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 المقدمة

إن التيايد المضطر لحجم القضايا أمام القضا  وتعقيد ا المستمر وتكاثر الطعون التي رسمها القانون        

لد. المواطن بصفة عامة والمتقاضي بصيفة واصية بيالع.  فيي  انطعا من أجل حماية  ذه الحقوق ، ترك 

لمشير  التفكيير فيي حليول سير العدالة ، و و ما يتنافى مع إحد. ركيائي المحاكمية العادلية ، و يو ميا دفيع ا

التخلييي عيين السييلطة القضييائية، إن  ييذه المعضييلة التييي تواجههييا جميييع أنظميية  االكتظييا للتخفيييف ميين  ييذا 

رفع تعداد القضياة وميو في العدالية فحسي  ، بيل يتعيين  و ليمكن تصور حلها من  العدالة في العالم ، اال

والمستو. اليقافي المادي إلى تصور الفيرد  جتماعيةواال االقتصاديةالتفكير في مسععاتها ، ومنها الظروف 

بغيره من حيث نجاعة كل عمل يقوم به ،ومن حيث فن النيا  الذي يقوم بينه وبيين الغيير ، وميا  وع قته

في المعادلة ، سييعقى يلجيأ  االقتصاديوذلك بإدوال العامل  1قد ينجر له من متاع  وواصة من مصاريف 

للمحكمة للدفا  عين حقيوقهم ،لهيذا جعليت الدولية اللجيو  إليى  األسعا الذي نعرفه حاليا وألتفه  اإلفراطإلى 

438 /96 مين المرسيوم  140دستوريا معترف به لكل شخ  دون تمييي وفقا لن  المادة   2القضا  حقا 

جيال رفيع بعين تحدييد   4فهو من الحقيوق العامية التيي ال يجيو  التنيا ل عنهيا مطلقيا ، كحالية   3 الرئاسي

الدعاوي أو احترام بعن الشكليات التي ن  عليها القانون وعليه أصعح حق التقاضي اليذي رفعتيه الدولية 

 أالالسييلطة القضييائية التييي يجيي   اسييتق ليةفييي القضييا  لكونييه محيياط بضييمانات ،منهييا  األفييرادثقيية  يرسييى

أميام القضيا  وجعليه فيي متنياولهم دون أي  األفيرادفي إطار القانون، وأيضا المساواة بين جميع  إالتمارس 

تمييي، ولكن إذا كان اللجو  إلى القضا  لتحقيق الدعو. العادلة ويحمي الضمانات التيي تحيطيه ، فيإن ذليك 

من ذلك الصعوبات  واألكيرال يخلو من بعن المعوقات كالقضايا الكييرة التي أ رقت المحاكم وتعقيد ا ، 

لقرارات القضائية، و و ما ياثر على سير الخصومة القضيائية ،وبالتيالي مين وا األحكامالتي تعترض تنفيذ 

 . األطرافبين  األحقادشأنه توليد 

وللقضا  على  ذه السيلعيات التيي تعييق العدالية وفير المشير  طيرق بديلية لتسيوية النياعيات بيدال مين       

القضا  والتي من شانها تخفيف الضغ. على الجهات القضائية ،وإيجاد حلول ترضي الخصوم مما يجعلهيم 

الجيائيري والتيي  والطمأنينة وبالتالي تحقيق العدالة ، و ي طرق ا تد. إليهيا المشير  باإلنصافيشعرون 

                                                             
الجديد ، ترجمة المحاكمة العادلة ، دون طععة ، موفم للنشر،  واإلداريةالمدنية  اإلجرا اتععد السالم ذي  ، قانون   -1

  .411، ص  2009الجيائر،
 .من الدستور 140،تقابلها المادة  2016مارس  07،الماروة في 14،الجريدة الرسمية عدد  2016دستور   - 2
،ج ر 9961ديسمعر  07دستور الجمهورية الجيائرية الديمقراطية الشععية المارخ  96/438مرسوم رئاسي 1996 3 - 3

 .1996ديسمعر  08الصادرة في  76عدد
.44-41 محمد أمقران بوبشير ،النظام القضائي الجيائري ، الطععة الرابعة ،ديوان المطعوعات الجامعية ،بن عكنون  - 4

 .2005ص 

- 01 - 
 



وصوصييية كيل مجتمييع وعادتيه وتقاليييده ووصوصيية نظامييه  5حسي   ، أثعتيت نجاحهيا ولييو بنسي  متفاوتيية

  .القضائي 

المدنييية  6 اإلجييرا اتناجعيية لجهييا  القضييا  الجيائييري ، جييا  قييانون  اسييتراتيجيةوفييي إطييار تطييوير       

الذي فتح عهدا جديدا في التشريع حول الطرق العديلة لحيل النياعيات والتيي تتمييل فيي الصيلح و  واإلدارية

عوضا عن القضا  العيادي عنيد نشيو  ويالف  األطرافالتي تلجأ إليها  اآللياتالوساطة والتحكيم و ي تلك 

هييا وسييائل أو بييينهم ،بغييية التوصييل إلييى حييل للخييالف، و نيياك ميين يعييرف الطييرق العديليية لحييل النيييا  بكون

أو المنا عات وارج نطياق المحياكم والهي يات القضيائية الرسيمية ،  المشك تعمليات مختلفة تستخدم لحل 

المتنا عة بهدف الحيل اليودي للنييا  وتجني  الخيوض  األطرافعلى ر عة وموافقة  باألساسو ي ترتكي 

لوقيت فضييال عيين المصيياريف ، وتضييييع للإلجييرا اتفيي سيياحة القضييا  وميا تحملييه فييي طياتهييا مين تعقيييد 

، وأيضيا الر عية فيي السيرية والفعاليية والسيرعة ،  يو ميا ييدفع بياللجو   األطرافالقضائية التي سيتحملها 

 االجتماعييةتقرير  ذه الطيرق  يو المحافظية عليى العالقيات  7من  واألسمى األولإلى  ذه الطرق ،فالهدف 

 . األطرافبين 

ت بهيا قعائيل العديلية لحيل النياعيات، فقيد عملي األسيالي و ذه الطرق ليست  لية جدييدة ، فهيي مين أقيدم      

دل بقانون المع 71/80 األمر،فميال فكرة الصلح ن  عليها تعديل قانون ،ثم جا   السالم مجي العر  قعل 

ي فرنسيا فيالعهيد القيديم  المدنية ،أما فكيرة الوسياطة كانيت مطعقية فيي اإلجرا اتالمتضمن قانون  66/154

جيانفي  03، و هر أول قانون في  1789بمفهوم المصالحة ،واستحدثت من جديد بعد اليورة الفرنسية عام 

،الييذي تيييم بموجعيييه تعيييين الوسيييي. ،ولكييين الجيائيير سيييعت إليييى  1976ديسيييمعر  24وتععييه قيييانون  1973

لييس  ليية  كوسييلة بديلية لحيل النياعيات ، أما في ما يخ  التحكيم األويرةاستحداث الوساطة في السنوات 

بصييفة  حديييية ،فأصييوله تمتييد إلييى العصييور القديميية وواصيية الحضييارة الرومانييية واليونانييية حيييث كييان يييتم

 . تلقائية وطعيعية

وعلييه أصيعح اللجيو  إليى  يذه الطيرق فيي وقتنيا الحيالي أميرا ملحيا مميا فيتح المجيال أميام كيل ميين           

الحدييية،  األعميالم وأشيخاص القيانون الخياص بياللجو  إليهيا ،وذليك لتلعيية متطلعيات أشخاص القيانون العيا

والتي لم تعد المحاكم قادرة عن التصدي لهيا بشيكل منفيرد ، ليذا صيار مين الضيروري إيجياد  لييات قانونيية 

ر تتيوف بشكل سريع وعادل وفعال ، ميع مينحهم مرونية وحريية اال و فاتهمحل  و لهامن  لألطرافيمكن 

عادة في الجهات القضائية ، لذا عمل المشير  الجيائيري عليى تعنيي الطيرق العديلية لحيل النياعيات، وذليك 
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، في الكتيا  الخيامس منيه تحيت واإلداريةالمدنية  اإلجرا اتالمتضمن قانون  09-08بموج  القانون رقم 

وعلييه يمكين  8اميا قانونييا أصيعحت الييوم نظ ألهمتهياالطرق العديلة لحل النياعيات  ،واعتعيارا  في»عنوان 

قائمييا بذاتييه تعنتييه أ ليي  التشييريعات المعاصييرة فيمييا تتميييل الطييرق العديليية لحييل  : التالييية اإلشييكاليةطييرح 

لهيذا الموضيو  كونيه جدييد فيي المنظومية  اوتياريالنياعات التي تعنا ا المشر  الجيائري ؟ ويعود سع  

، وكونه يضمن  األطرافالقانونية الجيائرية ، وأ ميته في إيجاد الحلول بطرق ودية تتعع من صميم إرادة 

عيين المشياكل التييي  ل بتعياد واإلنصيياف، بهييدف التهدئية  االجتمياعيوتحقييق السييلم  تفيياقل التنفييذ التلقيائي 

إيجاد حلول لهذه المشاكل تفاديا لهيدر الوقيت والجهيد فيي العحيث عين أسيعابها يعاني منها القضا  ،لذا وج  

  9 . و ثار ا ،لذا فإننا نطمح عن طريق  ذا العحث بتسلي. نقاط

اعيات ،وذليك الضو  على  ذه الطرق أمال في المسا مة في نشر فكرة نظام الطرق العديلة لحل الني        

عيعية تتحيدث حسي  ط األوييرةه الطيرق الجدييدة ، ونظيرا لكيون  يذه بسع  قلة الوعي من قعل المجتمع بهذ

مية لهيذه الموضو  ، فيإن المينها المتعيع  يو التحليليي والوصيفي ، وذليك بتحلييل النصيوص القانونيية المنظ

  . يةوأيضا النصوص التنظيم واإلداريةالقانونية المدنية  اإلجرا اتالطرق ، المدرجة ضمن قانون 

 ونحيين بصييدد إنجييا   ييذا العحييث اعترضييتنا بعيين الصييعوبات منهييا قليية الدراسييات المتخصصيية التييي     

ام الطرق بالجهات القضائية المعنية بتطعيق نظ االتصالتناولت  ذا الموضو  بشكل عام ، وكذلك صعوبة 

  . الخاصة بعدد القضايا التي تم حلها بواسطة  ذا النظام اإلحصائياتالعديلة للحصول على 

ة باليدعو. تطرقنا إليى الطيرق الوديية المتصيل األول:الفصل  وأويرا تم تقسيم  ذا الموضو  إلى فصلين   

 . باألفرادالقضائية ،أما الفصل الياني تناولنا فيه الطرق الودية المتصلة 
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 الطرق الودية المتصلة بالدعوى القضائية الفصل األول :

تتميل الطرق العديلة لحيل النياعيات المتصيلة باليدعو. القضيائية فيي كيل مين الصيلح والوسياطة ،حييث     

إليها بمقتضى المـــواد مين  واإلداريةالمدنية  اإلجرا اتمن الكتا  الخامس من قانون  األوليتطرق العا  

مــييـن قانـــييـون بمواضيييع مسييتحدثة لييم تكيين واردة ض 9و ييي كلهييا مييواد جديييدة تتعلييق  1005إلييى  990

المدنية القديم نظرا للتطور الهام الذي عرفته المنظومية التشيريعية الجيائيية مياورا حييث أعياد  اإلجرا ات

المشر  النظر في  العية القوانين فعدل الععن وعوض الععن بقوانين أور. بعد إلغائها ، و ذا ما حيدث 

ميدة داميت  وي لواليذي تيم إعيداده  09-08قــــيـم المدنية اليذي ألغيي بموجي  القيانون ر اإلجرا اتلقانون 

ومييس سيينوات مــييـن التحضييير والدراسيية والمقارنيية مييع أحييدث القييوانين بغييرض تعييوين سييابق مسييايرة 

و  االقتصييياديةلسياسيييية حياتهيييا ا مجييياالتجمييييع  10للتطيييورات السيييريعة التــــيييـي شيييهدتها الجيائييير فيييي 

 .االجتماعية

لييم يصييدر فييي شييكل تعييديل أو إتمييام لقييانون  واإلداريييةالمدنييية  اإلجييرا اتأن قييانون  اإللغييا ويعنييي     

بمجرد سيريان  154-66رقــــم  11 األمرمنه على إلغا  أحكام  1064المدنية حي نصت المادة  اإلجرا ات

الكعيير الملحيو  بيين القيوانين مين الكيم والمضيمون  االويت فمفعول القانون الجديد و ذا يرجع أساسا إلى 

الماكييد أن الظييروف التييي أدت إلييى صييدور اليين  القييديم لييم تعييد قائميية اليييوم ،ويعتغييي لييذلك  وال  ،وميين

التيي عرفهيا التنظيييم  اإلصي حاتالنصيوص التشيريعية التيي اقتضيتها، وفييي  يذا السيياق أصيعحت تقتضييي 

العصير  12  إعداد نظام جيائري جديد قادر على مسايرة متطلعات األويرةالقضائي الجيائري في السنوات 

 . وذلك بتكريس دعائم دولة الحق والقانون

وتعتعير الطيرق العديلية لتسيوية النياعيات بالنسيعة للقضيا  كالتيداوي بالطي  الرحيـيـم بالنسيعة للطي  فهييي    

والعداوة التي  العا ما تنيتا عين  13وأحيانا تحول دون الوصول إلى الضغينة  األععا ترفع عنه ،الكيير من 

عملية التقاضي وكذلك تعتعر من أ م متطلعات العصير نظيرا لحاجية المجتميع إليهيا بسيع  تحققيه مين مياييا 

العدالية التيي تسيعى الدولية إليهيا وواصية التيي  إصي حفي حال تطعيقها و ا ما يجعل تعنيها يدول في إطار 

المشر  الجيائري بما تعني الطرق العديلة لحل النياعات بموجي  و ذا تماما ما أراده  . أوذت بهذه الطرق

حييث لـيـم يكتيف بإعيادة تنظييم التحكييم اليذي  واإلدارييةالمدنيية  اإلجيرا اتالمتضيمن  09-08القانون رقيم 
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المدنية السابق بل عمل أيضا على استحداث طيرق أوير. حييث سينتناول  اإلجرا اتسعق ونظمــه قانــون 

 .الصلح والمعحث الياني الوساطة لاألوالمعحث  في

 الصلح :األولالمبحث 

إذا كان التقاضي سلوكا يميي الشعو  المتمدينة فإن الصلح أعمق من ذلك فهو سلوك إنساني أوال وقعل     

كييل شييي  و ييو وليييد المعامليية الحسيينة والفضيييلة لهييذا امتييا ت بييه المجتمعييات العشييائرية علييى الخصييوص 

وقد تعنيى المجتميع الجيائيري نظيام  .بينها أو بين أفراد ا  14التي تنش   الخ فاتوجعلت منه أساس إنها  

ذات العيين  إصي حبين المتخاصمين، حيث كان يسود فيه ما يعيرف بجماعيات  الخ فاتالصلح بهدف حل 

 اآلنالفرنسي وما اليت حتيى  االحت لالوطني والتي كانت منتشرة قعـــل  15التي تتوسع ععر كامل الترا  

عين  والقياتهمكيان الجيائرييون يفضيلون حيل  االسيتعماريةواصة في منطقة القعائل ،بل وحتى ويال الفتيرة 

إليى إنشيا  قضيا   األوييرةطريق الصيلح بيدل اللجيو  إليى المحياكم التيي نصيعتها فرنسيا و يو ميا دفيع بهيذه 

لون تطعييق أحكييام اليذين يفضي 16الجيائيريين  و فياتالصيلح كجهية قضيائية ذات درجية أوليى تفصييل فيي 

فالصلح كطريق يدل عن القضا   و إجرا  يرمي إلى تسوية النيا  بطريقة ودية، لذا  . اإلس ميةالشريعة 

فيي دراسيته موضيوعية تتطيرق إليى مفهوميه فيي  األولفمن المهم التطيرق إليى دراسيته مين جيانعين يتمييل 

التعيرض لمجاليه وإجرا اتيه  وي لأمـــا الجان  الياني فسيعرض فيه ممارسات الصيلح مين  األولالمطل  

 . وأثاره وسنتناوله في  مطل  الياني

  : مفهوم الصلح األولالمطلب 

إنسيانية وال يكياد  17يكاد يخلو تشريع في العالم من الن  على الصلح ،ذلك ألين المفهيوم ذو طعيعية  ال     

العسيياطة يتنكيير للصييلح ينييي التعييرض إلييى دراسييته ميين الناحييية الموضييوعية بغييرض المجتمييع علييى وجييه 

 األركيانواسيتعراض  األولو يذا الجاني  مين الدراسية يقتضيي التطيرق إليى تعريفيه فير   توضيح ما يته،

