوأضافت في فقرتيا الثانية انو 
 1االلتزامات .

 البند الثالث : الطــعن فً اتفــاق الوســاطة الجزائــٌــة

المعدل والمتم  12-15من قانون  6مكرر 37و  5مكرر  37المادة نصت المادة 
" ال يجوز الطعف في اتفاؽ الوساطة لقانون اإلجراءات الجزائية الجزائري تباعا انو 

ة سندا تنفيذيا طبقا " يعد محضر اتفاؽ الوساطانوبأي طريؽ مف طرؽ الطعف "و 
حيث يعتبر بذلك محضر اتفاق الوساطة سندا تنفيذيا  التشريع الساري المفعوؿ "

من  113, في حين ال يعتبر كذلك في نص المادة 2حائزا لقوة الشئ المقضي فيو 
 3قانون حماية الطفل إال إذا تضمن تقديم تعويض لمضحية أو ذوي حقوقيا .

 ٌلقػػانونية المترتػػبة عمى الوسػػاطة الجػػزائية : اآلثػػار ا المطمب الثاني
يترتب عمى إجراء الوساطة الجزائية جممة من النتائج تختمف آثارىا القانونية بحسب   

 نجاح أو فشل أو عدم تنفيذ اتفاق الوساطة الجزائية .
 الفرع األول : محــضر الوســاطة الجــزائٌة وآثــارها على الـدعوى العـمومٌة 

حال نجاح الوساطة الجزائية و توصل األطراف إلى اتفاق نيائي بشأنيا يتم  في 
تحرير محضر رسمي يحدد مضمون االتفاق و آجال تنفيذه , مرتبا بذلك آثارا عمى 

 الدعوى العمومية .
 

 : محضر الوساطة الجزائً البند األول

محضر كتابي   يعد التوصل إلى اتفاق الوساطة بين األطراف المتنازعة يتم تحرير 
بكافة اإلجراءات المتعمقة بالوساطة في محضر رسمي متضمنا ما تم االتفاق عميو 

 مبينا ما يمي :
 ىوية األطراف و عناوينيم . -1
 عرض موجز لموقائع و تاريخ و مكان وقوعيا . -2

                                                 
1
 لإٌَ دًاٚح انطفم . 13-11ق  110و  

2
 َفظ انًشجغ  2يكشس 23ٔ و  1يكشس 23و  

3
 لإٌَ دًاٚح انطفم  112و  
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 مضمون اتفاق الوساطة واآلجال المحددة لتنفيذه . -3
 لضبط و األطراف .يوقع المحضر من طرف وكيل الجميورية و أمين ا -4

يتم تسميم نسخة لكل طرف في االتفاق , ويعد المحضر سندا تنفيذيا فإذا لم لم ينفذ 
 في اآلجال المحددة تتم متابعة الممتنع عن تنفيذه جزائيا 

1
 البند الثانً : آثار اتفــاق الوساطة الجزائـٌة على الدعــوى العمــومٌة 

قف سريان تقادم  الدعوى العمومية و يتحصل إن تحققت نتائج الوساطة الجزائية تو  
الضحية عمى تعويض من طرف المشتكى منو كما يعد نجاحيا سببا من أسباب 

 انقضاء الدعوى العمومية . 
 أوال/ وقف سرٌان تقادم الدعوى العمومٌة :

بنصيا عمى ما يمي :" يوقف  7مكرر 37نص المشرع عمى ىذا األثر في المادة 
ى العمومية خبلل اآلجال المحددة لتنفيذ اتفاق الوساطة "و المادة سريان تقادم الدعو 

من قانون حماية الطفل التي نصت عمى ما يمي "إن المجوء إلى  3فقرة  110
الوساطة يوقف تقادم الدعوى العمومية ابتداء من تاريخ إصدار وكيل الجميورية 

ء من تاريخ إصدار وكيل حيث يبدأ احتساب مدة التقادم ابتدا2لمقرر إجراء الوساطة "
الجميورية لمقرر إجراء الوساطة و يكتمل في التاريخ التالي لفشل إجراء الوساطة , 
وبذلك يكون المشرع الجزائري قد قطع الطريق أمام كل من يستغل الوساطة سببا 

 2سنوات و  3لتماطل والتأخير , وقد حدد المشرع الجزائري التقادم في الجنح ب
لممخالفة , وعميو يتعين تحقيق األغراض المقررة في اتفاق الوساطة و سنتين بالنسبة 

من قانون اإلجراءات الجزائية و  4مكرر 37المحددة بالنسبة لمبالغين في المادة 
من قانون حماية الطفل , ويعد المقرر الذي  114و  113بالنسبة لؤلحداث في الماد 

ثابة إجراءات االستدالل الذي يصدره وكيل الجميورية بخصوص إجراء الوساطة بم
 3يتخذه في مواجية مرتكب الجريمة و بالتالي سببا في وقف تقادم الدعوى العمومية .

                                                 
1
 .13دذٔػ ششٚفح , انًشجغ انغاتك  

2
 لإٌَ دًاٚح انطفم. 111يٍ انًشجغ انغاتك ٔ و  3يكشس 23و  

3
 . 21ص  دذٔػ ششٚفح , انًشجغ انغاتك , 



 20-51انفظم انثاَٙ : إجشاءاخ انٕعاؽح انجضائٛح فٙ ظم لإٌَ 
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 ثانيا: عدـ التسجيؿ في صحيفة السوابؽ العدلية
إن انتياء المنازعة الجزائية عن طريق الوساطة يرتب اثر ىام بالنسبة لممشتكى منو  

ال يذكر إجراء الوساطة وما ترتب عنو في صحيفة المستفيد من أحكاميا , وىو ان 
سوابق العدلية و بالتالي ال يعتد بالواقعة كسابقة في العود , ويرى بعض الفقياء 
انطبلقا من تكييفيم التفاق الوساطة انو حكم مدني نيائي وبات لو وصف جزائي , 

 يتم تنفيذه باإلكراه البدني .1وال 
 العمـــومٌة  ثالثا : انقــضــاء الدعــــوى

أصبح إجراء الوساطة الجزائية في المادة الجزائية حسب التعديل األخير لقانون   
 3اإلجراءات الجزائية سببا من أسباب انقضاء الدعوى العمومية , عمبل بحكم الفقرة 

, ونفس الحكم  02-15من قانون اإلجراءات الجزائية المعدلة باألمر  6من المادة 
من قانون حماية الطفل , والتي نصت صراحة عمى  115من المادة  1ورد في الفقرة 

 ما يمي : " إن تنفيذ محضر الوساطة الجزائية ينيي المتابعة الجزائية ........." 
وعميو فان تنفيذ اتفاق الوساطة يعد سببا من أسباب انقضاء الدعوى العمومية بقوة    

مما يفيم معو عدم إمكانية فتح القانون , وليس مجرد سبب لؤلمر بحفظ األوراق 
النيابة لمقضية من جديد استنادا لسمطة المبلئمة لسبق الفصل فييا , وعمى وكيل 
الجميورية و بحكم انو المختص بالقيام بالوساطة أن يتأكد من تنفيذ بنود االتفاق بعد 

رر أن استجمع جميع شروطو , و مادامت المسالة عممية فيمكن إثبات ىذا التنفيذ بمق
يدون فيو ما تم الوقوف عميو , و ما يتبقى لوكيل الجميورية إال إصدار قرار 

 2بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة لممشتكى منو بعد تنفيذه التفاق الوساطة .
 

 : اآلثــار القــانونٌة المتــرتبة على عدم تنــفٌذ اتفـاق الوســاطــة  الفرع الثانً

ىامة عمى عدم تنفيذ اتفاق الوساطة الجزائية في اآلجال  رتب المشرع آثارا قانونية 
المحددة , حيث يتعرض الممتنع عن التنفيذ لممتابعة الجزائية و كذا العقوبات المقررة 

 من قانون العقوبات وذلك عمى النحو التالي :  147في المادة 
                                                 

1
 . 21دذٔػ ششٚفح انًشجغ انغاتك ص 

2
 .21دذٔػ ششٚفح , انًشجغ انغاتك , ص  
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 : المتــابعــة الجــزائــٌــة  البند األول

 القانونية اإلجراءات  كافة باتخاذ الجميورية وكيل يمتزم محضر تنفيذ عدم حالة في
 الوساطة اتفاق تنفيذ عدم أو األطراف قبل من الوساطة قبول بعدم األمر تعمق سواء
 المادة وضحتو ما وىذا الضحية شكوى في التصرف في وظيفتو بمباشرة يمتزم بحيث
 المحددة اآلجاؿ في اؽاالتف تنفيذ يتـ لـ إذا": يمي ما عمى تنص التي08 مكرر 37
 المادة أكدتو ما وىذا " المتابعة إجراءات بشأف مناسبا يراه ما الجميورية وكيؿ يتخذ

 تنفيذ عدـ حالة في": يمي ما عمى تنص التي الطفل حماية قانون من 02فقرة 115
 بمتابعة الجميورية وكيؿ يبادر االتفاؽ في المحددة اآلجاؿ فيالوساطة  التزامات

 في التقديرية السمطة الجميورية لوكيل منح المشّرع الجزائري أن نبلحظ لكن1"  الطفؿ
 الذي الجانحين باألحداث األمر يتعمق ما بخبلف عدميا من أو الجزائية المتابعة
 . الجانح الطفل بمتابعة المشرع ألزمو

 
: التعرض للعقوبات المقررة للجرٌمة المنصوص علٌها فً المادة  البند الثانً

 من قانون العقوبات  147

 لجريمة المقررة لمعقوبات عمدا الممتنع الشخص يتعرض الجزائية المتابعة إلى باإلضافة
 من 02 فقرة 147 المادة في عمييا المنصوص القضائية األحكام شأن من التقميل

 : يمي ما تتضمن نجدىا المادة نفس إلى وبالرجوع ع.ق
 144 المادة من 3 و 1 الفقرتين في المقررة باتلمعقو  مرتكبيا تعرض اآلتية األفعال -1

 القضاة أحكام عمى التأثير منيا الغرض يكون التي العمنية والكتابات واألقوال األفعال 2-
 . نيائيا فييا يفصل لم الدعوى أن طالما
 األحكام شأن من التقميل منيا الغرض يكون التي العمنية والكتابات واألقوال األفعال 3-

 . واستقبللو القضاء بسمطة المساس طبيعتيا من يكون والتي لقضائية
المؤرخ في  09-01 بقانون ع ) معدلة.ق من 144 المادة إلى وبالرجوع - 
 : ىي المقررة ( العقوبة 2001 لسنة  34الجريدة الرسمية عدد 26/06/2019

 تينىا بإحدىاو     دينار جزائري ألف 500 من وغرامة سنتين إلى شيرين : 01 فقرة

                                                 
1
 لإٌَ دًاٚح انطفم . 13-11يٍ 13فمشج  111ٔ انًادج ٔ و  13-11يٍ ق  4يكشس 23انًادج - 
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 .العقوبتين
 1. وعمي المحكوم نفقة عمى وتعميقو الحكم بنشر يأمر أن لمقضاء يجوز : 03 فقرة