 .، وكذلك عرض مقوماته في الفر  اليالث التي يقوم عليها في الفر  الياني

  تعريف الصلح : األولالفرع 

يفيه أيضيا مين كميا تيم تعر ،المن الناحية اللغويية والشيرعية أو الصلح كإجرا  لحل النياعات تم تعريفه     

  .الناحية الفقهية والقانونية ثانيا
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  شرعا : تعريف الصلح لغة وأوال

 حاول فقها  اللغة والشريعة تعريف الصلح كل على حده وذلك كما يلي      

الصلح في اللغة العربية يعنيي قطيع المنا عية والصيلح بصياد مضيمومة  : التعريف اللغوي للصلح .1

والم ساكنة يفيد المصالحة أي عكس المخاصمة و و بذلك يعني السلم ،وير. فقها  اللغية أن السيلم 

فتح السين معناه الصلح ،والصلح لغة مـــن تصالح القوم بينهم ،فيقال لغة : قيد أصيلحوا وصيالحوا 

ويقييال قييوم ( الصيياد أليينهم قلعييوا التييا  صييادا وأد مو ييا بتشييديد)صييالحوا وو أصييلحوا وتصييالحوا 

،و ييو  إصيي ح 18صييلوح أي متصييالحون إذ بييين العيير  فييي تعييريفهم للصييلح بييالنظر إليييه كونييه 

  .19لوضعية افتقدت توا نها بحيث أصعحت تخرج عن الحق  إص ح

ة وقيد ورد ذكره في الكتيا  والسين اإلس ميةالصلح جائي في الشريعة  : التعريف الشرعي للصلح .2

 ومن ذلك إص ح  أو»صلح أشار القر ن الكريم إلى الصلح في سعع مواضيع فاستعمل مصطلح  

ى وقوليه تعيال " موأصلحوا ذات بينك هللاأنه : فاتقوا  األنفالمن سورة  األولى اآلية: في  قوله تعالى

ف أو مين أمير بصيدقة أو معيرو إالجيوا م خير في كيير من ن :ال114 اآليةأيضا في سورة النسا  

نياح جبين الناس  ،وفي قوله تعالى : وإن اميرأة وافيت مين بعلهيا نشيورا أو إعراضيا فيال  إص ح

عحانه مشروعية الصيلح حييث إنيه سي اآليةأفادت  فقد»ويرا عليها أن يصلحا بينهما صلحا والصلح 

للسينة  أميا بالنسيعة . وعا مأذونا فييهما كان مشر إالوصف الصلح بأنه وير، وال يوصف بالخيرية 

بيين  الصيلح جيائي» عن النعي صلى  ل  عليه وسيلم قيال :  -فقد رو. أبو  ريرة رضي  ل  عنه 

ليى ع الدالليةوالحيديث واضيح «  حي لصلحا أحل حراميا أو حيرم  إال» وفي رواية : « المسلمين 

 وسيلم مخاطعيا صيحابته : أفيالعلييه  هللامشروعية الصلح ،وكذلك جيا  فيي حيديث الرسيول صيلى 

ات ذ إصي حأوعركم بأفضل من درجة الصالة والصيام والصدقة  قالو بلى يا رسول  لي  ،قيال : 

  ميةاإلسيعلى مشروعية الصلح مين الكتيا  والسينة حياول العدييد مين فقهيا  الشيريعة  بنا العين و

 ييران بأنيه،فيي كتابيه مرشيد الج إعطا  تعريف له ،كالذي أورد الفقه الحنفي بما جا  به قدري باشا

ن فمي عقد وضع لرفع النييا  وقطيع الخصيومة بيين المتخاصيمين بتراضييهما  أميا الفقيه الشيافعي"

 لك . تعاريفه ما ورد في معنى المحتاج بأنه:  الصلح لغة قطع النيا  ،وشرعا عقد يحصل به ذ

كميا تضييمن الفقيه الحنعلييي عييدة تعياريف منهييا تعريييف ابين قدامييه المقدسييي فيي كتابييه الشييرح        

بيين المتخاصيمين   وأوييرا الفقيه الميالكي  اإلصي حالكعير بيأن : الصيلح معاقيدة يتوصيل بهيا إليى 

                                                             
،الصلح في الشريعة والقانون ،أطروحة لنيل درجة دكتوراه دولة بقسم الفقه وأصوله ،وكلية أصول الدين والشريعة والحضارة  بلقاسم شتوان -18

 .19؛ ص 2001- 2000،قسنطينة ، اإلسالميةعبد القادر للعلوم  األمير،جامعة 
تخصص القانون الدولي ،كلية  ماجستيري ،مذكرة لنيل شهادة أمام القضاء في التشريع الجزائر الخالفاتنضال سالمي ،الصلح كإجراء لحسم  - 19

 .1. ص2010-2009الحقوق جامعة وهران ،
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بعدة تعاريف منها تعريف بن عرفة بأنه : انتقال عن حق أو دعوة لرفع نييا   اآلورالذي جا   و 

 . 20 وف وقوعهأو و

 ثانيا: التعريف الفقهي والقانوني للصلح 

 ييا تعيددت تعياريف الصيلح فييي  يذا المجيال ميع أنهييا ال تختليف عين بعضيها، سييوا  تليك التيي أورد    

 .  المالفون في مادة القانون أو التي وضعها أ ل  المشرعون

  التعرف الفقهي للصلح

عرفيه اليدكتور  : يليي الفقهيا  حيول تعرييف الصيلح نيذكر ميامن أ م التعاريف التي جا  بهيا بعين     

محميود سيالمة  نياتي : بأنيه اتفياق حيول حيق متنيا   فييه بيين شخصيين بمقتضياه يتنيا ل احيد ما عيين 

ابتسيام القيرام فييي  األسيتاذةكمييا عرفتيه  . شيي عين ادعائييه أو مقابيل أدا   اآلويرادعائهيا مقابيل تنيا ل 

: بأن الصلح عقيد ينهيي بيه الطرقيات نياعيا قائميا  التشريع الجيائري مالفها المصطلحات القانونية في

تنا ل المتعادل .أما الدكتورة بوسيقيعة أحسين عرفتيه بوجيه عيام بأنيه تسيوية  و لوذلك من  محتم أو 

 . 21 ودية النيا  بطريقة

 التعرف القانوني للصلح

مين القيانون الميدني  549الميادة عرفيت  : اآلتييوردت عيدة تعياريف تشيريعية للصيلح نيذكر منهيا      

،  محيتم :الصيلح عقيد يحسيم بيه الطرفيان نياعيا قائميا أو يتوقييان بيه نياعيا  المصري الصيلح كالتيالي

  .22وذلك بأن ينيل كل منهما على وجه التقابل عن جي  من ادعائه 

ميين القييانون المييدني وذلييك كمييا يلييي  459أمييا المشيير  الجيائييري فقييد عييرف الصييلح فييي المييادة      

كل منها عليى  وذلك بأن يتنا ل محتم الصلح عقد ينهي به الطرفان نياعا قائما أو يتوقيان به نياعا ":

بربارة أن تصيدي المشير  للصيلح بموجي  قيانون  األستاذوجه التعادل عن حقه ،وفي  ذا الصدد ير. 

بأوذ طابعا إجرائيا في حين أن الصلح الوارد في القانون المدني ذو طابع  واإلداريةالمدنية  اإلجرا ات

  .23موضوعي 

ونستخل  من  ذه التعاريف أن الصلح ععارة عين عقيد مين أجيل تسيوية النييا  بطيرق وديية بيين      

نييا  قيائم أو يحتميل قياميه ،ويكيون الصيلح مين أجيل ونيية إنهيا  النييا  الخصوم وذلك في  ل وجيود 

،ويكيون الصيلح يسيعى مين القاضيي أثنيا  مراحيل النييا   االدعيا اتوذلك بسع  التنا   المتعادل عن 

                                                             
 30و25ص ،المرجع السابق، عن بلقاسم شتوان ورد وللتوسع أكثر بشأن هذه التعاريف أنظر ما - 20
 0012التربوية ، لألشغالالديوان الوطني  1،المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص ،الطبعة  أحسن بوسقيعة 21
 .574،ص 2005، اإلسكندرية،(منشأة المعارف 1محمد علي سكيكر ومعتز كامل مرسي ،شرح القانون المدني (ج - 22
 . 517,ص2009منشورات بغدادي ،الجزائر  2،الطبعة  واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتعبد الرحمن بربارة ،شرح قانون  - 23
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،وييعت في محضر يوقعه الخصوم والقاضي وأمين الضع. من أجل القيام بتنفيذه و ذا ميا نصيت علييه 

  .24 واإلداريةالمدنية  اإلجرا ات من قانون 992المادة 

 :أركان الصلح الفرع الثاني

 : بما أن الصلح ععارة عن عقد فإنه كغيره من العقود يقوم على ثالية أركان  ي    

  ركن الرضا في عقد الصلح -أوال  

يعتعر الصلح عقيد رضيائي بيين أطيراف الخصيومة وليذلك فهيو يخضيع للقواعيد العامية التيي تحكيم      

،فيكيون الرضيا يتوافيق وانطعياق إرادة الخصيمين أو الطيرفين للقيول بحصيول الرضيا و يسيري  العقود

وفيق شيكلية  إالعليه ما يسيري عليى العقيود بصيفة عامية وإن كيان الصيلح عقيد رضيائي فإنيه ال ييعيت 

أو و يي الكتابية  واإلدارييةالمدنيية  اإلجيرا اتمين قيانون  992معينة ععر عنهيا المشير  بين  الميادة 

منيه التيي ميييت بيين الغلي. فيي القيانون والغلي. كسيع  للطعين فيي  465محضر الصلح ونصت المادة 

ميين القييانون المييدني بخصييوص الغليي. 83صييحة قيييام الصييلح و ييو عكييس المنصييوص عليييه فييي المييادة 

 . اإلرادةو يره من عيو   واإلكراهالرضا عقد الصلح الغل. والتدليس  25ولذلك فيمكن أن يلحق 

 ركن المحل في عقد الصلح -ثانيا

إن المحل في عقد الصيلح  يو الحيق المتنيا   علييه أميام القضيا  ،فيتعيين أن يكيون موجيودا معينيا      

ميا أورجيه المشير  عين مجيال  إال ير مخالف للنظام العام ،ويكيون الصيلح ممكين فيي جمييع القضيايا 

ميين القييانون المييدني والتييي ال تجيييي الصييلح فييي  461الصييلح ميييل مييا نيي  عليييه المشيير  فييي المييادة 

،وميين أميليية المسييائل المتعلقيية بالنظييام العييام  األشييخاصالمسييائل التييي تتعلييق بالنظييام أو المتعلقيية بحاليية 

ة كياليواج والطيالق و ير يا مين المسيائل الشخصيي األحيوال:مسألة المال العام والتنيا ل عنيه ومسيائل 

 .26 على مخالفتها االتفاق الممكنالتي 

  ثالثا: ركن السبب في عقد الصلح

 لم يتطرق المشر  الجيائري إلى ركن السع  في عقد الصلح بشكل وياص مميا يسيتوج  الرجيو     

  . إلى القواعد العامة التي تشترط في السع  كركن للعقد أن يكون موجودا صحيحا ومشروعا

                                                             
 .457؛ص  1020ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر؛  2،طبعة واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتفي قانون  األساسيةفريحة حسين ،المبادئ  - 24
 356، ص 1220.إصدار كلية للنشر الجزائر ،2الجزء األولي،طبعة  واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتبوضياف عادل ،الوجيز في شرح قانون  - 25
 .357،مرجع سابق؛ ص  بوضياف عادل - 26
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  ض ،والقيانون يفيير بيياط كييان العقيد  وإالسيععا  االلتيييام:يجيي  أن يكيون  شيرط وجييو  السيع

ي تفترض من القانون المدن 98سع  في صل  العقد وإن لم يذكر فإن المادة على المتعاقدين ال

 وجوده بنصها : كل التيام مفترض أن له سععا مشروعا

   يكييون السييع   ييير صييحيح إن كييان صييوريا ،والسييع  الصييوري  ييو  شييرط صييحة السييع:

 :يليي اميليى من القانون المدني ع 98السع   ير الحقيقي، حيث تن  الفقرة اليانية من المادة 

  ذلك  ويعتعر السع  المذكور في العقد  و السع  الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف

   مين القيانون الميدني عليى شيرط مشيروعية السيع   97شرط مشروعية السع  :نصت الميادة

كركن مـــن أركان العقيد كميا يليي :إذا التييم المتعاقيد السيع   يير مشيرو  أو لسيع  مخيالف 

مين نفيس القيانون مشيروعية  98 كميا تفتيرض الميادة  باط كان العقد  لآلدا لعام أو للنظام ا

  .27السع  في كل العقود حتى يقوم الدليل على  ير ذلك 

 مقومات الصلح -الفرع الثالث

  : من القانون المدني على ثالث مقومات للصلح تتميل في 459نصت المادة  

 أول: وجود نزاع قائم أو محتمل

وبالتيالي  ؛28مستقعلي بغرض وضع حد لنيا  قائم أو لألطرافالمشتركة  اإلرادةتنشأ المصالحة من         

فوجود نيا  بين متصالحين  يو مين مفترضيات الصيلح ،فيإن ليم يوجيد نييا  قيائم أو محتميل ليم يكين العقيد 

كيون أن الطيرفين صلحا لذا يعد  ذا العنصر أولى مقومات الصلح حيث إن ليم يوجيد النييا  تعيذر إبراميه ل

،كميا ليو قيام اليدائن بمسيح جيي  مين اليديون  يير  محيتم يتصالحان بشأن نييا  جيدي معيين قائميا كيان أو 

المتنا   فيها لتمكين مدينه من دفع العاقي ،فهذا التصرف يشكل إبرا  جيئيا من الدين وليس صلحا ،وعلى 

 . قائما أو محتمل الوجود أي محتملذلك فإن النيا  كأحد مقومات الصلح يج  أن يكون موجودا أي 

 للفصيل فريقين على الحق موضو  النييا  وعرضيه أميام القضيا  اوت ف و النزاع القائم : -أ

فيه فإن وجد نيا  مطروح على القضا  وأراد طرفيه حسيمه عين طرييق الصيلح اشيترط فييه 

در صيالنييا  بيالحكم ال للصيلح حتيى وليو  انحسيم وإاليكون قيد صيدر بشيأنه حكميا نهائييا  أال

أو  ت نافواالسيحكم في النيا  إذا كان  ذا الحكم قابل للطعن فيه بالطرق العادية كالمعارضة 

ميع  بالطرق  ير العادية كالنق  والتماس إعادة النظر ،حييث يجيو  للمحكيوم ليه أن يتصيالح

 . لحكم بمقابلعن الطعن بالنقن في ا األويرالمحكوم عليه على تنا ل  ذا 

                                                             
  ."ما لم يقم الدليل على غير ذلك مفترض أن له سببا مشروعا، التزاممن القانون المدني على:" كل  98تنص المادة  - 27

28 -Géraldine CHAVRIER ,Réflésion sur la transaction administration in revue française de droit ,administratif 
dalloz,paris,n°3,2000,p-p 548 – 566 . 
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 حتم ميشترط في النيا  أن يكون موجودا في الحال ،بل يكفي أن يكون  ال :النزاع المحتمل - 

لصيلح االوجود في المستقعل ،وفي  ذه الحالة ال يكون النيا  مطروحا على القضا  ،وإن تيم 

 ويمكين الفيرق النييا  القيائم . بشيأنه فسيكون صيلحا  يير قضيائي أبيرم بغيرض تيوقي النييا 

،أميا  يتضمن أمرين  ما تعارض المصالح والمطالعة القضيائية األولوالنيا  المحتمل في أن 

 النييا  محتميل فيتضيمن تعييارض المصيالح ومجيرد إمكيان المطالعيية القضيائية ،التيي تييوافرت

 شروطها ولكنها لم تقع فعال .