. 
 ج.إ.ق من 09 مكرر 37 المادة مضمون أن الرحمان عبد بربارة األستاذ ويرى   

 : لكون (2 )أوجو عدة من القانون صحيح مع يتعارض

 يمتد وال قضائية سمطة عن الصادرة األحكام عمى يقتصر أعبله 147 المادة سريان
 المشرع حدد التي األحكام تصنيف مجال من تخرج باعتبارىا االتفاقية السندات إلى

 . الشعب باسم وتصدر صياغتيا
 ال فيو الجميورية وكيل طرف من توقيعو رغم والضحية منو المشتكى بين االتفاق-

 المادة في المقررة الجزائية  الحماية تشممو الذي القضائي الحكم درجة إلى يرقى
 .أعبله 147

 بتحريك الجميورية وكيل قيام إمكانية دون يحول ال أعبله، 147 المادة إلى المجوء -
 الدعوى تقادم يوقف االتفاق سريان أن اعتبار عمى جديد من العمومية الدعوى
 احتمال بصدد نكون الحالة ىذه في لمتنفيذ، نتيجة ىو االنقضاء بينما العمومية

 تنفيذ عن العمدي االمتناع فعل عن األولى ، واحد وقت في وعقوبتين تينمتابع
 مخالفة يشكل مما االتفاق، قبل الفعل المرتكب عن والثانية الوساطة اتفاق محضر
 . الجزائية لممتابعة المنظمة لمقواعد واضحة

 
 الممتنع الشخص معاقبة إلى إشارة أي يتضمن لم الطفل حماية قانون أنّ  ونبلحظ

اإلجراءات  قانون من 09 مكرر 37 المادة ،بخبلف الوساطة اتفاق تنفيذ نع
 .  القانون لصحيح المادة مخالفة إلى بالنظر المشرع فعل االجزائية وحسن

 
 

                                                 
1
 لإٌَ انًرؼًٍ ، 1966 نغُح جٕاٌ 08 ل انًٕافك ِ، 1386 ػاو طفش 18 فٙ يؤسر ، 156-66األيش سلى  

 .. 1966 جٕاٌ 10 فٙ انظادس ، 48 ػذد س، ج ٔانًرًى، انًؼذل مٕتاخ،انؼ
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ذلك  عمى يترتب الوساطة محضر تنفيذ عدم حالة في أّنو إلى نمخص األخير وفي
 1. ع.ق من 147 المادة في رةالمقر  لمعقوبات الشخص يتعرض ،كما المتابعة الجزائية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  حيمذي يذاخهح ،انجضائش٘  نهرششٚغ ٔفما انؼًٕيٛح انذػٕٖ نرغٛٛش تذٚهح كآنٛح انٕعاؽح انشدًاٌ، ػثذ تشتاسج .1

 ٔانؼهٕو انذمٕق حتكهٛ انًُظى -انرذذٚاخ ٔ انذمائك-انُضاػاخ  نرغٕٚح انثذٚهح انطشق دٕل انذٔنٙ انًهرمٗ إؽاس فٙ

 11ٔ  10,ص  3112افشٚم 33-32, جايؼح ػثذ انشدًاٌ يٛشج , تجاٚح ,ٕٚيٙ
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61 

 

 
 خــالصة الفــصــل الثــانــً 

 

إن المشرع الجزائري كغيره من المشرعين في التنظيمات األخرى التي أخذت 
بالوساطة الجزائية وضع بعض الشروط لتنفيذ الوساطة الجزائية بصفة قانونية تتعمق 

المشتكى منو إلجراء الوساطة في  أساسا بالتراضي أي ضرورة قبول الضحية و
مواجية المخاطر أو اآلثار السمبية التي تنجم عن تطبيق إجراء الوساطة الجزائية 

و ’ تجاىيما , وكذا ضرورة تطبيقيا في المخالفات و بعض الجنح دون الجنايات 
فراغيا في ’ تطبيقيا ينصب من قبل وكيل الجميورية قبل تحريك الدعوى العمومية  وا 

الوساطة الجزائية كأثر ايجابي التفاق الوساطة يترتب عنو آثار عمى الدعوى  محضر
العمومية و آثار قانونية أو جزاءات قانونية تترتب عمى االمتناع العمدي عن تنفيذ 

 اتفاق الوساطة الجزائية .
 
 
 
 
 



 انخـاذًح
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 الخاتمة
 الوساطة إلى النظر يجب ال في ختام ىذه الدراسة نستخمص إلى القول بأنو   

 باإلضافة إّنو بل فقط، المحاكم لدى الجنائية القضايا تدفق من لمحد كوسيمة الجزائية
 نتائج الوساطة تحقق لذلك األفراد، بين االجتماعي االنسجام إلعادة وسيمة ذلك إلى
 حين في المتنازعين، النفوس رضاء إلى تؤدي إذ الجنائي، الحكم إلييا يصل ال قد
 حدة زيادة عن فضبل األفراد بين أو الضغينة الحقد سوى ثيور  ال الجنائي الحكم أنّ 

 .االجتماعية في العبلقات التوتر
 تراكم  من التخفيف أوليا كثيرة محاسن لو الجزائية لموساطة الجزائري المشرع تبني

 وسيمة الجزائية الوساطة كون وثانيا لحميا طويبل أمدا تستمزم ال التي البسيطة القضايا
 الجرم مرتكب تجنب الجزائية الوساطة أن ننسى ال والتفاوض، رلمتحاو  متحضرة
 الجرم وارتكب عائدا يكن لم إذا خاصة سمعتو وتمطيخ قصير المدة الحبس مساوئ
 .مرة ألول

 
 :أىميا نتائج إلى التوصل يمكننا الموضوع ليذا دراستنا خبلل و من

 
 :بذكر 02-15 رقم القانون في الجزائري المشرع اكتفى

 دون فقط تطبيقيا ونطاق الجراءىا المؤىمة والجية الجزائية الوساطة افأطر -1
 إليو انتبو أمر وىو 02 - 15 رقم القانون في جاء ما خبلف تعريفيا إلى التطرق
 فرق حين الجزائري المشرع أحسن ثانية جية من جية، من ىذا لمتكرار تجنبا المشرع

 .بينيما جوىرية اختبلفات لعدة امراعي الوساطة إجراءات في والحدث البالغ بين
حين  الجزائري المشرع موقف يوضح األطراف حيث من الوساطة تطبيق نطاق -2

 وىذا الجميورية وكيل في ممثمة العامة النيابة ىي قضائية لجية الوساطة منح إجراء
 منحت أنيا من بالرغم كميا تتنازل لم الدولة أن عمى يدل فإنو شيء عمى دل إن

 عمى ىذا يغنييا لم كما ,بينيم فيما الموقف إدارة في المتخاصمين طرافلؤل المجال
 المتابعة. عمى الوساطة ولو اختاروا حتى مراقبتيم عدم
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 قد المشرع فإن الموضوع حيث من الجزائية الوساطة تطبيق نطاق يخص فيما-3
 والتي العام بالنظام تمس ال التي الجنح وبعض المخالفات في المجال حصر ىذا

 :طريقتين معالجتيا عن تتم أغمبيا
 سطحية معالجة إما معالجتيا تكون :األولى

 بالحفظ تكون أن يمكن :الثانية و
 إذا لممجتمع بالنسبة مقمقة تكون أنيا إال بسيطة تبدو قد ىذه الجرائم أن من وبالرغم  
 .الضحية أصاب الذي الضرر يتعدى وأثرىا تكررت ما

 الحق وىذا سواء حد عمى الطرفين لكبل منح حق وىو ميبمحا االستعانة إمكانية 4-
 الدفاع. حق وىو حق يعزز أىم

 :االقتراحات
 لو حبذا التي االقتراحات بعض نضع أن ارتأينا الموضوع ليذا دراستنا خبلل من

 االعتبار: بعين الجزائري المشرع أخذىا
 - شرط بينيا من شروط عدة عمى متوقف الجزائية الوساطة إجراء إن من بالرغم-1

 الجميورية وكيل في ممثمة العامة النيابة عمى المشرع اعتماد أن إال الرضائية،
 احتمال موافقة و إمكانية توافر كون الحيادية عدم من شيء فيو الوساطة إلجراء

 المبلحقة في لحقيا العامة النيابة ممارسة من خوفا اإلجراء ىذا عمى عميو المشتكى
 المقارنة التشريعات بعض منيج المشرع الجزائري انتيج لو حبذا لذلك بيا، والتيديد
 المدنية اإلجراءات قانون المتضمن 09 – 08 رقم القانون في بالذات ىو ومنيجو
 .ونزيو حيادي لوسيط الجزائية الوساطة إجراء ميمة أوكل حينما واإلدارية

 النسبة إلجراءوب والخاص،  العام الردع تحقيق أىميا وأىداف أغراض لمعقوبة-2
 ىو آخر احتمال أمام نكون جزائية، متابعة أي قبل يتم الذي الجزائية الوساطة
مكانية أفعالو في تمادي المجرم إمكانية  الجاني ضرورة عقاب نرى لذلك العود، وا 
  الوساطة أغراض باقي تحقيق جانب إلى مجددا يكرر فعمو ال حتى مخففة بعقوبة
 لمردع بالنسبة أما الخاص، الردع ىو ،ىذا الضحية ويضتع بينيا من التي الجزائية
 مجراىا. أخذت قد العدالة أن من يطمئن الجميور فإن العام
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 الفعل في والمساىمين الشركاء مسألة إلى التطرق الجزائري المشرع من يستحب-3
 ىذا من سيستفيدون كانوا إذا ما إلى والتطرق , الفعل بساطة كانت ميما اإلجرامي

 عدمو. من راءاإلج
 
 لقا حينما الجزائية الوساطة وأىداف أغراض عمى نص الجزائري المشرع-4
 أو الجريمة عن الناتج إلخبلل حد وضع شأنيا من يكون عندما '....إجراء الوساطة:

 الغرض إلى التطرق دون ) ج ا ق 1 ف مكرر 37 م(''عنيا المترتب جبر الضرر
 , الفرنسي المشرع عميو نص والذي تماعيااج وتأىيمو الجاني إصبلح وىو الثالث
 ليكون السابقة األغراض جانب تناولو إلى الجزائري المشرع عمى يجب غرض وىو

 أكبر. جدوى لو الجزائية الوساطة إلى المجوء
  
 واعتباره الجزائية إجراء الوساطة استعمال في اإلسراف عدم ىو سيكون مقترح أىم-5

 ليذه وموازيا مساويا أصبح اإلجراء ىذا كون العدالة في الثقة المجتمع يفقد مخرجا
 المجتمع ثقة يزعزع ما وىذا لمجرائم التصدي في القضائية اآللة عجز ما يبين األخيرة

 القضائي. جيازه في
 
 األمر. يطول ال حتى المدنية الوساطة غرار عمى الجزائية الوساطة مدة تحديد-6
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 لشعبيةا الديمقراطية الجزائرية  الجميورية
 العدؿ وزارة

 الوساطة محضر
 

 ..............................: بتاريخ 
 .أسفمو الممضي.........محكمة لدى الجميورية ،وكيل........................... السيد نحن 
 موضوع النزاع إحالة المتضمن الضحية،و ،وقبول منو المشتكى إقترحو الذي االقتراح بمقتضى 

 :بين تجمع التي و الوساطة خبلل من ولتسويت الدعوى
 ................................... 