يعتعر الشرط الجيائيي  ال،ومن ثم ا فإذا لم يوجد نيا  قائم أو محتمل ،لم يكن العقد صلحا     

 صلحا ألنه شرط اتفق عليه الطرفان ال حسما النيا  قائم أو نيا  محتمل توافرت فيه شروط

 الدعو. دون أن ترفع بل  و اتفاق على تعيين مقدار تعيوين مقيدما قعيل أن تتيوافر شيروط 

 .29 الدعو. وقعل أن يمكن رفعها 

 اآلوروبالتالي المهم أن يوجد نيا  قائم أو محتمل ولو كان أحد الطرفين  و المحق دون      

وكييان حقييه واضييحا ولكنييه يريييد الصييلح ليتييوقى طييول إجييرا ات التقاضييي ومييا يحييدث فييي 

 والععرة في ما يقوم في ذ ن كيل طيرف اال محضيالخصومة من تشهير، إذا  و معيار ذاتي 

 . 30 بوضوح الحق في ذاته

 يا: نية حسم النزاعثان

،أميا إذا ليم  محتم يج  أن يقصد الطرفان بالصلح حسم النيا  بينهما ،إما بإنهائه إذا كان قائمـــا أو        

إذا كيان العقيد الميراد إبراميه  إالتكن للطرفين نية لحسم النييا  فيال يعتعير العقيد صيلحا أي ال يقيوم الصيلح 

كميا أن اتفياق  31 الذي يتضمن متابعية اليدعو. أو النييا  االتفاقيعتعر صلحا  ينهي النيا  القائم ،وعليه اال

العييين المتنييا   علييى ملكيتهييا لحييين حسييم النيييا  بشييأنها ميين قعييل  االسييتغ لالطييرفين علييى طريقيية معينيية 

حسيم النيييا  حييول الملكييية ، وكيذلك إذا تنييا   طرفييان فييي ملكييية  إاليعتعيير صييلحا وال يييادي  المحكمية اال

ول قابل للتلف واتفقا عليى بيعيه تفادييا لتلفيه و إييدا  الييمن ويانية المحكمية عليى أن تيعيت المحكمية مين منق

على بيع المنقول صلحا ألنيه ليم يحسيم النييا  الواقيع  االتفاقمنهما  و المالك فيكون اليمن من حقه ،لم يكن 

 . على ملكية المنقول

م الصلح جميع المسائل المتنيا   فيهيا بيين الطيرفين ،فقيد إلى ذلك ليس بالضروري أن يحس باإلضافة       

يتناول الصلح بعن  ذه المسائل فيحسمها ويترك العاقي للمحكمية تتيولى  يي العيث فييه ،بمعنيى الصيلح أن 

 .32، ويترك العاقي للفصل فيه من بعديكون جيئيا فيما يخ  بعن النقاط المتنا   عليها 

                                                             
 40نضال سالمي ،المرجع السابق ،ص -  29
 095،ص  سنة النشر،دار إحياء التراث العربي ،لبنان ،دون 5عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني جزء - 30
 589محمد علي سكيكر؛ المرجع السابق؛ ص  - 31
 .65-64حسن النيداني ،المرجع السابق ،ص  األنصاري - 32
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 المتصالحين عن جزء من حقه على وجه التبادل أحد لزانتثالثا: 

كون الصلح عقد رضائي  و ما يترجم شرط التنا ل المتعيادل ،فالصيلح عقيد ينهيي بيه الطرفيان النييا       

مين ذليك ال يكيون العقيد  شيي بأن يتنا ل كل منهما على وجه التعيادل عين حقيه وإن ليم ينييل أحيد ما عين 

 اال ادعائيه،فيإقرار الخصيم لخصيمه بكيل ميا يدعييه أو نيوليه عين  االدعيا صلحا بل  و محن نيول عن 

أنـــيـه  إاليكون صلحا و ا  و إلى يميي الصلح عن التسليم بحق الخصم ويمييه عن النييول عين اليدعو. ،

ليس مـــن الضروري أن تكون التضحية من الجانعين متعادلة ،فقد ينيل أحد الطيرفين عين جيي  كعيير مين 

عن بعن ما يدعيه ،ففيي التسيليم بحيق الخصيم وفيي النييول  إال اآلورينيل  واال ادعائه أو عن كل ادعائه

أن يتحمل في مقابل ذلك بمصروفات الدعو. كان  ا صلحا مهما كانت  اآلورعن الدعو. إذا قيل الطرف 

حقه إما إذا حصل الخصم على إقرار كامل ب األولقليلة بالنسعة إلى تضحية الطرف  اآلورتضحية الطرف 

  .33منه أو يعذل أي فها إقرار وليس صلحا  شي دون أن ينيل عن 

 ممارسات الصلح المطلب الثاني :

كييذا ،و  األوليأوييذ التعييرض لممارسييات الصييلح طابعييا إجرائيييا يشييمل دراسيية مجييال تطعيقييه الفيير        

  ه وطريقيا بيديإعماليه باعتعيارحالية الناتجة عنيه فيي  اآلثار؛كما يشمل أيضا دراسة  الفر  اليانيإجرا اته 

  . لحل النياعات الفر  اليالث

 مجال الصلح : األولالفرع 

كطيري بيديل  تأوذ الجيائر بالنظام القضائي الميدوج عادي وإداري ،لذا يمكن القول أن مجال الصلح      

  . اريةاإلدالمدنية يتحدد في إطار المنا عة العادية والمنا عة  اإلجرا اتلحل النياعات في قانون 

لكين مييع أدا   34يمكين تسييوية النياعيات العاديية عين طرييق الصيلح  : : الصللح فلي المنازعلة العاديلةالأو

  :التالية الم حظات

 لألطيرافملييم  واإلدارييةالمدنيية  اإلجيرا اتمين قيانون  990يعتعر إجرا  الصلح وفق المادة  اال -أ

الييوارد فييي قييانون  الشييكلية لقعييول الييدعو. ،فييي حييين أن الصييلح اإلجييرا اتو ييو ال يييدول ضييمن 

 . 35العمل مستقل عن الدعو. القضائية و و إجرا  شكلي جو ري لمعاشرتها

                                                             
الجديد مجلة المحكمة العليا  واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتعلى ضوء أحكام قانون  األطرافحليمة جبار ،دور القاضي في الصلح والتوفيق بين  - 33

 . 601-600،ص 2008،(2عن الطرق البديلة لحل النزاعات (ج  16و 15ص باليومين الدراسيين ،عدد خا
 ."أثناء سير الخصومة في أي مادة كانت األطرافالمدنية على :"يمكن للقاضي إجراء الصلح بين اإلجراءات من قانون  4تنص المادة  - 34
 362-361عبد الرحمن بربار ،مرجع سابق ،ص  -35
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ن  المشر  دعاوي الطالق بعناية كعيرة واصة فيما يتعلق بمرحلة الصلح ،ولهذا اعتعر قانـــيـون  - 

الصييلح فييي إجييرا ات الطييالق وجوبيييه وسييرية، فنصييت  محيياوالت واإلداريييةييية المدن اإلجييرا ات

صييلح يجريهييا  محيياوالتبحكييم بعييد عييدة  إالعلييى أن الطييالق ال يعييت  األسييرةميين قييانون  49المييادة

ما استقر عليه اجتهاد المحكمة العلييا  الدعو. و وأشهر من تارير  3القاضي دون أن تتجاو  مدة 

 .36 بعد محاولة الصلح  إاليعت الذي اعتعر أن الطالق ي

انه وان كان القانون قد أوج  على القضيا  القييام بمحاولية الصيلح بيين  والم حظوذلك بصفة وجوبيه 

انه لم يحدد طريقية إجرائهيا تاركيا  إالاليوجين قعل العث في الدعاوي المتعلقة بإنها  الرابطة اليوجية ،

 .37للسلطة التقديرية للمحكمة التي لها أن تجتهد في ذلك بالطريقة التي ترا ا مناسعة  األمر

  اإلداريةثانيا: الصلح في المنازعات  

وا م ما يميي ا في المنا عية العاديية  يو عيدم   ي منا عة ذات طعيعة واصة ، اإلداريةالمنا عة      

طيرف ضيعيف  واآلوير اإلدارةتساوي طرفيها في مركي ا القانوني ،فأحد ما طرف ممتا  يتمييل فيي 

  .38 اإلدارةيتميل في الفرد الخاضع لهذه 

القيانون الخياص وقيد وضيعه محيررو القيانون الميدني كعقيد  الحكام األصلأما الصلح فيخضع في       

 يي دراسية لليدعو. التيي يحكمهيا القيانون  اإلدارييةالنيا  وبما أن دراسة المنا عة  األطرافي به ينه

يشييكل حقيقيية  القييانون المييدني ،اال الحكييامالمتميييي عيين القييانون الخيياص فييان الصييلح الخاضييع  اإلداري

بيه  االعتيرافالعامة فيي إبيرام عقيود الصيلح تيم  األشخاصمجاله الطعيعي مع أن حق  اإلداريالقانون 

و يو ميا قسيم الفقيه بشيان طعيعية القانونيية للصيلح  39القضيائي واالجتهادفي وقت معكر من قعل القانون 

أن يكيون عقيدا مين عقيود القيانون  إاليير. بعين الميالفين انيه ال يمكين للصيلح  منذ وقت طويل حييث

فيعتعرونيه عقيد إدارييا أن مين الميالفين  اآلورمن القانون المدني، أما الععن  459الخاص طعقا للمادة 

،وقد فصل مجليس الدولية الفرنسيي  اإلداريكان يرمي إلى إنها  نيا  يدول ضمن اوتصاص القضا  

 اإلداريللصيلح بشيان نييا  ييدول فيي اوتصياص القضيا   اإلدارييةفي  ذا الجدل حييث اقير بالطعيعية 

مشييروعية تأسيييس  لفحيي  صييحة إجييرا ات الييدو. ومناقشيية اإلداريويطييرح النيييا  أمييام القاضييي 

  . 40الطل 

 

                                                             
 55،ص 2008الجديد مطبعة طالب ، دون مكان النشر ، األسرةفضيل العيش ،شرح وجيز لقانون  -36
عن  صادر ، 51417إن القضاء بالطالق بين الزوجين دون القيام بإجراء محاولة الصلح بينهما يعد خطأ في تطبيق القانون " قرار رقم  -37

 .6،ص 1993 األول، م ،ق العدد 18/06/1991المحكمة العليا بتاريخ 

 
 47-46ص  2009،دار الهدى ،الجزائر  واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتنبيل صقر ،الوسيط في شرح قانون  -38

39 - Géraldine CHAVRIER ,op,cit ,p.p.548-549 
 .18ص  2011فضيل كوسة ،الدعوى الضريبية وإثباتها في ضوء اجتهادات مجلس الدولة ،دار الهومة الجزائر، -40
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 الفرع الثاني: إجراءات الصلح

يق علييه فيي بالمعيادرة بيه ثيم التصيد واإلدارييةالمدنيية  اإلجيرا اتتم إجرا ات الصلح طعقيا لقيانون     

 .حالة نجاحه

أو بمعيادرة مين القاضيي  (التراضيي)يجو  إجرا  الصلح أما بمسعى الخصيوم  :: المبادرة بالصلحالأو

حييث جييا  نصييها  واإلداريييةالمدنييية  اإلجيرا اتمين قييانون  972و يذا مييا نصيت عليييه المييادة  اإلداري

كالتييالي : يتــييـم إجييرا  الصييلح يسييعى ميين الخصييوم أو بمعييادرة ميين رئيييس تشييكيلة الحكييم بعييد موافقيية 

  .41الخصوم 

 جميييع:  يجييو  للخصييوم التصييالح تلقائيييا أو يسييعى ميين القاضييي فييي منييه علييى 990وتيين  المييادة     

ييا وأميا فتععيا لهيا بيين الميادتين تيتم المعيادرة بالصيلح إميا مين طيرف الخصيوم تلقائ مراحل الخصومة ،

  .يسعى من القاضي

  .قرار بهاإليتم بحضور الخصوم أمام القضا   الصلح المبرم بين الخصوم تلقائيا : -أ

 اتاإلجييرا صييلحا بمفهييوم قييانون  اإلجييرا حضييور الخصييوم أمييام القضييا  :حتييى يعتعيير  .1

علييه صيحيحا بيل يلييم أيضيا حضيور الطيرفين  االتفياقيكفي أن يكيون  اإلداريةالمدنية و 

 يكفيي حضيور أمام القاضي بنفسيهما أو عن طريق وكيل بوكالة واصية بالصيلح حييث اال

 و إن حييدث أو صييادق القاضييي علييى الصييلح ر ييم تخلييي كييال اآلوييرأحييد ما فقيي. دون 

  . 42 في  ذه الحالة قد أوطأ في تطعيق القانونالطرفين أو أحد ما عن الحضور يكون 

يكفييي مجييرد حضييور الخصييوم أمييام القاضييي  تأكيييد الخصييوم مييوافقتهم علييى الصييلح :اال .2

ليكون الصلح تلقائيا بل يج  أيضا أن ياكد كل منهم موافقتهم على  ذا الصلح عن طريق 

ميييادتين التوقييييع عليييى المحضييير اليييذي يحيييرره القاضيييي بنيييا  عليييى ذليييك ،و يييذا حسييي  ال

لم تنشير إليى ذليك  األولىمع أن المادة  واإلداريةالمدنية  اإلجرا اتمن قانون  992و973

ميع انيه  43صراحة إذا لم تين  عليى وجيو  قييام الخصيوم بيالتوقيع عليى محضير الصيلح

 . جرت العادة على أن يقوم المعني بالمحضر التوقيع علييه كيإقرار منيه بأنيه موافيق علييه

المشر  قد أجا  للخصوم إجرا  الصلح فيي أي مرحلية تكيون عليهيا الخصيومة  اآلنومع 

فمينحهم حريية تسيوية النييا   ، مين نفيس القيانون990و971و ذا ما نصت عليه الميادتين 

انه لم يفتح لهم حرية التصرف في ذلك ،إذ أبقى القاضي  إالالقائم بينهم عن طريق الصلح 

ى الصيلح وجعليه يتمتيع أثنيا  سيير الخصيومة بحيق مختصا بحسم النيا  لحين التأشير علي

                                                             
 355ص  2014في ظل القانون الجزائري ،بدون طبعة ،دار بلقيس للنشر ،الجزائر، اإلداريةسعيد بوعلي ،النازعات  -41
 .93حسن النيداني ،المرجع السابق ،ص  األنصاري -42
على :"يثبت الصلح في محضر يوقع عليه الخصوم والقاضي وأمين الضبط ويودع  واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتمن قانون  992تنص المادة  - 43

 .بأمانة ضبط
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 44 التي يقيوم بهيا المتنيا عون ،كميا يميارس الرقابية عليى شيرعية اإلجرا اترقابة سالمة 

 .الصلح فتكون له سلطة تقدير الوقائع والتكييف القانوني الصحيح لها 

جهيية القاضييي كشييخ  ذو  يعيية ومكانيية ميين  : الصلللح المبللرم بللين الخصللوم يسللعى مللن القاضللي - 

 45ولمعرفته المعاشرة بالنيا  وبدوالي  القضا  تسير له إلى حد بعيد التقر  من طلعات المتقاضيين

 04ودفوعهم و و ما يساعد على محاولة إجرا  الصلح بين الخصيوم و يذا ميا نصيت علييه الميادة 

 طيرافاأل: يمكن للقاضي إجيرا  الصيلح بيين  ما يليعلى  واإلداريةالمدنية  اإلجرا اتمن قانون 

المشرو  على جوا  قيام القاضيي بمحاولية  وكذلك ن  "46أثنا  سير الخصومة في أية مادة كانت

بطيابع سيلعي و يذا ميا  اإلداريالتوفيق بينهم أثنا  سيير الخصيومة فيي أي كيان يتسيم دور القاضيي 

القاضيي  يجو  للخصوم التصالح تلقائيا ،أو يسيعى مين   من نفس القانون: 990نصت عليه المادة 

 .47،في جميع مراحل

 48وتتم محاولية إجيرا  الصيلح يسيعى مين القاضيي المخيت  بنظير اليدعو. فيي  "الخصومة       

ن القاضي  و اليذي المكان والوقت الذي يرا ما القاضي مناسعين ،ما لم يوجد ن  مخالف لذلك ال

الوقيت  االوتيياروسع  تيرك السيلطة التقديريية للقاضيي   قيامه بمحاولة الصلح ، م ئمةيقدر مد. 

حس  وقيائع و يروف  أور.الوقـت المناس  مـــن وصومة  اوت فالصلح  و  إلجرا المناس  

كييل قضييية و ييذا بييالنظر إلييى  ييروف النيييا  وشخصييية الخصييوم ،وعليييه يجييو  للقاضييي إجييرا  

ا  المرافعية إن طلي  احيد الخصيوم محاولة الصلح بين أطراف النيا  في أول جلسة أو بعد قفل ب

فتحها من جديد ،كما يجو  له ذلك حتى فيي جلسية النطيق بيالحكم أن كيان كيال الخصيمين حاضيرا 

،لكن ال يجو  له إجرا  محاولة الصلح أن تيم النطيق بيالحكم ألنيه فيي  يذه الحالية يكيون قيد اسيتنفذ 

: يجيو  إجيرا  الصيلح  عليى أنيه 971إلى إجرا  الصلح نصيت الميادة  وبالضافةواليته بالنظر في 

وإن كان  اإلداريةالدعو. في أية مرحلة تكون عليها الخصومة  ،يعني إجرا  الصلح في الدعو. 