 الضحية بصفتو
 ................................و 

 منو المشتكى بصفتو
 األتية الوساطة بمراحل قمنا فقد منو 73 المادة و ج.إ .ق المتضمن 20  51 لؤلمر بناءا و 

 دفوعيم،و و طمباتيم و النزاع موضوع حول معيم يثلمحد النزاع طرفي بدعوة ذلك و ذكرىا
 .لمنزاع  ودي حل إلى الوصول بيدف النظر وجيات تقريب محاولة
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 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجميورية
 العدؿ وزارة

 الوساطة مراحؿ
 :الوساطة الجراء الخصومة طرفي استدعاء 
 المعينة الوساطة جمسة لحضور البريدية قياتالبر  طريق عن النزاع طرفي استدعاء تمّ  

 المسمى مكان إلى ............ الساعة عمى ،......................ليوم
 المتعمق النزاع لتسوية ..............ب
 .............................................................................ب
 :من كل مكتبنا إلى تقدم ليما المحدد الوقت و اليوم وفي 
 جية من الضحية .................... السيد 
 منو المشتكى ................. السيد و 
 :الوساطة أطراؼ التصريحات سماع 

 :الضحية
 .............. رقم الوطني التعريف لبطاقة ،الحامل.....................بتاريخ المولود 

 ............والية عن........................بتاريخ الصادرة
 :يمي بما صرح

 ........................................................................ إنني "
................................................................................. 

" ....................................................... 
 :منو المشتكى

 الوطني التعريؼ لبطاقة الحامؿ............ ب ..............بتاريخ المولود
 ...........رقـ

 .... بمدية......... والساكف........... بتاريخ .............. دائرة عف الصادرة
 : يمى بما صرح

...............................انني...................................................
............................................................................ 
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 عدـ بعد القضاء إلى األطراؼ إحالة
 

 الوساطة محضر تنفيذ
 

 موضوع النزاع إحالة المتضمن و ................ بتاريخ الصادر قراركم عمى بناء 
 .الوساطة خبلل من متسويةل الدعوى

 تسوية إلى يتوصبل لم أنيما النزاع إلى طرفي حضرىا لموساطة سرية جمسة بعقد قمنا فقد 
 .الوساطة جمسة بحضور التزاميما رغم وذلك النظر وجيات اختبلف بسبب النزاع

 لكم أرسل ج.إ.ق المتضمن 02-15 أمر من 8 مكرر 73 المادة بأحكام وعمبلً  ليذا 
 .البلزمة القانونية اإلجراءات  التخاذ المحضر بو جاء ما تنفيذ محضر عدم

 
 
 

                  
 
 

 مستغانم في ..............                                                  
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 قػػائػػمة المػػراجع والمػػصػػادر
 اوال: المصادر الشرعية والمعاجـ 

 القران الكريم  -1
 .2004اموس المصطمحات السياسية والدستورية والدولية , مكتبة لبنان , احمد سعيقان , ق -2
 . 2003مجد الدين يعقوب , القاموس المحيط , الطبعة السابعة , مؤسسة بيروت , طبعة  -3
حياء التراث مكتبة الشروق ’ معجم المغة العربية ’ معجم الوسيط  -4 اإلدارة العامة لممعجمات وا 

 مصر . د ط . الدولية , الطبعة الرابعة ,
 

 القوانيف
 2008فبراير  25الموافق ل  1429صفر عام  08المؤرخ في  09-08القانون رقم  -1

 المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية واإلدارية .
 2015يوليو سنة  15الموافق ل  1436رمضان عام  28المؤرخ في  12-15القانون رقم  -2

 . 2015يوليو  19الصادرة في  39المتعمق بحماية الطفل , الجريدة الرسمية رقم 
المعدل  1966يوليو  08الموافق ل  1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66األمر  -3

 40المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية , جريدة رسمية عدد 02-15والمتمم باألمر رقم 
 . 2015يوليو  23الصادرة بتاريخ 

 1966يوليو  08ق لالمواف 1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66األمر رقم  -4
 2016يوليو  19الموافق ل  02-16المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم باالمر رقم 

 . 2016يوليو  22الصادرة بتاريخ  37, جريدة رسمية رقم 
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 ثانيا: المراجع 
 أ/ الكتب 

رات القاضي أزاد حيدر باوه , دور الوساطة القضائية في تسوية المنازعات المدنية , منشو  .1
 . 2004زين الحقوقية , بيروت , طبعة أولى , سنة 

 –دراسة مقارنة  –اشرف عبد الحميد , الوساطة الجزائية و دورىا في إنياء الدعوى العمومية  .2
 . 2004دار النيضة العربية , القاىرة , مصر , 

يمة في األخضر قوادري, الوجيز الكافي في إجراءات التقاضي )في األحكام العامة لمطرق البد .3
 .2003حل النزاعات ( دار ىومة , الجزائر , 

اوديجا بن سالم , الوساطة كوسيمة من الوسائل البديمة لفض المنازعات , دار القمم , الرباط ,  .4
 . 2009المغرب , سنة 

أزاد شكور صالح , الوسائل البديمة لتسوية منازعات عقود االستثمار الدولية , المؤسسة  .5
 . 2016طبعة األولى , لبنان , الحديثة لمكتاب , ال

دار  –ماىيتو و النظم المرتبطة بو  –أسامة حسنين عبيد , الصمح في االجراءات الجزائية  .6
 . 2005القاىرة , مصر ,  –النيضة العربية 

 . 2003احمد بوسقيعة , الوجيز في القانون الجنائي الخاص , دار ىومة , الجزائر ,  .7
 . 2014’ دار ىومة , الجزائر ’ انون الجنائي الخاص احمد بوسقيعة , الوجيز في الق .8
رامي متولي القاضي , إطبللة عمى أنظمة التسوية الجزائية في التشريع الفرنسي , القاىرة ,  .9