يقتضيي منيا الحيديث  اإلجيرا مسألة جوا يه بالنسعة للخصوم أو المحكمة ومجلس الدولية فيان  يذا 

  : عن

فيي أي مرحلية تكيون  اإلداريي  من إجرا  الصلح :يمكن إجرا  محاولة الصلح من طرف القاض -

أو مجليس الدولية ماداميت  اإلدارييةويشمل ذلك تواجد ا على مستو. المحكمة  49 عليها الخصومة

قد أجا ت الصلح لجميع الجهيات القضيائية ،فييمكن إجيرا  الصيلح  50 من نفس القانون 970المادة 

                                                             
 16و  15القاضي في الصلح التلقائي للخصوم ،مجلة المحكمة العليا ،عدد خاص باليومين الدراسيين  صالحياتختارية كراطال بن حواء ،م -44

 626-625،ص 2008،(2عن طريق الطرق البديلة لحل النزاعات (ج
 .313،ص2009،عنابة،  ،دار العلوماإلدارية محمد الصغير بعلي ،الوسيط في المنازعات -45
 355،المرجع السابق ،ص سعيد بوعلى - 46
 .313،ص2009،عنابة،  ،دار العلوماإلدارية محمد الصغير بعلي ،الوسيط في المنازعات - 47
صلح في المكان والوقت الذي يراهما القاضي مناسبين مالم توجد نصوص خاصة في القانون من قا.إ.م.إعلى :"تتم محاولة ال991تنص المادة  -48

 ". تقرر خالفة ذلك
 .178-177حسن النيداني ،المرجع السابق ،ص األنصاري - 49
  ".إجراء الصلح مادة القضاء الكامل اإلدارية":يجوز للجهات القضائية 970تنص المادة  -50
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 وي لك واصية مين في أول الخصومة كما يمكن أن يجري في  ور يا أو فيي وسيطها ،وتظهير ذلي

أو مجلييس الدوليية أن طلعييات الخصييوم متوافقيية  اإلداريييةطلعييات الخصييوم فييي حاليية رأت المحكميية 

كيان نتيجية سيو  تفيا م لييس  األميروعلى درجة كعيرة من التوافق مما يجعل فشل الصيلح فيي أول 

  . أكير

:لم ين  المشر  على المكان اليذي يجيري فييه الصيلح ولهيذا فيان مكانيه  يو  مكان إجرا  الصلح  -

 ألويرأو مجلس الدولة ، ولكن مكان انعقاد جلسية الصيلح قيد يختليف مين قاضيي  اإلداريةالمحكمة 

لتكيون علنيية ونحين   24،فمن القضاة من يعقد ا في مكتعيه ومينهم مين يعقيد ا فيي قاعية الجلسيات 

رشيد ولفي في أن ذلك مرده لطعيعية كيل قضيية وطرفهيا مميا قيد يجعلهيا  ذاألستانايد ما ذ   إليه 

 .51في جلسة علنية أو سرية 

  التصديق على الصلح -ثانيا

إذا توصييل الخصييوم إلييى اتفيياق يتضييمن حسييم النيييا  القييائم بييينهم بالصييلح ،تلقائيييا كييان أو يسييعى ميين       

المدنيية  اإلجيرا اتمين قيانون  992و  973دتين التصيديق علييه طعقيا للميا األويرالقاضي توج  على  ذا 

 . 52في محضر يوقع عليه الخصوم وأمين الضع.  االتفاق،وذلك بتيعيته  واإلدارية

التيي  األصليةيصادق على الصلح القاضي المخت  بالدعو.  قيام القاضي بالتصديق على الصلح : -أ    

نيه عليى  يير مخيت  فيال يجيو  ليه تيعييت الصيلح المعيرم ،كميا ا األوييرابرم الصلح بشأنها ،وان كان  ذا 

  : ما يليالقاضي قعل قيامه بإجرا  التصديق التحقق من عدة مسائل نذكر منها 

عا يج  أن يكون القاضي مختصا بالفصل في النيا  محل الصلح ،وان ال يتضمن  ذا الصلح نيا -

  .  ير مطروح أمامه أو ال يدول ضمن اوتصاصه

ة المتعلقي واألحكياميج  أن يكون النيا  محل الصلح قد طيرح عليى القاضيي دون ويرق القواعيد   -

  .كالصفة والمصلحة ميال باإلجرا ات

 

العامية  واآلدا يخيالف النظيام العيام  يج  على القاضي التحقيق مين أن النييا  المتصيالح علييه اال -

 اآلوييرنظييام العييام دون الييععن ،وان تصييالح الخصييوم علييى عييدة مسييائل وكييان بعضييها متعلقييا بال

 . 53 عن التصديق عمال بمعدأ عدم قابلية الصلح للتجيئة االمتنا ،فعلى القاضي في  ذه الحالة 

يصادق على الصلح القضائي في شكل محضر يعيين فييه القاضيي ميا شكل التصديق على الصلح : -ب 

والخصييوم واميين الضييع. ثيم يييتم إيداعييه بأمانيية  األوييرعليييه ويكييون موقعيا ميين طييرف  ييذا  االتفيياقتيم 

                                                             
 340،المرجع السابق ،ص بوضياف عادل -51
  ."يوقع عليه الخصوم والقاضي وأمين الضبط ويودع بأمانة ضبط الجهة القضائية من ق.إ.م.إعلى:"يثبت الصلح في محضر،922تنص المادة-52
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وقييام  واإلدارييةالدنيية  اآلرا مين قيانون 993الضع. ليعتعير بعيد ذليك سيندا تنفييذيا عميال بين  الميادة 

عقيد  األويرن  ذا في المحضر  ير اليم لوجود الصلح ،اال األطرافالقاضي  نا بتيعيت ما اتفق عليه 

اليم ليكتس  الصلح الصفة القضيائية ،وليصيلح  األمرين ،وإنما يتطل  إفرا ه في شكل مع رضائي اال

  .54بان يكون سندا تنفيذيا 

أما وثيقة محضر الصيلح فيان المشير  ليم يحيدد شيكلها وال العيانيات التيي يجي  أن تحتويهيا ،لكين       

 المتواصيلعمليا يتم ذلك في مطعوعة تحتوي على بيانات متعلقة بأطراف النيا  وموضوعه والنتيجية 

إليها ،ويمكن إن يتم  ذا المحضر أيضيا فيي ورقية ييدون فيهيا القاضيي تيارير ومكـــيـان إجيرا  الصيلح 

 55والقاضييي وأمييين الضييع. األطييرافثييم يوقييع عليييه كييل ميين  ، الحاضـــييـرة وتصييريحاتها واألطييراف

 اليذي اال ويود  محضر الصيلح بعيد تحرييره ليد. أمانية الضيع. لكيي يرقيى إليى درجية السيند التنفييذي

  .يجو  الطعن فيه

  :يترت  على الصلح اثرين  امين  ماآثار الصلح : -الفرع الثالث

  : الحاسم للنزاع األثر -أوال

وق إذا ابييرم صييلح بييين طييرفين فييان  ييذا الصييلح يحسييم النيييا  بينهمييا عيين طريييق انقضييا  الحقيي       

 ولهيا:مين القيانون الميدني بق 462التي تنا ل عنهيا كيل طيرق و يذا ميا نصيت علييه الميادة  واالدعا ات

 .     ينهي الصلح النياعات التي تدول بشأنها

التي تنا ل عنها احيد الطيرفين بصيفة نهائيية  فميلهيا إذا  واالدعا اتويترت  عنه إسقاط الحقوق        

،فهيذا  آلوير واألرضتنا   شخصان على ملكية دار وارض ثم تصالحا على أن تكون اليدار ألحيد ما 

يتنا ل عين ادعائيه فيي ملكيية اليدار ،وبالتيالي  الصلح عقد مليم للجانعين ،يليم من ولصت له الدار أن 

بالمضييي فييي الييدعو. التييي كانييت  يييد النيييا  ال بإقاميية دعييو. بييه واالليييس ألييي ميين المتصييالحين تجد

دفعا يسمى الدفع بالصلح و و دفع بعيدم  شي فالصلح في  ذه الحالة  مرفوعة وال بتجديد  ذه الدعو.

فال يجو  للمحكمة أن تقضي به مين تلقيا  نفسيها بيل يتعيين  قعول الدعو. و يره متعلق بالنظام العام ،

سيوا  أميام محكمية أول  اإلجرا اتمتصالح إذ يجو  له إثارته في أي حالة تكون عليها أن يتمسك به ال

ميرة أميام المحكمية العلييا ألنهيا  األولدرجة أو أمام المجلس القضائي ،لكن ال يجو  التمسك بهذا الدفع 

مين لعقيد الصيلح و يو ميا يقربيه  األساسيي األثيرمحكمة قانون وليست وقيائع ،وعلييه يعيد حسيم النييا  

  .56الحكم الذي يصدره القاضي 
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  :الكاشف للحقوق األثر -ثانيا 

عليى الحقيوق المتنيا    األثيرعلييه مين الحقيوق ويقتصير  يذا  اشتملللصلح اثر كاشف بالنسعة لما      

من القانون المدني ومعنى ذلك أن الحق الذي يخلي   463فيها دون  ير ا و ذا ما نصت عليه المادة 

الكاشييف للصييلح بييان  األثييرالفقييه  الصييلح. ويفسييرال إلييى  األولللمتصييالح بالصييلح يسييتند إلييى مصييدره 

ي الجيي  مين الحيق اليذي سيلم بيه المتصالح في الواقع ال يقر لصاحعه ،وإنما ينيل عن حيق اليدعو. في

دون أن تتغير ،وان الصلح قد حسم النيا  فيه فخل   األول،فهذا الجي  من الحق قد بقي على وضعه 

،ومن ثم يكون للصلح أثران فهو يحسم النيا  من حيث ول  الحق، و يو كاشيف عين الحيق  لصاحعه

  .57 األولمن حيث بقا  الحق على وضعه 

عرضه بشان الصلح كطريق بديل لحل النياعيات يتضيح انيه  يو المسيلك اليودي  على ما تم وبنا       

مميا ال شيك أن سييرت   ثيار قانونيية منهيا حجيية نفياذ  األطيرافويالف قيائم بيين  إلنهيا والقضائي معا 

محضيير الصييلح وإنهييا  كييل مييا تعلييق بييالنيا  المعييروض دون  يييره ممييا يييادي إلييى انقضييا  الحقييوق 

  . 58 عليها انقضا  نهائياالمتنا ل  واالدعا ات

 الوساطة المبحث الثاني :

الوساطة كطريق بديل لحل النياعات ليست جديدة المنشيأ فيي المجتمعيات الحدييية ،فهيي جيي  مين      

حييث  هيرت  اإلصي حاليقافات القديمة ولها تقاليد راسخة فيها حيث كانت تيتم بشيكل بسيي. قيائم عليى 

تهدف إلى بيان ميا  يو أصيلح فيي الفيرد  في الحضارة اليونانية تأسيسا على فلسفة ذلك العهد التي كانت

وفيي التقالييد الراسيخة  اإلسي ميةالفكرة فيي الشيريعة  ولم تغ   اإلنسانيةفي العالقات  العق نيةوتووي 

  .59في بعن العلدان العربية 

كفكييرة حديييية  هييرت الوسيياطة فييي أوربييا بمعييادرة ميين بعيين القضيياة الفرنسيييين فييي السييععينات      

أن أحكامهم ال تفي بالحاجية أو أنهيا ترتي    اال بالخصوص في القضايا العمالية ،وذلك بعد أن الحظ 

أو انيه يصيع  تنفييذ ا ألنهيا تقطييع  اإلنسيانيوطييرة علييى المسيتو.  األحييان ثيار وويمية ،وفيي بعين 

فالوسياطة تختليف  . لتكيريس  يذا الحيل العيديل 1995فيفيري  08الحوارين الخصوم لذلك صدر قانون 

،إذ  األطيرافعن الصلح الذي يعادره القاضي والتحكيم الذي يقوم به المحكم باتفاق مسعق وبطلي  مين 

 وعلييى ذلييك تعنييت الجيائيير الوسيياطة كطريييق بييديل لحييل . أنهييا تتوقييف علييى إرادة الخصييوم لوحييد م

الييذي تعرفييه الجهييات  االكتظييا لتقليييل ميين  واإلداريييةالمدنييية  اإلجييرا اتالنياعييات بموجيي  قييانون 
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ن الوسياطة إجيرا  مسيتحدث فيي النظيام واال 60القضائية ، وتفادي الخوض في دعوي قد يطول أميد ا 

ثييم عييرض ممارسيياتها المطليي   األولالقييانوني الجيائييري فميين المهييم التطييرق إلييى مفهومهييا المطليي  

 .الياني

  :مفهوم الوساطة -األولالمطلب  

سييوف  الوسيياطة نظامييا جديييدا علييى القييانون والقضييا  الجيائييريين وقييد يجييي  شييانها بعييدة تعيياريف     

م بحيل وكيذلك طيرف محاييد يقيو  لنستعرض بعد ذليك أنواعهيا الفير  اليياني  األولنتطرق إليها الفر  

  .اليالثالنياعات الفر  

فيي  طيرافاألتعد الوساطة وسييلة اوتياريية ييتم اللجيو  إليهيا بر عية   :تعريف الوساطة : األولالفرع 

 .وفقها ثانيا أي مرحلة من مراحل الخصومة القضائي وعليه عرفنا الوساطة لغة أوال

الوساطة  ي عمل الوسي. ، و ي مشتقة من كلمة  وس.  التي تدل   ::التعريف اللغوي للوساطة أوال

ميا الواقع بين الطرفين ،وقد جا  في لسان العر  حول معنى  يذه الكلمية  الشي في اللغة العربية على 

مين سيورة  143 اآليية:الوس. قد يأتي صفة ،وان كيان أصيله أن يكيون اسيما ،مين قوليه تعيالى فيي  يلي

،وأميا  الشيي م امية وسيطا  أي عيدال وتفسيير الوسي.  يو اسيم لميا بيين طرفيي العقرة : وكيذلك جعلنياك

الوسي. بسيكون السيين فهيو  يرف ال اسيم علييى و ن نظييره فيي المعنيى  يو  بيين ، كميا أن الوسيياطة 

مصدر لفعل  وس.  وفي القاموس  الوسي.  و المتوس. بين شخصين، وتوسي. بيينهم عميل الوسياطة 

 .61كالتربية ،اليقافة ،التجارة و ير يا مين المييادين  مجاالتهر في عدة  والوساطة بهذا المعنى قد تظ

تعرف الوساطة بأنهيا الطريقية التيي يتيدول فيهيا شيخ  ثاليث لحيل   :ثانيا :التعريف الفقهي للوساطة

للحلييول الممكنيية لهييذا  إلرشيياد مين الخصييوم بييالنيييا  القييائم بييين الخصييوم أو لتقرييي  وجهييات النظيير 

 . 62 النيا  بما يحقق مصالحهم وحيهم على اتفاق لحل النيا  بينهم

 :ما يليو ناك عدة تعاريف أورد ا الفقها  نذكر منها        

تكلييف شيخ  محاييد ليه درايية بالموضيو  ولكين بيدون سيلطة " :*تعريف ععد السالم ذي  بكونها     

اليدوول فيي محادثيات قيد  وي لالفصل فيه يسمى الوسي. يكليف بسيما  الخصيوم ووجهية نظير م مين 

 .63 الحلول التي ترضيهم إيجادبينهم وحملهم  االتصالتكون وجا ية أو  ير وجا ية قصد رب. 
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لتسييير عمليية المفاوضيات بيين أطيراف النييا  يقيوم بهيا  وعرفها ععد المجيد  ميجة بأنها : تقنية      

   .64 " طرف ثالث محايد يهدف إلى مساعدتهم للتوصل إلى حل النيا  القائم بينهم

اجتما  واص وسري بيين  و لوقد عرفها أمحمد برادة  ييول كالتالي : ي عملية منظمة تتم من     

الطريق بين أطراف النييا  وإيصيالهم  أطراف النيا  ودفاعهم ،تحت قيادة شخ  محايد يقوم بتسهيل

شرحه لهم المكاس  التي يمكين أن يحققو يا بالوصيول إليى حيل عين  و ل،من  إلى اتفاق مقعول منهما

  .65 "بدال من اللجو  إلى القضا  االتفاقطريق 

طييرف ثالييث شخصيين أو أكييير علييى  و لهياوعرفهيا كييارل أ. سيليكيو بكونهييا :عملييية يسياعد ميين       

 .66 التوصل إلى حل نابع منهم بشان قضية أو أكير من القضايا المتنا   عليها 

بكيون أنهيا أن التعاريف السالفة الذكر تتفق حول معنى واحيد للوسياطة ، ن حظسعق  على ما وبنا      

حياور طريقية وديية لحيل النييا  قيائم بيين الطيرفين أو أكيير تقيوم عليى أسياس التواصيل والتفياوض والت

 .لتقري  وجهات النظر بمساعدة طرف محايد يسمى الوسي.

 أنواع الوساطة : الفرع الثاني

لوسياطة لنظر إلى طريقة تعيين الطيرف القيائم بهيا عليى ثاليث أنيوا   يي ايمكن تصنيف الوساطة با    

 .الوساطة القضائية ثانيا والوساطة الخاصة ثاليا أوال االتفاقية

النييا   ألطيرافالمشيتركة  ليإلرادة ي أقدم من العدالة النظامية ،وتتم وفقا  :االتفاقيةالوساطة  : أوال 

  . 67 مضحىيكون  ذا النو  من الوساطة إرادي  وبذلك

بعيد حصيول النييا  أو بموجي  ني   األطيرافأو الحرة إما باتفياق  االتفاقيةويتم اللجو  إلى الوساطة 

يتفقيون بأنفسيهم عليى الوسيي. دون  األطيراففيي  يذه الحالية  يو أن  واألسياسفي اتفاق تعاقدي سيابق 

اللجو  إلى المحكمة ،وإذا لم يتفقوا على وسي. معيين يجيو  ألحيد م التقيدم بطلي  إليى رئييس المحكمية 

بيينهم أو كيان  نياك اتفياق عليى الوسياطة بشيكل عيام وليم  االتفاقلتعيين وسي. إذا كان ذلك من شروط 

 .68 األطراف. إن لم يحدده يرد فيه اتفاق على أن تتولى المحكمة تعيين الوسي
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 الوساطة القضائية : ثانيا

بصيفة  ي الوساطة التي يقوم بها قضاة متخصصون يعينهم رئيس المحكمة ،ويكون من مهامهم و      

ت برمجية جلسيا وي لإليامية وعند بداية عرض النياعات عليهم بذل مسياعي الوسياطة وإدارتهيا مين 

التوصل وعليها داول المحكمة بهدم الخالف بينهم  واإلشرافللحوار والتفاوض المعاشر بين الخصوم ،

ي ليد. أطييراف النيييا  ،ويسيمى القاضييي المكلييف بهيذه المهميية قاضيي باالتفيياقإليى تسييوية وديية تحظييى 

ين بي،ومين  الوساطة الوساطة الذي ال يجو  له النظر في النيا  بصفته قاضي موضو  إذا فشلت  ذه

تسييوية قييانون الوسيياطة ل ويي لميين  األردنيييالتشييريعات التييي تأوييذ بالوسيياطة القضييائية نييذكر التشييريع 

 . النياعات

 :الوساطة الخاصة ثالثا 

 ييي وسيياطة يقييوم بهييا وسييي. ويياص يعينييه القاضييي المكلييف بالييدعو. ميين وييارج الهي يية القضييائية      

للمحكمة باتفاق مع أطراف النيا  وذلك من بين الوسطا  الخصوصييون اليذين يياوليون الوسياطة مين 

فيي قيانون الوسياطة لعيام  األردنيياجل التسوية الودية للنياعات ،وقد اوذ بالوسياطة الخاصية المشير  

بالخصيوم وبنيا  عليى طليعهم أو بعيد  االجتميا ،عند ما ن  على انه للقاضي إدارة الدعو. بعد 2006

مييوافقتهم إحاليية النيييا  إلييى وسييي. ويياص ويعييين الوسييطا  الخصوصيييون ميين طييرف رئيييس المجلييس 

القضائي بتنصي  من و ير العدل وذلك من بين القضاة المتقاعدين والمحامين والمهنيين المشيهود لهيم 

الجدييية والنيا يية ويحييال النيييا  إلييى الوسييي. الخيياص للقيييام بمهامييه ،و كييذا يقييدم لييه كييل طييرف ميين ب

أو  اليدعا اتميذكرة تتضيمن ملخصيا  اإلحاليةيوميا مين تيارير  15مدة ال تتجاو  و لأطراف النيا  

بين أطراف  دفوعه مرفقا بها أ م المستندات التي يستند إليها ،وال يتم تعادل  ذه المذكرات والمستندات

الجيائيري  يي وسياطة  واإلداريةالمدنية  اإلجرا ات،لهذا يمكن القول أن الوساطة في قانون  69النيا 

أسيياس اقتييراح ميين القاضييي عنييد رفييع الييدعو.  قضييائية لكونهييا تييتم فييي سييياق قضييائي ، وتكييون علييى

ففييي الحاليية اليانييية ،يعييين القاضييي  االقتييراحالقضييائية ،وأطييراف النيييا  أحييرار فييي رفيين أو قعييول 

الييذي  األطيرافالمكليف بملييف النييا  وسيييطا ،وتسيير الوسيياطة تحيت رقابيية القاضيي إلييى  ايية اتفيياق 

  .70 والوسي. األطرافيضع حدا للنيا  والذي يكون موقعا من قعل 

                                                             
 .532عبد الرحمن بربارة ،المرجع السابق ،ص  -69
عن الطرق البديلة لحل النزاعات  16و 15لحل النزاعات ،مجلة المحكمة العليا ،عدد خاص باليومين الدراسيين  عمر الزاهي ،الطرق البديلة -70

 .589-588،ص 2008،(2(ج
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ة تتم بموج  ضائيال تخرج عن كونها إما أنها ق األمرأنها في حقيقة  الور م تعدد أنوا  الوساطة إ    

اليى  لتعييين وسيي. دون اللجيو  األطيرافعليى اتفياق  عليى القضيا  أو اتفاقيية تيتم بنيا  نيا  معيروض

 . القضا  للقيام بذلك

 :القائم بالوساطة الفرع الثالث

  ــة الوسطابالوساطة  و الوسي. الذي يج  أن تتوفر فيه شروطا وتمكنه من التسجيل في قائمــ القائم 

 .تع بهاالقضائيين، كما يج  أن يتقيد عند أدا  مهامه بواجعات عليه احترامها في مقابل حقوق يتم

   :الشروط المطلوبة في الوسيط -أوال 

 اإلجيرا تستند الوساطة إلى شخ  طعيعيي أو جمعيية يقيوم رئيسيها بتعييين أحيد أعضيائها لتنفييذ        

المدنيية  اإلجيرا اتمن قيانون  997و ذا حس  ما جا  في ن  المادة  باسمها ويخطر القاضي بذلك ،

 وتتطل  في  ذا الشخ  مجموعة من الشروط للقيام بالوسياطة و يذا ميا نصيت علييه الميادة واإلدارية

وعليه تتمييل الشيروط المطلوبية فيي الشيخ  الطعيعيي ليكيون وسييطا فيميا  ، 71من نفس القانون  998

 : يلي

بيين  يعني اوتييار الوسيي. ييتم مين واالستقامةالمعترف لهم بحسن السلوك  األشخاصأن يكون من  -1

  .المعترف لهم بالنيا ة األشخاص

ن يكيون ممنوعيا مي وأال يكون الشخ  الطعيعي قد تعرض لعقوبة عن جريمة مخلة بالشيرف ، أال -2

  . ممارسة حقوقه المدنية

 

فيي 100-09من المرسوم رقم 3/1للتطرق في النيا  إذ اشترطت المادة  ما  أن يكون الشخ   -3

مادة ليم تشيترط  نيا فهذه ال االجتماعيةالوسي. أن يكون قادرا على حل النياعات بالنظر إلى مكانة 

لتقريي  وجهية نظير م أن يتوسي.  أي تكوين معين أو شهادة علمية ألن بعن أطراف النيا  يكفي

أن المشير   إالبينهم شخ  يتمتع بمكانة واصة تجعله محل احترام وثقة من قعل أفراد المجتمع ، 

لوحيد ا بيل قرنهيا بشيرط  وير  يو أن يكيون الشيخ  كفياا  االجتماعيةالجيائري لم يأوذ بالمكانة 

 .72 للقيام بالوساطة وقادرا على دفع أطرافها إلى التفاوض بغرض حسم النيا  

،حييث يعتعير الحيياد أوليى  73أن يكيون الشيخ  الطعيعيي محاييدا ومسيتقال فيي ممارسية الوسياطة  -4

لجعليه يمييل إليى حيل يخيدم احيد  إذ يمتنع بموجعه الوسي. عن توجييه التفياوض اإلجرا معادئ  ذا 

فيجيي  أن تكييون حقيقيية و ييا رة ،فييال يمكيين للوسييي. أن يكييون واضييعا  االسييتق ليةالخصييوم ،أمييا 

                                                             
 .459فريحة حسين ،المرجع السابق ،ص  - 71
  .واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتمن قانون  998و997انظر المادتان   -72
 . 181،ص  ،المرجع السابقانيس فيصل قاضي   -73
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للتععية السلمية في ممارسة مهامه حتى ال يعدو وكأنه يضيع حيال مفروضيا تميت برمجتيه مين قعيل 

ه مين معاشيرة مهاميه بمنع 100-09من مرسوم  11قضت المادة  واستق ليةولضمان حياد الوسي. 

في نياعات تكيون ليه فيهيا مصيلحة شخصيية أو عالقية قرابية أو مصيا رة ميع احيد الخصيوم و يذا 

 .  74حس  ما ن  عليه القانون

  ثانيا :التسجيل ضمن قائمة الوسطاء القضائيين 

مين المرسيوم  2يشترط في كل من يريد التسجيل ضمن إحد. قوائم الوسطا  القضائيين حس  المادة        

يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحة باستينا  الجرائم  ير عمدية أو حكم عليه كمسير من اجل  أال 09-100

مو فيا عمومييا  ولم يرد اعتعاره وال ضابطا عمومييا وقيع عيليه أو محامييا شيط  اسيمه أو اإلف سجنحة 

  . 75عيل بمقتضى إجرا  تأديعي نهائي

النائ  العام لد. المجلس القضائي الذي يقع بيدائرة اوتصاصيه مقير إقامية  وتوجه طلعات التسجيل إلى      

 مييا  ت:شيهادة الجنسييية شييهادة تيعييت   ييي المترشيح ويرفييع الطليي  بملييف يشيمل مجموعيية ميين الوثييائق و

ال ييييد  3،وأوير مستخرج صفيحة السوابق العدلية القضيائية رقيم  اإلقامة،شهادة  االقتضا المترشح عند 

وبعيد إجيرا  تحقييق إداري مين  100-09مين المرسيوم رقيم  6و5تاريخه عن ثالية اشهر وقد نصت الميادة 

الطلعيات  لدراسية االنتقيا طرف النائ  العام يحول الملف إلى رئيس المجلس القضائي الذي يسيتدعي لجنية 

والفصييل فيهييا، وتتشييكل اللجنيية التييي تجمييع بمقيير المجلييس القضييائي ميين :رئيييس المجلييس القضييائي رئيسييا 

،النائيي  العييام، ر سييا  المحيياكم التابعيية لييدائرة اوتصيياص المجلييس ويجييو  للجنيية أن تسييتدعي أي شييخ  

ة اللجنة ،وبعيد رئيس أمانة الضع. المجلس القضائي أمان 76 في أدا  مهامها ويتولى القضائي المعني يقيد ا

ذلك ترسل القوائم إلى و ير العدل للموافقة عليها بموج  قرار ،ثم يادي الوسي. قعل ممارسية مهاميه أميام 

العظييم أن أقيوم بمهمتيي اهلل : اقسيم بي اآلتييةمجلس القضائي المعيين فيي دائيرة اوتصاصيه اليميين القانونيية 

وان اكتم سر ا ،وان اسلك في كل الظروف سلوك الوسي. القضائي النييه والوفي لمعادئ  وإو صبعناية 

  .77 "العدالة و ل  على ما أقول شهيد

  :حقوق وواجبات الوسيط ثالثا

يحيدد   األتعيا مقابيل "عندما يقوم الوسي. بمهام الوساطة تنشا فيي ذمتيه حقوقيا يتقاضيا ا يطليق عليهيا     

 األطييرافمقييدار ا القاضييي الييذي عينييه ،ويمكيين لهييان يطليي  تنسيييق يخصييم ميين أتعابييه النهائييية ،ويتحمييل 

ذليك بيالنظر إليى  وي لمناصفة مقابل أتعا  الخعيير ميا ليم يتفقيوا عليى ويالف ذليك أو ميا ليم يقيرر القاضيي 

                                                             
 . 460فريحة حسين ،المرجع السابق ،ص  -74

  - رقم التنفيذي المرسوم من 15،9،8،7 إلى 100-09 .75 
 .المحدد لكيفيات تعيين الوسيط القضائي 2009مارس 10الصادر بتاريخ  100-09من المرسوم الرئاسي رقم  10انظر المادة  - 76
  .462السابق ،ص فريحة حسين ،المرجع  - 77
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أميا واجعيات الوسيي.  100-09من المرسوم  12و ذا ما نصت عليه المادة  لألطراف االجتماعيةالوضعية 

 .  78فتتميل فيما يلي

بكيل الصيعوبات التيي  واإلدارييةالمدنيية  اإلجيرا اتمين قيانون  1001إوطار القاضي طعقا للميادة  -1

المناسعة لضيمان الحيياد إذا كانيت ليه مصيلحة  اإلجرا اتتعترض مهمته وكذا إوطاره قصد اتخاذ 

 .79 شخصية في النيا  

حيت تأثنا  تأدية مهمة على أتعا   ير تلك المنصوص عليها وذليك يمنع على الوسي. أن يتحصل  -2

 . من نفس المرسوم 13طائلة الشط  واسترجا  المعالغ المقعوضة وفق المادة 

  .عن إجرا ات الوساطة بكيفية ال ليس فيها األطرافإوعار  -3

 .الوساطةبإمكانية اللجو  إلى المحامين أثنا  مرحلة  األطرافإوعار  -4

المدنيية  اإلجرا اتمن قانون  1005المهني بالنسعة إلى الغير ،و ذا عمال بن  المادةكتمان السر  -5

 . واإلدارية

التييي تفرضييها مهييام الوسيياطة وعييدم التهيياون فييي تأديتهييا ،وذلييك تحييت طائليية  بااللتياميياتالوفييا    -6

 .80 100-09من المرسوم رقم  14الشط  عمال بن  المادة 

  المطلب الثاني :ممارسات الوساطة 

تمييارس الوسيياطة كطريييق بييديل لحييل النيييا  الييذي يقييوم بييين الخصييوم وذلييك بإتعييا  مجموعيية ميين      

وضيع  ولكين (الفير  اليياني)التي تتوج بتحريير محضير اتفياق فيي حيال نجاحهيا ( األولالفر  ) اإلجرا ات

 ( .الفر  اليالث)حول عرض إجرا  الوساطة  االستينا المشر  بعن 

  ::إجراءات الوساطة األولالفرع  

موافقية  بتعيين الوسيي. القضيائي فيي حالية األمرثم ( أوال)يتم عرض إجرا ات الوساطة على الخصوم     

 . (ثاليا)حل النيا   إليجادفي جلسات بغرض دفعهم  األويروبعد ا يجتمع بهم  ذا  (ثانيا)عليها

 تتم عرض الوساطة من طرف القاضي المكلف بها فيعرضيها عليى الخصيوم ،ثيم : عرض الوساطة :أوال 

 : ويتلقى قعولهم وموافقتهم عليها وذلك كالتالي إجرائهايدعو م 

مختليف مراحيل التقاضيي سيوا  كيان  وي ل: ييدعو القاضيي الخصيوم للوسياطة الدعوى إلى الوساطة -أ

المدنيييية  اإلجيييرا اتمييين قييانون  994،حيييث أن الميييادة  االسيييت نافأو فيييي  األولييىذلييك فيييي الدرجييية 

                                                             
 .من نفس المرسوم 10انظر المادة   -78
 . من نفس المرسوم 15الى  13نظر المواد من  -79
 .القانوني والتنظيمي للوساطة في الجزائر؛ المرجع السابق .د،ت ،ص اإلطارعبد السالم ذيب ، -80
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أنهيم قيد يرضيون بهيا  إالجا ت بشكل عام فالخصوم ال يتفقون على الوساطة أمام المحكمة  واإلدارية

 .81 أمام المجلس القضائي 

إجرا اتهيا أم  و لأما بالنسعة لوقت عرض الوساطة فالمشر  لم يحدد أن كان في بداية الخصومة أم 

يمكن عرضها عند رجو  الدعو. بعد الخعرة أو التحقييق أو إجيرا  اليميين ، يير انيه بيالعودة  أن كان

،ليذا فمين  اإلجيرا اتإلى أ داف الوساطة يتعين انيه ال فائيدة مين إجرائهيا بعيد احتيدام الخصيام وتعقيد 

 .82 المستحسن أن تعرض في بداية الخصومة 

معينيا مين  م يجعل صدور الحكم دون القييام بيهوعليه يعتعر عرض الوساطة على الخصوم إجرا  ملي