 . 2012, سنة  1دار النيضة العربية , الطبعة 
محمد السيد عمر التحيوي , أنواع التحكيم وتمييزه عن الصمح والوكالة , دار  - 10

 . 2003عات الجامعية , اإلسكندرية , مصر , المطبو 
شكري عادل يوسف عبد النبي , الوساطة الجزائية وسيمة مستحدثة لحل المنازعات الجنائية  – 11

 د ط , د س .’ العراق ’ جامعة الكوفة’ كمية القانون و العموم القانونية ’ والمجتمعات 
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ب آخر تعديل لقانون اإلجراءات مناني فراح , التحكيم طريق بديل لحل النزاعات , حس - 12
 . 2010المدنية و اإلدارية الجزائري , دار ىومة , عين مميمة , الجزائر ,

 . 2002مجدي محمد حافظ , القذف والسب , شركة ناس لمطباعة , القاىرة , مصر ,  – 13
 . 2014محمد صبحي نجم , قانون العقوبات ,قسم خاص ,عمان , األردن ,  – 14
نون اإلجراءات الجزائية الجزائري عمى ضوء االجتياد القضائي , دار ىومة جمال نجيمي , قا – 15

 . 2016, الجزائر , 
 . 2009نبيل صقر , الوسيط في جرائم االشخاص , دار اليدى , الجزائر ,  – 16
 

 ب/الرسائؿ الجامعية
 أطروحات الدكتوراه 

جزائري ) اطروحة دوكتراه سفيان سوالم, الطرق البديمة لحل المنازعات المدنية في القانون ال -1
في الحقوق ( تخصص قانون خاص , كمية الحقوق, جامعة محمد خيضر , بسكرة , 

2013-2014 . 
 
 

 رسائؿ الماستير 
يعقوب فايزي , محمد موادنة , نظام الوساطة القضائية في التشريع الجزائري , مذكرة ماستير  -1

, قالمة ,  1945ماي  08جامعة  في قانون األعمال , كمية الحقوق والعموم السياسية ,
2015-2016. 

قريشي عماد ,العربي باشا سفيان, الوساطة الجزائية في التشريع الجزائري , مذكرة ماستير  -2
 . 2016-2015بجاية , ’ في الحقوق والعموم السياسية , جامعة عبد الرحمان ميرة 
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ية الجزائري, مذكرة حدوش شريفة , الوساطة الجزائية في ظل قانون اإلجراءات الجزائ  -3
ماستير تخصص القانون الدولي لحقوق اإلنسان , جامعة عبد الحميد بن باديس , مستغانم, 

 . 2018-2017سنة 
 –بثينة خربوش , الوساطة الجزائية في قانون االجراءات الجزائية الجزائري , مذكرة ماستير  -4

السياسية , بسكرة سنة جامعة محمد خيضر , كمية الحقوق والعموم  –تخص قانون جنائي 
2016-2017 . 

مذكرة ماجستير في  –ياسر محمد سعيد بوبصيل , الوساطة الجنائية في النظم المعاصرة  -5
 . 2011العدالة الجنائية , جامعة نايف العربية لمعموم األمنية , الرياض , 

 البحوث والمحاضرات 
العمومية وفقا لمتشريع الجزائري , بربارة عبد الرحمان , الوساطة كآلية بديمة لتسيير الدعوى  -1

مداخمة مقدمة في إطار الممتقى الدولي حول الطرق البديمة لتسوية النزاعات , الحقائق 
 والتحديات , المنظم بكمية الحقوق والعموم 

2016ابريل  27-26السياسية , جامعة عبد الرحمان ميرة , بجاية , يومي   
 

 المجػػالت العمػػمػػية 
يرة , الوساطة الجزائية في التشريع الجزائري , مجمة دفاتر السياسية والقانون عبد الصدوق خ -1

 . 2011,  4عدد’ , جامعة ابن خمدون , تيارت 
بدر الدين يونس , الوساطة في االمادة الجزائية , "مجمة البحوث والدراسات اإلنسانية '  -2

 , سكيكدة . 1945اوت  20, جامعة  12العدد
الجزائية نموذج لمتحول من عدالة عقابية إلى عدالة إصبلحية , مقال  شنين سناء , الوساطة -3

 . 22نشر عن مجمة جيل حقوق اإلنسان , عدد
ياسر عابد الظفيري , تامبلت في الوساطة الجزائية إلنياء الدعوى العمومية , مجمة الحقوق  -4

  2009, جامعة الكويت , سنة 
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جزائية, مجمة المحامي بمنظمة المحامين العيد ىبلل , الوساطة في قانون اإلجراءات ال -5
 . 2015, 25لناحية سطيف , عدد

عادل يوسف عبد النبي , الوساطة الجنائية وسيمة مستحدثة و بديمة لحل المنازعات الجنائية  -6
 . 09, مجمة الكوفة , كمية القانون والعموم السياسية , جامعة الكوفة , عدد

 المواقع االلػػكػترونػػية 
غزيول , دور المحامي في انجاح الوساطة الجزائية , مجمة العموم القانونية ,  محمد ياردة -1

غير مرقمة موجودة عمى الموقع  1,2013المغرب , العدد 
http//www.sudanlaws.net/index.php. 

 عربي-عربي–معجم المعاني الجامع  -2
3- www.almaany.com. 
 www.allhakmati.net/arabicلسان العرب , منشور عمى الموقع  –ابن منظور  -4
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 الفػػػػيػػػػػرس
 1.................ص...............................................................المقدمة 

 5.........ص.........................................الفصل األول: ماىية الوساطة الجزائية .
 5..............ص..............المبحث األول : مفيوم الوساطة الجزائية......................