أنهيا تعتعير إجعاريية بالنسيعة  إالن الوساطة وان كانت اوتعارية بالنسعة للمتقاضين ،الناحية الشكلية ،اال

 .83للقاضي 

بعد حصوله عليى موافقية  إالبإجرا  الوساطة  األمريمكن للقاضي  :اال للوساطة األطرافتلقي قعول   - 

الخصوم والتأكد من قعولهم بذلك الن الوساطة ال تعتعير نابعية مين إرادة القاضيي وإنميا  يي نابعية مين 

العييام عليى القاضيي بعييرض الوسياطة عليى الخصييوم  االلتييامفالقيانون يكتفييي بوضيع  األطيرافإرادة 

ولو يشكل  يير مقصيود الضيغ. عليى  الذين إن شا  واوذوا بها وان أبوا كان لهم ذلك ،لذا فليس عليه

 . 84لقعولها فكل وساطة لم يقتنع بها الخصوم منذ العداية يكون احتمال نجاحها ض يل جدا األطراف

 بتعيين الوسيط القضائي األمرثانيا :

ميين قييانون  994/2إذا قعيل الخصييوم الوسياطة يقييوم القاضيي بتعيييين وسيي. و ييذا عميال بيين  الميادة       

  :85ما يلي  999بموج  أمر يتضمن وجوبا طعقا للمادة منه  واإلداريةالمدنية  اإلجرا ات

كميا إذا كانيت  واإلدارييةالمدنية  اإلجرا اتمن قانون  999موافقة الخصوم :حيث لم تفصح المادة  -أ

الموافقة المطلوبة قاصرة على قعول عملية الوساطة أم تشيمل أيضيا القعيول بشيخ  الوسيي. ،لكين 

  .86إنها تشمله أيضا  األرجحعلى 

للوسيياطة وتييارير رجييو  القضييية للجلسيية :إذا ال تتجيياو  مييدة الوسيياطة  األولييي اآلجييالتحدييد  -  - 

 االقتضيا ثالية اشهر، مع أنها تكون قابلة للتمديد مرة واحدة ولينفس الميدة يطلي  مين الوسيي. عنيد 

 87وفييور واإلداريييةالمدنييية  اإلجييرا اتميين قييانون 996عمييال بالمييادة  لكيين بعييد موافقيية الخصييوم،

                                                             
 .25ص  2009،9،الوساطة القضائية نشرة المحامي ،صادرة عن منظمة المحامين بسطيف عدد  علي لوشان - 81
،المجلة  واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتشريفة ولد شيخ ،الطرق البديلة لحل النزاعات لمحاضرة الصلح والوساطة كسنوات تنفيذية وفق قانون  -82

 عدد 2، 2012ص، 119-120.الحقوق بجامعة مولود معمري بتيزي وزو النقدية للقانون والعلوم السياسية صادرة عن كلية 
 .525عبد الرحمن بربارة ،المرجع السابق ،ص  -83
،مجلة المحكمة العليا عدد خاص باليومين  واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتفي ظل قانون  الخالفاتمصطفى تراري تاني ،الوساطة كطريق لحل  -84

 .558ص  2008، (2عن الطرق البديلة لحل النزاعات (ج 16و  15الدراسيين 
 .364بوضياف عادل ،المرجع السابق ،ص  -85
 .561مصطفى تراري تاني ،المرجع السابق ،ص  - 86
(اشهر ويمكن تجديدها لنفس المدة 03ان تتجاوز مدة الوساطة ثالثة ( على :"ال يمكن واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتمن قانون  996تنص المادة   -87

 "،بعد موافقة الخصوم االقتضاءمرة واحدة بطلب من الوسيط عند 
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صدور أمر تعيين الوسي. يقوم أمين الضع. بتعليغ نسخة منه للخصوم وللوسي. الذي عليه أن يعلم 

بعد ذلك وبدون تأوير أيضا بدعوة الخصوم إليى  ،ثم يقوم القاضي دون تأوير بقعول مهام الوساطة

 . 88 واإلداريةدنية الم اإلجرا اتمن قانون  100أول لقا  بينهم عمال بن  المادة 

 جلسات الوساطة : ثالثا

محاوليية فييي حاليية قعييول إجييرا  الوسيياطة يقييوم الوسييي. باسييتدعا  الخصييوم إلييى أول لقييا  يجمعييه بهييم ل     

  . التوفيق بينهم بغرض التوصل إلى حل ودي للنيا 

 :تتفق الوساطة مع الصلح فيي أنهيا تيتم بحضيور أطيراف حضور أطراف النزاع لجلسات الوساطة -أ

المعنييويين ،و ييذا اليين لقييا  الخصييوم ضييروري لييدفع عجليية  األشييخاصالنيييا  أو المفوضييين عيين 

طة يجيو  لمميلييهم ومستشياريهم حضيور اجتماعيات الوسيا  ياال إليى  باإلضيافةالتفاوض بيينهم ، 

 إجرا اتهاشريطة احترام الطابع السري 

التقريي  بيين وجهية نظير  االجتماعيات وي ليحاول الوسيي. يق بين أطراف النزاع :محاولة التوف - 

 :يلي الخصوم، وبالرجو  بما  و معمول به في الدولة التي تملك تجربة ،فان التوفيق بينهم يتم كما

اليييذي يكيييون بميابييية جلسييية تعيييارف يقيييوم فيهيييا الوسيييي.  األول االجتميييا تتمييييل فيييي  المقدمللة :-1

بييالتعريف بنفسييه ويطليي  ميين الخصييوم التعريييف بأنفسييهم ويشييرح لهييم دوره كوسييي. وياكييد علييى 

،ثييم يعييين لهييم أ مييية الوسيياطة وضييرورة اليقيية بييه لكييون أن ثقيية  اإلجييرا اتوعلييى سييرية  حيادتيييه

 .89 كيير من ثقتهم في الوسي. نفسه ب األ ميةالمتنا عة في بعضها الععن اقل في  األطراف

بعد موافقة الخصوم يجو  للوسي. سما  كل شخ  يقعل بذلك وير. في  مرحلة التفاوض : -2 -

عليى  األطيراف يذه المرحلية يقيوم الوسيي. بمسياعدة  وي ليعنيي  90سماعه قاعيدة لتسيوية النييا  

إيجاد حل للنيا  بأنفسهم ،لكنيه ال يتمتيع بسيلطة التحقييق وميع ذليك يمكنيه أن يطلي  مين الخصيوم 

تيويييده بالوثييائق التييي يرا ييا ضييرورية ،كمييا يمكنييه سييما  أشييخاص ميين الغييير ،أن وافييق أطييراف 

التي تسمح  واإلداريةالمدنية  اإلجرا اتمن قانون  1001النيا  على ذلك و ذا حس  ن  المادة 

اليذي يرفضيه بيع  اإلجيرا للوسي. بان يخطر القاضي بكل الصعوبات التيي تعتيرض مهاميه ،و يو 

ييدول فيي الحقيقية ضيمن  األميرأن  يذا  إالمهام الوس. ، استق ليةالمالفين ألنه يمس حسعهم بمعدأ 

  . 91 مرحلة الوساطة و لإطار الرقابة التي يمارسها القاضي 

إليى حيل  األطيرافتنتهي جلسات الوسياطة بالنجياح فيي حيل توصيل  جلسات الوساطة : نهاية -ج

ودي للنيا  ،حيث يمكن للقاضي في أي وقت إنهيا  الوسياطة يطلي  مين الوسيي. أو مين الخصيوم 

                                                             
 .461،ص  فريحة حسين ،المرجع السابق -88
 36كارل أ سيليكيو ،المرجع السابق ؛ ص  -89
 .461فريحة حسين ،المرجع السابق ،ص  -90
على "يجوز للوسيط بعد موافقة الخصوم سماع كل شخص يقبل ذلك ،ويرى في  واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتمن قانون  1001تنص المادة  -91

 ." سماعه فائدة لتسوية النزاع ويخطر القاضي بكل الصعوبات التي تعترضه في مهمته
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بشكل تلقائي عندما يتعيين ليه  واإلداريةالمدنية  اإلجرا اتمن قانون  102وذلك عمال بن  المادة 

ترجييع القضييية إلييى الجلسيية ويسييتدعي الوسييي.  الحيياالت اسييتحالة السييير الحسيين لهييا، وفييي جميييع

بحفيظ السير إ ا  الغيير و يذا  االلتيياموالخصوم إليها عن طريق أمين الضع. ويج  على الوسي. 

  .92 واإلداريةالمدنية  اإلجرا اتمن قانون  1005حس  ن  المادة 

 نجاح الوساطة الفرع الثاني :

ييتم  ويفير  فيي محضير يحيرره الوسيي. وبعيد ا )أوال(الوساطة عند توصل الخصوم إليى اتفياق  تنجح     

 ) .ثانيا(المصادقة عليه من القاضي ليعتعر بعد ذلك سندا تنفيذيا 

 توصل الخصوم إلى اتفاق : - أوال

 عند إنها  الوسي. لمهمته يخعير القاضيي  :واإلداريةالمدنية  اإلجرا اتمن قانون  1003تن  المادة       

يحييرر الوسييي. محضييرا يضييمنه  االتفيياقكتابيييا بمييا توصييل إليييه الخصييوم ميين اتفيياق أو عدمييه ، وفييي حاليية 

وعلييه أن ليم  ." ويوقعه الخصوم ،ترجع القضية أمام القاضي في التارير المحدد لها مسيعقا االتفاقمحتو. 

دة المحددة يقوم الوسيي. بإوعيار القاضيي بيذلك كتابية عميال بالميادة يتوصل طرفي النيا  إلى اتفاق ولل الم

الميذكورة ،إذ يحيرر محضير فشيل الوسياطة يودعيه ليد. أمانية ضيع. الجهية القضيائية التيي عينتيه، فترجييع 

لغاييية  اإلجييرا ات األطيرافالوسيي. فييي دفييع  محيياوالتالقضيية للجييدول ويواصيل القاضييي أمييا إذا نجحيت 

للتوصل إلى اتفاق يقوم أيضا بإوعيار القاضيي بيذلك، فيحيرر محضيرا يضيمنه محتيو.   93صدور حكم فيها

إلييه ،أي انيه يحيدد العنيود  المتواصيلويركعهيا بشيكل يتيرجم الحيل  الم ئميةيحيدد فييه المصيطلحات  االتفاق

ذلك  توقيع الخصوم ،ويودعه بعد المتفق عليها بشكل واضح ودقيق وشامل ثم يقوم بالتوقيع عليه إلى جان 

لد. أمانة الضع. المعينة حيث ترجع القضية أمام القاضي في التارير المحدد لها مسيعقا بغيرض المصيادقة 

 األطييرافعداليية اتفاقييية ومرفقيييه فييي  ن واحييد حيييث يكييرس اتفيياق  االتفيياقعليييه ،وبالتييالي يحسييد محضيير 

ضيي المطيروح أماميه النييا  المخاصمة بشان الحل الودي للخالف ،كما يكرس عدالة مرفقييه ميادام أن القا

 .94 يصادق على محضر الوساطة 

 والمصادقة عليه االتفاقثانيا: شكل محضر 

 اإلجيرا اتون النظر إلى الهدف المرجو منه يمكن أن نستنتا العيانات التي يج  أن يتضيمنها الين قيانب     

 : لم يحدد شكلها معينا بمحضر الوساطة وذلك كما يلي واإلداريةالمدنية 

                                                             
 ."": يلتزم الوسيط بحفظ السر ازاء الغير1005تنص المادة  -92
 .370،ص  بوضياف عادل ،المرجع السابق -93
 .128،المرجع السابق ،ص  شريفة ولد شيخ -94
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 سيشييكل وثيقيية رسييمية تكييرس اتفاقييا وسييلطة عاميية فيجيي  أن يعييدأ بععييارة االتفيياقبمييا أن محضيير  -1

 ." الجمهورية الديمقراطية الشععية باسم الشع  الجيائري

 . الجهة القضائية المطروح أمامها النيا  والتي صدر عنها أمر تعيين الوسي. -2

 .  في المحضر اسمه ولقعه الجهة القضائية المعتمد لديها وعنوانه األولىالعيانات  -3

  .تارير تحرير المحضر باليوم والشهر والسنة -4

 . الذين تم سماعهم في جلسات الوساطة األشخاصذكر  -5

    .95مع وضع وتمه عليه  االتفاقتوقيع الوسي. على محضر  -6

ويوقعييه  االتفياقيحييرر الوسيي. محضيرا يضيمنه محتيو.  االتفياقفيي حالية   : 1003/2تين  الميادة        

ميين نفييس القييانون علييى : يقييوم القاضييي بالمصييادقة علييى محضيير  1004الخصييوم  ، وتيين  أيضييا المييادة 

 االتفياقسيندا تنفييذيا  ،فععيد تحريير محضير  االتفاقبموج  أمر  ير قابل ألي طعن ،ويعد محضر  االتفاق

ئية المختصيية ترجييع القضييية للجييدول وتعييرض أمييام القاضييي فييي وإيداعييه لييد. أمانيية ضييع. الجهيية القضييا

بالمصادقة على المحضر بموج  أمير  يير قابيل أليي طعين ال  األويرالتارير المحدد لها مسعقا، ليقوم  ذا 

بعيد  إال واإلدارييةالمدنيية  اإلجيرا اتمين قيانون  1004يعتعر محضر الوساطة سندا تنفيذيا بموج  الميادة 

 . 96ن طرف القاضيالمصادقة عليه م

  حول إجراءات الوساطة االستثناءاتالفرع الثالث :

الجدييد عليى انيه ال يمكين إجيرا  الوسياطة فيي قضيايا شياون  واإلداريةالمدنية  اإلجرا اتن  قانون      

التشريع الخاص بهما ما يتكفل بهيذا الطرييق العيديل لحيل النياعيات ،كميا  االحتوا والقضايا لعمالية  األسرة

انه ال يمكن اللجو  إليى الوسياطة فيي كيل ميا مين شيانه المسياس بالنظيام العيام و يذا ميا نصيت علييه الميادة 

  . 97من نفس القانون 994/1

  : األسرةقضايا شؤون  :الأو

بموج  نصوص واصية وذليك فيي  األسرةمنا عات شاون  واإلداريةالمدنية  اإلجرا اتنظم قانون        

منه ،وقد قام باستينائها من النياعات التي يمكن أن تحل بواسطة إجيرا  الوسياطة  499الى 423المواد من 

الصلح الو جوبي و يي المتميلية فيي دعياوي الطيالق  إلجرا ويرجع ذلك إلى أن بعن  ذه القضايا تخضع 

على القاصر، فمعظيم  يذه القضيايا تيرتع.  والوالية واأل ليةكالنس   باألشخاصفيتعلق  اآلور،أما الععن 

                                                             
 .136ساجية بوزنة ،المرجع السابق ،ص   -95
بموجب امر غير قابل  االتفاق:"يقوم القاضي بالمصادقة على محضر  ما يليعلى  واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتمن قانون  1004تنص المادة  -96

 ." تنفيذياسندا  االتفاقالي طعن ،ويعد محضر 
 .415عبد السالم ذيب ،المرجع السابق ،ص  -97
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على مخالفته أو على تعديل أحكامه ،والن الوساطة تنتهي باتفاق فانه ال  االتفاقبالنظام العام الذي ال يمكن 

 .98يجو  أن تمارس على  ذا النو  من النياعات

 ثانيا :القضايا العمالية

فععد إعداد  ،المصالحة محاوالتفي  ذا النو  من القضايا إجرا  اوتياري يتم بعد فشل  تعتعر الوساطة     

مين  9مفتش العمل محضر بعدم المصالحة يتفق الطرفان على اللجو  إلى الوساطة أو التحكييم وفيق الميادة 

منييه  10وقييد عرفييت المييادة  99المتعلييق بالوقاييية ميين النياعييات الجماعييية فييي العمييل 02-90القييانون رقييم 

الوساطة كوسيلة لحل  ذا النو  من النياعات كما يلي : الوسياطة  يي إجيرا  يتفيق بموجعيه طرفيا الخيالف 

الجماعي على إسناد مهمة اقتراح تسوية ودية للنيا  إلى شيخ  مين الغيير ييدعي الوسيي. ويشيتركان فيي 

اليذي  اآلجيل وي لض الوسيي. عليى الطيرفين منيه عليى :  يعير 12 وإضافة إلى ذلك تين  الميادة  تعيينه

 . "يحددانه اقتراحات لتسوية النيا  المعروض عليه

عليى ميا سيعق يتعيين أن الوسياطة المنصيوص عليهيا فيي التشيريعات العماليية  يي وسياطة اتفاقيية  بنا  و    