 .6..........ص.....................المطمب األول :تعريف الوساطة الجزائيةوخصائصيا.......
 .6....................ص................الجزائية............... الفرع األول : تعريف الوساطة

 ص6..........................................البند األول :التعريف المغوي.....................
 . 7............ص...................البند الثاني : التعريف الفقيي.............................

 7.....ص..............................: تعريف الوساطة بالنظر الى موضوعيا .........أوال  
 7ص.....................................ثانيا: تعريف الوساطة الجزائية من خبلل غايتيا .....

 8........ص...................................................ثالثا :االتجاه التوفيقي.........
 8ص.........................البند الثالث : التعريف التشريعي ................................

 .9ص................................الفرع الثاني : خصائص الوساطة الجزائية ...............
 .10ص.....................البند األول : الحفاظ عمى العبلقة الودية بين الخصوم .............

 .11ص...................البند الثاني : قمة التكاليف عند حل المنازعات ......................
 .11ص.................البند الثالث : بساطة وسرعة اإلجراءات و مرونة الفصل في النزاع ....

 .12ص....................................البند الرابع : التنفيذ الرضائي لموساطة الجزائية ....
 12ص........................البند الخامس : السرية والخصوصية ...........................

 13ص...................المطمب الثاني : تقسيمات الوساطة الجزائية وطبيعتيا القانونية ......
 .13ص..............................................الفرع األول : تقسيمات الوساطة الجزائية 

 .13ص....................البند األول : الوساطة المفوضية ..................................
 .14ص................................البند الثاني : الوساطة المحتفظ بيا أو االستئثارية .....

 .14ص........................القانونية لموساطة الجزائية ..............الفرع الثاني : الطبيعة 
 15ص........................البند األول : الوساطة الجزائية ذات طبيعة اجتماعية ..........

 15....ص الصمح (..... البند الثاني : الوساطة الجزائية ذات طبيعة عقدية )صورة من صور
 .16ص.......................لوساطة الجزائية ذات طبيعة إدارية .............البند الثالث : ا
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 16ص...................البند الرابع : الوساطة الجزائية إحدى بدائل الدعوى العمومية .......
 17ص..................المبحث الثاني : تمييز الوساطة الجزائية عن باقي البدائل األخرى ....

 18ص.........مح الجنائية...ب األول: تمييز الوساطة الجزائية عن الوساطة المدنية والصالمطم
 18ص................الفرع األول: تمييز الوساطة الجزائية عن الوساطة المدنية ..............

 18ص.................................ابو من حيث :..................البند األول :أوجو التش
 .18ص..........................................انونية ........................أوال:الطبيعة الق

 18ص..............................ثانيا:الرضائية ...........................................
 18ص..........................ثالثا: الوسيط ................................................

 .19ص..... ..............رابعا:اآلثار........................................................
 20ص..........................البند الثاني : أوجو االختبلف من حيث:......................

 20ص........................................أوال : اإللزامية ................................
 20ص....................................ثانيا: مدة إجراءىا ................................

 20ص...........................................ثالثا:الوسيط ...............................
 20ص........................................................رابعا:مجال التطبيق ...........

 20ص..................الفرع الثاني :التمييز بين الوساطة الجزائية والصمح الجنائي ..........
 21ص...........................................البند األول : أوجو التشابو من حيث :.......

 21ص......................................................................أوال:الرضائية ...
 21ص...........................................ثانيا:اآلثار.................................
 21ص............................... ............ثالثا األغراض.............................
 21ص............................................البند الثاني : أوجو االختبلف من حيث.....
 21ص............................................أوال:الوسيط...............................

 22ض.................................................ثانيا:البدء باجراىا....................
 .22ص........................................ثالثا:الكتابة..................................

 22ص.........................................رابعا:األطراف.................................
 22ص.........................................خامسا: مجال التطبيق .......................

 23ص..............المطمب الثاني : تمييز الوساطة الجزائية عن التحكيم والتسوية الجنائية ...
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 23ص........................حكيم ..............الفرع األول : تمييز الوساطة الجزائية عن الت
 .23ص.......................................البند األول : التعريف المغوي لمتحكيم............

 24ص......................البند الثاني :التعريف التشريعي لمتحكيم ..........................
 24ص................................البند الثالث : أوجو التشابو من حيث :..................

 .24ص................................................................أوال:األغراض..........
 .24ص..........................................ثانيا:الوسيط................................

 24ص............................................................ثالثا:الكتابة.................
 .24ص.........................ع : أوجو االختبلف من حيث :.......................البند الراب

 25ص....................................أوال:الخصائص....................................

 25ص.....................................ثانيا:الوسيط.......................................
 25ص...................................ثالثا:رد المحكم أو عزلو..............................
 .26ص................................رابعا:الوسيمة و نطاق التطبيق.........................
 .26ص...................................خامسا:اآلثار.......................................

 26ص.....................الفرع الثاني :التمييز بين الوساطة الجزائية والتسوية الجنائية ......
 27ص.................................البند األول : تعريف التسوية الجنائية .................
 27ص...................................أوال:التعريف المغوي.................................

 27ص.............. ..............ثانيا:التعريفاالصطبلحي....................................
 28ص...........................................ثالثا:التعريف التشريعي .....................

 28ص..................................................البند الثاني : أوجو التشابو من حيث..
 28ص.................................أوال: األغراض.........................................
 28ص................................ثانيا:الوسيط............................................

 29ص.................................االختبلف من حيث ................البند الثالث: أوجو 
 29ص...............................أوال:وظيفة المقابل في كل منيما.........................

 29ص........  .....................بة عمى كل منيما................ثانيا: آثار التنفيذ المترت
 30ص.............................:مركز األطراف ....................................... ثالثا

 .31ص...........................خبلصة الفصل األول.......................................
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 33ص...................02-15الفصل الثاني :إجراءات الوساطة الجزائية عمى ضوء  قانون 
 33ص...............02-15:نطاق تطبيق الوساطة الجزائية وفق أحكام قانون المبحث األول 

 33ص........اف.المطمب األول:نطاق تطبيق الوساطة الجزائية من حيث الزمان والمكان واألطر 
 .34ص.....................الفرع األول : النطاق الزماني والمكاني لموساطة الجزائية ..........

 .35ص.................................لوساطة الجزائية ...............الفرع الثاني : أطراف ا
 35ص........................البند األول : وكيل الجميورية )الوسيط(.........................
 35ص...........................أوال: اقتراح الوساطة الجزائية ................................
 36ص...........................ثانيا: تحقيق أغراض الوساطة ...............................

 37ص..................................................البند الثاني :الضحية أو المجني عميو.
 37ص................................أوال:الرضائية ...........................................

 38ص............................ثانيا:مصمحة الضحية في سرعة اإلجراءات..................
 38ص....................ثالثا:مخاطر الوساطة الجزائية عمى الضحية أو المجني عميو.........

 .38ص.......................................البند الثالث: الجاني أو المشتكى منو ...........
 39ص...........................أوال:الرضائية...............................................
 39ص..........................ثانيا:االعتراف ..............................................

 39ص..............................ى المشتكى منو ...........ثالثا:مخاطرالوساطة الجزائية عم
 40ص....................المطمب الثاني:نطاق تطبيق الوساطة الجزائية من حيث الموضوع ...

 .41ص............................الفرع األول:الجنح..........................................
 .41ص.............................الماسة بالشخص الطبيعي واعتباره....البند األول :الجرائم 

 41ص....................................أوال: الجرائم الماسة بالشخص الطبيعي..............
 .42ص...................................أ/الجروح الخطأ.....................................

 42ص....................والجرح العمدي بون سبق إصرار وترصد.................ب/الضرب 
 43ص....................ثانيا:جرائم ماسة باالعتبار..........................................
 43ص.......................أ/القذف.........................................................

 43ص................ب/السب..............................................................
 44ص............................ج/التيديد..................................................
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 44ص.................................د/الوشاية الكاذبة .....................................
 45ص...................................ه/ االعتداء عمى الحياة الخاصة.....................

 46ص...............................البند الثاني: الجرائم الماسة باألموال .....................
مى أموال مشتركة أو أموال أوال:االستيبلء بطريق الغش عمى أموال اإلرث قبل قسمتيا أو ع

 46ص..............................................................................الشركة..
 46ص.......................ثانيا: إصدار شيك بدون رصيد ................................

 47ص................................ثالثا:التخريب أو اإلتبلف العمدي ألموال الغير...........
 47ص.......رابعا:التعدي عمى الممكية العقاريةوالمحاصيل الزراعية والرعي في ممك الغير.......

 خامسا:استيبلك مأكوالت أو مشروبات أو االستفادة من خدمات أخرى عن طريق
 .48ص...............................................................................يلالتحا

 48ص............................البند الثالث: جرائم اإلىمال العائمي.........................

 48ص.............................أوال:ترك األسرة............................................
 49ص...........................................ثانيا:االمتناع العمدي عن دفع النفقة.........

 49ص.........................ثالثا: عدم تسميم طفل .......................................
 50ص.....................الفرع الثاني: المخالفات ..........................................

 50ص.................ائية لموساطة الجزائية ..................المبحث الثاني : األحكام اإلجر 
 51ص....................المطمب األول: مراحل إجراءات الوساطة الجزائية .................

جراء االتصال باألطراف......  51ص..................الفرع األول : اقتراح الوساطة الجزائية وا 
 51ص......................................لوساطة الجزائية .............البند األول:اقتراح ا

 52ص...................................البند الثاني : إجراء االتصال بأطراف القضية ......
 52ص................الفرع الثاني: إجراء التفاوض بين أطراف القضية و إبرام االتفاق........

 53ص...................ول: إجراء التفاوض بين أطراف القضية ....................البند األ
 53ص..................................البند الثاني: إبرام االتفاق .........................

 .53ص..............................أوال: إعادة الحال لما كان عميو ......................
 .54ص...........................ثانيا:التعويض العيني أو المالي ........................

 54ص................ثالثا:كل اتفاق آخر غير مخالف لمقانون يتوصل إليو األطراف.......
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 55ص.......................البند الثالث: الطعن في اتفاق الوساطة الجزائية ..................
 55ص......................المطمب الثاني :اآلثار القانونية المترتبة عمى الوساطة الجزائية ....

 55ص................الفرع األول : محضر الوساطة الجزائية وآثارىا عمى الدعوى العمومية ...
 55ص........................البند األول: محضر الوساطة الجزائية ...........................
 56ص......................البند الثاني: آثار اتفاق الوساطة الجزائية عمى الدعوى العمومية...

 56ص...........................أوال: وقف سريان الدعوى العمومية ..........................
 57ص...............................ثانيا: عدم التسجيل في صحيفة السوابق العدلية .........

 57ص...........................................الدعوى العمومية...............ثالثا:انقضاء 
 57ص........ئية ...الفرع الثاني: اآلثار القانونية المترتبة عمى عدم تنفيذ اتفاق الوساطة الجزا

 58ص............................................الجزائية .............. البند األول: المتابعة
ع من ق  147البند الثاني: التعرض لمعقوبات المقررة لمجريمة المنصوص عمييا في المادة 

 .60-58ص.................................................................................
 61ص..............................................خبلصة الفصل الثاني ...................

 .62ص........................................الخاتمة .......................................
 67-65ص...........................................................................المبلحق
 .72-68ص..........................................................................المراجع
 .79-73ص..........................................................................الفيرس

 
 
 
 
 
 
 