ا جو ريا لرفيع ووقائية لها تتم قعل اللجو  إلى القضا  و ي إجرا  اوتياري عكس الصلح الذي يعتعر شرط

إلى إمكانية اللجو  إلى الوساطة  باإلضافةللمحكمة ،ولعل وجود  ذا الشرط  االجتماعيالدعو. أمام القسم 

قعيل رفيع الييدعو.  يو ميا دفييع بالمشير  إلييى اسيتينا  القضيايا العمالييية مين إجيرا  الوسيياطة بموجي  المييادة 

 .100 من نفس القانون  994/1

  بالنظام العامالقضايا التي تمس  ثالثا :

التييي ترمييي إلييى تحقيييق مصييلحة عاميية بييالمجتمع تعلييو علييى  واألحكييامتلييك القضييايا المتعلقيية بالقواعييد      

وبالتالي ال يجو  إجرا  الوساطة بشأنها حييث ال يجيو  التوسي. فيي حيق النفقية  لألفرادالمصلحة الخاصة 

بشيان  االتفياق،كميا ال يجيو   أو نسي  الوليد أو الجنسيية األ لييةوال يمكن تقري  وجهات النظر في مسألة 

 لى ما يخالف القانون  االتفاقالعامة للدولة ألنها وارجة عن دائرة التعامل ،وبمعنى  ور ال يمكن  األم ك

 . 101والنظام

نستنا مما سعق أن الوساطة تهدف إليى السيماح للخصيوم بالوصيول إليى أحسين حيل لفين النييا  كميا      

لقاضي منح الخصيوم ذاتهيم فرصية التوصيل إليى إنهيا  النييا  وكيذلك تخضيع لحريية الخصيوم فيي تسمح ل

المعمول بها كما أنها تتطل  حسين نيية  األو قياتاللجو  إليها ولسريتها ولكفا ة الوسي. الذي يعمل حس  

 . الخصوم عقد استعمالها

                                                             
 26علي لوشان ،المرجع السابق ،ص  -98
،تخصص قانون  رشيد واضح ،نظام التحكيم في تسوية منازعات العمل الجماعية (دراسة مقارنة)،اطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم - 99

 2010كلية الحقوق ،جامعة مولود معمري تيزي وزو ،
 .58": يجب على القاضي عرض اجراء الوساطة ........النظام العام " ص 994/1تنص المادة   -100
 .27علي لوشان ،المرجع السابق ،ص  -101
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تفسيراته للنيا  وإعادة عقد النقيا  وتعيادل  بأحاسيسه وتقديم لآلور باإلدال وبفضلها يقوم كل الطرف      

  .102والحفا  على العالقات المستقعلية  اآلرا 

المسيياولية علييى الخصييوم ال يجييادل لخييالفهم يكييون سييريعا ويتقييار  أو يتفييق مييع  األويييروتضييع فييي       

 يذه  ، يير انيه ال يوجيد ميانع مين أن تكيون مصالح كل طرف على مد. طويل وقابل للتنفييذ دون صيعوبة

عليى طرييق محياميهم ،أميا الوسياطة القضيائية  الوساطة اتفاقية أي باتفاق الطرفين فيما بينهم أما معاشرة أو

 . 103فيقترحها القاضي على الخصوم

 جيرا اتاإلبنا ا على ما تقدم يتضيح أن الصيلح والوسياطة كطيرق بديلية لحيل النياعيات طعقيا لقيانون       

ين ن الضييروريات أ مهييا ضييرورة المحافظيية علييى العالقييات الودييية بييوضييع مجموعيية ميي واإلداريييةالمدنييية 

 ن عدة نواحأنهما يختلفان م إالالخصوم، فالصلح والوساطة يتشاركان في  ذه النقاط وفي عدة نقاط أور. 

 : نذكر منها

خصوم ترتكي الوساطة في إجرا اتها على طرف ثالث  و الوسي. الذي يلع  دورا  اما في دفع ال -1

 . بين الخصوم وأمام القاضي القائم به إالحل للنيا  ،أما الصلح فال يتم  إليجاد

ي تيتم اشهر قابلة للتجديد عكس محاولة الصيلح التي (03)اجل محدد   ثالية  و لتجري الوساطة  -2

  . مدة تحدد ا السلطة التقديرية للقاضي ما لم يوجد ن  واص يقرر والف ذلك و ل

عرضيه بأنهيا إجيرا  وجيوبي عليى القاضيي اليذي يلتييم  إالعة للخصوم تعد الوساطة اوتيارية بالنس -3

ن مييفييي بداييية الييدعو. ،أمييام الصييلح فيييتم بمعييادرة ميين الخصييوم تلقائيييا أو يسييعى  األطييرافعلييى 

 . القاضي في جميع مراحل الخصومة بالمكان والوقت اللذين يرا ما مناسعين

يعد محضر الصلح سيندا تنفييذيا بمجيرد إيداعيه أميام أمانية الضيع. أميا محضير الوسياطة فيال يعيد   -4

  .104 بعد المصادقة عليه بموج  أمر صادر عن القاضي المخت  إالكذلك 

المدنيية  اإلجيرا اتفالصلح والوساطة كطرق بديلية لحي  النياعيات مسيتحدثة بموجي  قيانون      

قيد تعنا يا المشير  لتمكيين المتقاضييين مين تفيادي المشياكل اللصييقة بيإجرا ات التقاضييي  واإلداريية

أنهيا تسياعد عليى حفيظ العالقيات  إالوتعقيداتها ،فهي طرق ودية وان كانت تيتم فيي سيياق قضيائي ،

  . 105الودية بين الخصوم مما يجعلها بادرة تستحق التشجيع

و الوصيول إليى حيل نييا  بطريقية ترضيي جمييع لذا تجد الهدف الرئيسي من الصلح والوسياطة  ي

المتنا عة ،كما أن الهدف منها  يو إيجياد طرييق بيديل عين اليدعو. القضيائية وذليك مين  األطراف

 .106،وعليه يج  أن نعطي أ مية كعيرة لهذا الموضو  اإلجرا اتاجل ربح الوقت وتفادي طول 

                                                             
 .414عبد السالم ذيب ،المرجع السابق ،ص  -102
 .415السابق ،ص عبد السالم ذيب ،المرجع  -103
 .57شفيقة بن صاولة ،المرجع السابق،ص - 104
 .187،ص  شفيقة بن صاولة ،المرجع السابق -105
 .455فريحة حسين ، المرجع السابق ،ص  -106
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  باألفرادالفصل الثاني :الطرق الودية المتصلة 

يمنيع  شيي أصعح من الطعيعي في اليمن المعاصر إن يطرح النيا  على القاضي العميومي ، فيإن ال       

من تكليف شخ  واص توضع فيه اليقة من طرف الخصوم بالنظر إليى سيمعته الطيعية أو معارفيه التقنيية 

وإذا كانيت  . تحكييم بمعنيى القيانون اتفاقييةدون نسييان ماسسيات التحكييم ،وبتصيرفهم  يذا يعيرم الخصيوم 

للتحكيييم ميايييا  ييير منييا   فيهييا ، ميين حيييث تفييادي الشييكليات والسييرعة واليقيية فييي الحكييم والسييرية ، فإنييه 

يخلو من المساوي كالتنا ل عليى بعين الضيمانات الشيكلية والطعيون ،و يذا ميا جعيل المشير   بالمقابل اال

 ير أن  ذا الطابع قيد يكيون و مييا سرعته  األساسيةياطر التحكيم بقواعد جد دقيقة ومن ممييات التحكيم 

ومن الناحيية التاريخيية تعيين أن اللجيو    .التحكيم ذاته انطلقبما تطول مناقشة اتفاقية التحكيم إلى حد يعيق 

إليى التحكييم كيان دائميا بسيع  تيأور القضيا  عين القييام بمهاميه وفيي القيرون الوسيطى ،كيان المتخاصيمون 

 .107 ة لما تغي  عدالة الدولة يعرضون وصوماتهم على تحكيم الكنيس

أن تطيور المجتميع فيي مختليف المييادين  إالن التحكيم مر بحقيقة جعلته يتراجيع أميام قضيا  الدولية اال      

في ا ل  الدولة وواصية  االنتعاهوواصة في مجال التجارة الدولية مما جعله يعود إلى الظهور بشكل ملفت 

وقييد  االسييتيمارع   ييروف العولميية وذلييك ميين اجييل فييتح بييا  الجيائيير التييي شييهدت تغيييرات اقتصييادية بسيي

المتحيدة للقيانون التجياري  األمماستيعا  المشر  الجيائري بالقانون النموذجي للتحكيم الذي أصدرته لجنة 

 .108الدولي

فييي العييا  الييياني ميين الكتييا   09-08رقييم  واإلداريييةالمدنييية  اإلجييرا اتوالتحكيييم نيي  عليييه قييانون       

وشيملت  1061إليى  1006مادة من  56الخامس منه المتعلق بالطرق العديلة كحل النياعات وذلك بموج  

منهيا ميا  اإلداريية،وكذا صار التحكيم في الجيائر جائي في كل المواد حتيى  والجرائيةالموضوعية  األحكام

ميرة ، حييث فيتح المشير  العيا  أميام كيل شيخ  يمكنيه  إالقانونيية ال األحكيام ير متعارض مع  األمردام 

 األشييخاصوأ ليييتهم أو  األشييخاصالمسييائل المتعلقيية بالنظييام العييام أو حاليية  اسييتينا  اللجييو  إلييى التحكيييم

  . 109الدولية أو في إطار الصفقات العمومية االقتصادية ع قاتهاالعامة ما عدا في  المعنوية 

 ألنه  و طريق واص لحل النياعيات إذ  األفرادبإرادة  االتفاقوتكمن أ مية التحكيم في كونه يقوم على      

عليى طيرق التقاضيي العاديية إي اللجيو   االعتماديعتمد على إن أطراف النيا  يختارون قضائهم بدال من 

                                                             
 .419عبد السالم ذيب ، المرجع السابق ، ص   -107
 .465،ص  فريحة حسين ، المرجع السابق -108
على : "يمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكيم في الحقوق التي له مطلق التصرف  واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتمن قانون  1006تنص المادة  -109

 وأهليتهم األشخاصفيها. ال يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة 
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ا التعييين حير أو ضيمن إلى محكم أو محكمين ، يتم تعييينهم بصيفة منفصيلة أو بصيفة جماعيية قيد يكيون  يذ

  . 110األطرافقائمة محددة من طرف ماسسة مستقلة عن 

و تجاريية أو أنجد إن التحكيم قد صار يلع  دورا متميييا فيي حيل النياعيات المدنيية  االعتعاراتولهذه      

لناحيية امنهيا ، و يو ميا دفيع بالمشير  الجيائيري إليى وضيع نظيام قيانوني ليه وسييتناوله مين  اإلدارييةحتى 

  (.المعحث الياني) اإلجرائيةكما ستتناوله أيضا من الناحية  (األولالمعحث )الموضوعية

 :التنظيم الموضوعي للتحكيماألول المبحث 

 األصيلكييرة  ي اليوم الدول التي تسمح باللجو  إلى التحكييم كطرييق اسيتينائي لحيل النياعيات ميع أن     

 و اللجو  إلى قضاة الدولة الذي يعتعر مظهر مين مظيا ر سييادتها ،فيالتحكيم مين أ يم الطيرق العديلية لحيل 

والتجارية منهيا ، إذا فيرض نفسيه فيي ا لي  التشيريعات العالميية ، فكيان اللجيو   اإلداريةالنياعات واصة 

  .111 إليه

،وتععيا ليذلك كيان التحكييم  اآلويرناتا عن تخوف احد طرفي التحكيم من قانون الطيرف  األمرفي بداية     

والتجاريية الدوليية وبالتيالي  يو  اإلدارييةمجرد بديل عن القضا  لكنه أصعح فيما بعد أساس حيل النياعيات 

،فهيو  لذلك والتحكيم أن كان  رضه قضائي فان نشأته تعاقدية مميا يمنحيه طابعيه الخياص األصليالطريق 

 اإلجيرا اتإرادة الخصوم التي يقوم عليها بموجي  اتفياق يطليق علييه قيانون  ينشأ من مصدر اتفاقي أساسه

 .112 اسم اتفاقية التحكيم  واإلداريةالمدنية 

 األساسييةميه والتحكيم كماسسة تعدأ باتفاق وتنتهي بحكم فاصل في النيا  يدفعها إليى العحيث عين مفا ي    

لتطيرق ،ثيم ا )األولالمطلي  (فهومه كنظام يرمي إلى حل النيا  ييدال مين القضيا  من حيث التطرق إلى م

 ) .المطل  الياني( األويرإلى مفهوم اتفاقية التحكيم باعتعار ا أساس وجود  ذا 

  مفهوم التحكيم :األولالمطلب 

 ( ولاألالفير  (يقتضي التعرض إليى مفهيوم التحكييم كطرييق بيديل لحيل النياعيات اسيتعراض تعريفيه      

  .(ليالثاالفر  )ثم التطرق بعد ذلك إلى تميييه عن بعن النظم المشابهة له  (الفر  الياني )وأنواعه 

 تعريف التحكيم : األولالفرع 

 (. ثاليا(والقانونية  (ثانيا)الشرعية  (الأو)التحكيم تم تعريفه من الناحية اللغوية   ميةألنظرا   

                                                             
مقارنة " الطبعة الثانية ، المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية عبد الباسط محمد عبد الواسع الفراس ، النظام القانوني "دراسة تحليلية  -110

 9، ص 2008،
111 - Antoine KASSIS ,problèmes de base de l’arbitrage (T1) L.G.D.J,PARIS,1987.P25. 
112 - Olivier CAPRASSE, les sociétés et l’arbitage ,BRUYLANT ,Bruxelles ,2002.p 10. 
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 للتحكيمالتعريف اللغوي  : الأو

حكمت وأحكمت وحكمت بمعنى منعت ووردت ومن  ذا قيل للحاكم بين الناس حياكم ألنيه يمنيع الظيالم      

  .113.. أمروه أن يحكم من الظلم وحكموه بينهم :

والتحكيم في اللغية العربيية مصيدر للفعيل  حكيم مين بيا  التفعييل بتشيديد الكياف ميع الفيتح، وحكميه فيي     

أي جيا   فاحتكم األمرأي إليه الحكم فيه ويقال حكمنا فالنا فيما بيننا أي اجينا حكمه بيننا وحكمته في  األمر

للغيير الييذي يسييمى حكمييا أو محكمييا إليييه ميين طييرف  األمييرفييه حكمييه وبالتييالي فييالتحكيم لغيية  ييو التفييوين 

 .114الخصم صاح  النيا  الذي يسمى محتكما

   ، و يو مين اصيل التينيي مين كلميةarbiter  فهيو مين فعيل arbitrage الفرنسييةأما التحكييم فيي اللغية     

arbitrare   التييي تعنييي التييدول والحكييم بصييفة حكييم والتحكيييم فييي وييالف أو نيييا  والفصييل فيييه وبالتييالي

عيين شييخ  أو أكييير الييذي قييرر أطييراف  فييالتحكيم بالفرنسييية يعنييي تسييوية وييالف أو حكييم تحكيمييي صييادر

 .115 شترك بينهم أن يخضعوا له أو يتقعلوه الخالف باتفاق م

  ثانيا : التعريف الشرعي للتحكيم

وقيد ورد ذكيره فيي القير ن الكيريم بموجي   والجميا جائي بموجي  الكتيا  والسينة  اإلس مالتحكيم في      

من سورة النسيا  وذليك كميا يليي : وان وفيتم شيقاق بينهميا فيابعيوا حكميا مين أ ليه  35 اآليةعدة  يات منها 

وقوله تعالى :  فيال ربيك ال  يوفق  ل  بينهما أن  ل  كان عليما وعيرا  إص حاوحكما من أ لها أن يريد 

   .116 " يامنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم

علييه وسيلم : مين  هللاالنعويية إذ رو. عين الرسيول صيلى ة بموجي  السين اإلسي مكما ثعت التحكيم فيي      

   .117"هللاحكم بين اثنين تحاكما إليه فلم يعدل بينهما بالحق فعليه لعنة 

بأنييه : اتفيياق طرفييي الخصييومة علييى توليييه رجييل أو أكييير أ ييال  اإلسيي ميوعييرف التحكيييم فييي الفقييه      

 .118 "ليفصل فيما تنا عا بحكم المشر  دون القاضي المولي

 

 

                                                             
 .35،ص 2005،دار الكتب القانونية ،مصر ، اإلداريح هلال حسين ،شرح قانون التحكيم والتحكيم محمدي فت -113
 .15عبد الباسط محمد عبد الواسع الضراس ،المرجع السابق ،ص  -114
 81، ص2006القاهرة ،،دار الشروق ، (في منازعات المشروعات الدولية المشتركة)خالد محمد القاضي ،موسوعة التحكيم التجاري الدولي  - 115
 .25 اآليةسورة النساء ، - 116
 372بوضياف عادل ،المرجع السابق ،ص  -117
سليم بشير ، الحكم التحكيمي والرقابة القضائية ،أطروحة لنيل درجة دكتوراه في العلوم القانونية ،تخصص القانون الخاص ،كلية الحقوق  -118

 24،ص  2013-2012والعلوم السياسية ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة ،

- 32 -  



  ثالثا : التعريف القانوني للتحكيم

انوني قيالعحث عن تعريف له كمصيطلح  األفضللم يتطرق المشر  الجيائري لتعريف التحكيم لذا فمن     

  . القضائي واالجتهادضمن كل من الفقه 

نون قهيا  القيا:بقدر ما تم كتابته بخصوص التحكيم كانت التعاريف المقدمة مين ف التعريف الفقهي للتحكيم-أ

 :يلي له متعددة ولذلك تحاول أن تقدم جملة من التعاريف المقترحة للتحكيم نذكر منها ما

و عييرف ععييد العييييي ععييد الميينعم وليفيية التحكيييم بأنييه : اتفيياق علييى طييرح نيييا  علييى شييخ  معييين أ    

 فصييلوا فيييه دون المحكميية المختصيية وقيييل بشييأنه انييه إجييرا  قييانوني يهييدف إلييى حييلأشييخاص معينييين لي

 يم عيادة  النياعات يوكل بموجعه الفرقا   ذه المهمة إلى أشخاص ثياليين تكيون لهيم صيفة المحكميين اليذين

أنيه بهدف الحصول على قرار تحكيمي قابل للتنفيذ   وعيرف أبيو  ييد رضيوان ب واالوتصاصأ ل الخعرة 

يلة : نظام لتسيوية المنا عيات عين طرييق أفيراد عياديين يختيار م الخصيوم أميا معاشيرة أو عين طرييق وسي

ا  كانيت أور. يختارونها  وعرفه محمود مختار احمد بربري بأنه اتفاق أطراف عالقية قانونيية معينية سيو

يييور عيين  ييير عقدييية علييى أن يييتم الفصييل فييي المنا عيية التييي ثييارت بييينهم بالفعييل أو يحتمييل أن ت عقدييية أو

 . " طريق أشخاص يتم اوتيار م كمحكمين

وإنفاذ ييا الصيادرة عيين  األجنعييةبقيرارات التحكيييم  االعتيرافالدولييية فيان اتفاقييية  ل تفاقيياتوبيالرجو      

عييرف التحكيييم بأنييه : مييا يوافييق الفرقييا  فيهييا علييى أن يحيلييوا إلييى المتحييدة فييي مادتهييا اليانييية نجييد ا ت األميم

التحكيم أية منا عات تكون قد نشأت أو التي يمكن أن تنشأ بينهم ويكون لها مسياس بعالقيات قانونيية محيددة 

 . 119 "تعاقدية كانت أم  ير تعاقدية وذلك فيما يتعلق بأي نيا  يمكن تسويته بطرق التحكيم

 األطيييرافرا يميييي التحكييييم بأنيييه : الحكيييم فيييي النييييا  مييين طيييرف ويييواص يعيييينهم ويعيييرف محميييد إب    

  ." ،فالمحكمون قضاة وواص

  : ما يليمن بين  ذه التعاريف نذكر  القضائي للتحكيم : االجتهادتعريف  -ب

 عرفت محكمة النقن المصرية التحكيم بأنه : طريق اسيتينائي لفين الخصيومات قواميه الخيروج -1

العادية وما تكفله من ضمانات ومين ثيم فهيو مقصيور حتميا عليى ميا تنصيرف  عن طريق التقاضي

 . " إرادة المحتكمين إلى عرضه على  ي ة التحكيم

كما عرف القضا  الفرنسي التحكيم بأنه :اللجو  إلى أطراف محكمين ليسيوا قضياة لفين نييا  ميا 

ومميا سيعق مين تعياريف  فيما يراه المحكمون اليما ليذلك إالبعيدا عن سلطة القضا  بحيث ال يلجأ 

                                                             
 .281،ص 2001م ج بن عكنون  (د،2الجزء )المدنية  اإلجراءاتمحمد ابراهيمي الوجيز في  -119
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 اتفاق بين متنا عين على فن النييا  اليذي بينهميا عين طرييق  يير القضيا  مين  للتحكيم فانه  و

  . قعل محكم أو  ي ة تحكيم يختار ا الطرفان

 أنواع التحكيم -الفرع الثاني 

جد أن التحكيم قد تم تقسيمه إلى نيوعين ويتعليق النيو  ن واإلداريةالمدنية  اإلجرا اتبالتمعن في قانون      

  .120بالتحكيم الداولي والنو  الياني التحكيم التجاري الدولي  األول

  :(الوطني):التحكيم الداخلي  أوال

تتفق معظم تعاريف الفقها  بشأن  ذا النو  من التحكيم فهنا من يعرفه بأنه التحكيم الذي تكون مكوناته      

أو عناصيره ميين موضييو  النيييا  إلييى جنسييية ومحييل إقاميية طرفيييه والمحكمييين والقييانون الواجيي  التطعيييق 

نييه التحكيييم الييذي ال ومكيان جريانييه كلهييا تنتمييي إليى دوليية واحييدة وبيينفس المعنيى  نيياك ميين يعرفييه أيضيا بأ

 االتفاقيتعد. حدود الدولة الواحدة في موضوعه وأطرافه و ي اته وحييه الجغرافي والقانون المطعق على 

  .121الذي يحكمه 

 : التحكيم التجاري الدولي -ثانيا 

تجياري اليدولي المتحدة للتحكيم ال األممول مرة في ماتمر ألاستعمل مصطلح التحكيم التجاري الدولي       

أسياس  بشأنه بعدة تعاريف تقيوم عليى جي وقد  2 1958جوان  10ماي و 20الذي انعقد بنيويورك ما بين 

ليية شييرح علييى محاو يصييع  التفرقيية بينهمييا وذلييك بنييا التمييييي بينييه وبييين التحكيييم الييداولي الييذي عييادة مييا 

 . نظرا للغموض الذي يكتنفهما مصطلحاته بشأن تحديد معنى التجارية والدولية

فمن المالفين من ير. أن التحكيم التجاري الدولي  و ذليك التحكييم اليذي يختليف عين التحكييم  -أ

الداولي بكونه تجارييا ودولييا وذليك أن الصيفة التجاريية تعيدو واضيحة ألنهيا تتمييي عين مفهيوم 

ميا الصيفة الدوليية  العميل وو فياتالتحكيم في القانون الخاص وألنها تستععد النياعات المدنية 

فتنيتا عين كيون العضياعة ونقلهيا وجنسيية المتعاقييدين ...الير كلهيا عناصير تتشيكل منهيا عملييية 

  .122التجارة الدولية

 االعتعياربعين  باألوذومن المالفين من ير. بان التحكيم التجاري  و ذلك التحكيم الذي يتحدد  - 

تييدول فيي إطييار التعيادل اليدولي للقيييم الماليية بييالمعنى طعيعية العالقية وارتعاطهييا بمعاملية دوليية 

الطيابع  "أن  1985أفرييل  26الواسع ،إذ تير. محكمية اسيت ناف بياريس فيي حكيم لهيا بتيارير 

التي يرتع. بها ،ويكفي أن يترت  على  يذه  االقتصاديةالدولي يتحدد أساسا بالنظر إلى العملية 

                                                             
 .158،د،س،ن ،ص  األردنطالب حسن موسى الوجيز في قانون التجارة الدولية ،الدار العلمية الدولية ، -120
 .47ص  1995،مكتبة مدبولي ،القاهرة ،(تشريعا وفقها وقضاء )عبد المنعم د سوقي ،التحكيم التجاري الدولي والداخلي  -121
،التحكيم في المنازعات الدولية والتحكيم في التجارة الدولية ،دار  اإللزامي،التحكيم  االختياريعبد الهادي عباس وجهاد هواش ، التحكيم  -122

 4 . 365-364ص  1982االنوار دمشق ،
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تسييوية ععيير الخييدود وبصييرف النظيير فييي مكييان  العملييية حركيية انتقييال للعضييائع والخييدمات أو

  .123 األطرافالتحكيم أو القانون الذي يحكم إجرا اته أو جنسية 

 ميين قييانون 1039إلييى جانيي  التعييريفين السييابقين نجييد تعريييف المشيير  الجيائييري فييي المييادة  -ت

 تحكييم اليذيكميا يليي : يعيد التحكييم دولييا بمفهيوم  يذا القيانون ال واإلدارييةالمدنية  اإلجرا ات

ر التحكييم  فهيذه الميادة تعتعي األقللدولتين على  االقتصاديةيخ  النياعات المتعلقة بالمصالح 

يية دوليا أن كان يخي  نياعيات متعلقية بمصيالح التجيارة الدوليية واليذي يتجسيد فيي إطيار عمل

بعييين  األوييذفييان فرضييية جعييل التحكيييم تجاريييا تقييوم علييى  اقتصييادية دولييية وبنييا  علييى ذلييك

ا مجموعيية ميين العناصيير المادييية التييي تتطليي  فييي النيييا  أن يكييون أجنعيييا ومتعلقيي االعتعييار

  .األقللدولتين على  االقتصاديةبالمصالح 

 الفرع الثالث: تمييز التحكيم عن بعض النظم المشابهة له

ات حسي  فيي كونهيا وسيائل لحيل النياعي (ثانييا)،والوسياطة  (أوال)يشترك التحكيم مع كل مين الصيلح      

 فما الذي يمييه عنها ؟  واإلداريةالمدنية  اإلجرا اتقانون 

   :التحكيم والصلح -الأو

 األطيرافتعتعر كل من الصلح والتحكيم الطرق العديلة لحيل النياعيات وكالهميا يقيوم عليى أسياس إرادة     

سييوا  بعييد نشييأة النيييا  أو قعلييه ،لكيين الصييلح ال يخييرج عيين إطييار الصييلح القضييائي المييذكور فييي قييانون 

ألنه ال يتم وارج القضا ، كما أن كل من التحكيم والصلح يقتصران على حل  واإلداريةالمدنية  اإلجرا ات

ييتهم ، يير أن المشير  قيد وأ ل األشيخاصموضوعها متعلقا بالنظام العيام أو حالية  يكون النياعات التي اال

أجا  الصلح في المصالح المالية الناجمة عن الحالية الشخصيية وبيالر م مين  يذه النقياط المشيتركة نجيد أن 

 : 124 التحكيم يختلف عن الصلح من عدة أوجه منها

ا دة كيييرا مي،أما التحكيم فهو كالقضا  يتم بإتعا  إجرا ات محد األطرافقي إرادتي يتم الصلح بت  -1

 .تكون شعيهة لذلك التي تتعع أمام الجهات القضائية

ل ل يكيون إا العا ما يتم الصلح بين المتنا عين معاشرة دون تدول من الغير ،في حين أن التحكيم ا -2

 .مبواسطة طرف ثالث  ير الطرفين المتنا عين يطلق عليه اسم المحك

بأنفسهم أو بواسطة من يميلونهم ،يحسمون بها نياعياتهم بيان  األطرافالصلح وسيلة ذاتية يجربها  -3

المتنا عية فيي التحكييم عليى  األطيرافيتنا ل كل منهم عن جيي  مين حقيه ،فيي حيين يقتصير دور 

 .ماوتيار  ي ة التحكيم ،تتولى الفصل في النيا  الذي  و موضو  اتفاق التحكيم بإصدار حكم ملي
                                                             

منشورات الحلبي الحقوقية  ( 1جزء)مصطفى محمد الجمال وعكاشة محمد عبد العال ،التحكيم في العالقات الخاصة الدولية والداخلية  -123

 8-74،ص 1998،لبنان،
،كلية الحقوق  األعمالر ،تخصص قانون نسرين كروم ،إجراءات التحكيم التجاري الدولي في القانون المقارن والقانون الجزائي مذكرة ماجست -124

 28،ص 2006-2005،جامعة سعد دحلب البليدة 
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 األطيرافبيإرادة  االعتيدادالحل الذي ينتهيي إلييه التحكييم يكيون تابعيا مين إرادة  ي ية التحكييم دون  -4

 . 125 أنفسهم األطرافالمتنا عة ،عكس الصلح الذي يكون فيه الحل الحاسم للنيا  من عمل 

  التحكيم والوساطة -ثانيا 

أن كالهميا  القضيا  فيي حيل النياعيات ،كميا يشترك التحكيم مع الوساطة في أن كالهما وسيلة بديلة عين     

اوض أن الوسياطة ترميي إليى دفيع أطيراف النييا  إليى التفي إاليتم بتيدول طيرف ثاليث ويارج عين النييا  ،

عليى  يفيرض والتحاور فيما بينهم بغرض تقري  وجهات نظر م للتوصل إلى حل النيا  ،فهنيا الوسيي. اال

ن الواجي  م فله أن يفرض رأيه على الخصيوم فيي إطيار القيانور عة لهم فيه ، أما المحك حال اال األطراف

 : التطعيق ويختلف التحكيم عن الوساطة أيضا فيما يلي

 دعو. أمياميمكن رفيع الي إن اشتراط اللجو  للتحكيم قعل اللجو  للقضا  يكون قيدا على الدعو. واال -1

لية فيي حا اإلجيرا  يذا  القضا  إلى بعد المرور على  ذا الطرييق ويمكين لكيل وصيم اليدفع ويختليف

حيرار أ فياإلفراداليذي ال تجيده فيي الوسياطة  األميرتوجه وصمه للقضا  دون اللجو  للتحكيم ،و يو 

 . في اللجو  للقضا  بعد المرور بالوساطة أو المرور دون اللجو  إليها

فييي حييين رأي المحكييم أو الحييل المقييدم ميين طرفييه يكييون مليييم  لألطييرافرأي الوسييي.  ييير مليييم   -2

 .126لجميعهم وال يحق ألي من الخصوم التنصل منه 

ة تصدر الوساطة من وسي. وحيد ،على والف التحكيم الذي يمكن أن يصدر مين محكيم واحيد أو عيد -3

 . محكمين ( ي ة التحكيم

 .127،بعكس التحكيم الذي عادة ما قد يطول وقته أكير إلجرائها طوي تتطل  الوساطة وقتا  اال -4
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  : المطلب الثاني : مفهوم اتفاقية التحكيم

ئيري ععيارة يتم اللجو  إلى التحكيم بموج  اتفاق مشترك بين طرفيه ، وقد أطلق عليه المشير  الجيا    

يييل  ثار ييا وفيمييا تتم( اليييانيالفيير  )؟ ومييا  ييي شييروطها  األولاتفاقييية التحكيييم، فمييا  ييو تعريفهييا الفيير  

 ؟ (الفر  اليالث)

   : :تعريف اتفاقية التحكيم األولالفرع 

عليى  يذا  تين  االتفاقييةالمعلين عنهيا فيي  األطيراف إلرادةتعرف اتفاقية التحكيم على أنهيا تكيريس      

لتيي االخاصية  الحياالتوتنظميه لتكلييف الغيير بمهمية قضيائية تهيدف إليى حسيم النييا  ،ميا عيدا  اإلجرا 

وم تفرض التحكيم بموج  نصوص واصة ،كالتحكيم في المنا عات الجماعية للعمل ،فإن موافقة الخصي

 . ضرورية و ي عماد التحكيم ومشروعيته

ة تختليف ينعغي أن تنص  صيراحة عليى المهمية القضيائية المكليف بهيا الحكيام و يذه المهمي فاإلرادة      

ومفهيوم  و الوكييل ،والعقيد الخياص اليذي يكليف المحكيم بمهمتيه يتنيافىعلى تلك التيي تكليف بهيا الخعيير أ

 . الوكالة

،كميا أن  المييادين ير أنه إذ كان المشر  قد فسح المجال واسيعا أميام التحكييم فانيه منيع عنيه بعين      

وتين  الميادة  . اتفاقيات التحكيم يختلف حسي  الوقيت اليذي تعيرم فييه قعيل نشيو  النييا  أو بعيد وقوعيه

 اال. على أنه : يمكن لكل شخ  اللجيو  إليى التحكييم فيي الحقيوق التيي ليه مطليق التصيرف فيهيا 1006

 لألشييخاصوأ ليييتهم وال يجييو   األشييخاصيجييو  التحكيييم فييي المسييائل المتعلقيية بالنظييام العييام أو حاليية 

 أو في إطار الصفقات العموميية الدولية االقتصادية ع قتهاالمعنوية العامة أن تطل  التحكيم ما عدا في 

ويتعين من  ذا الين  انيه إذا كانيت حريية اللجيو  إليى التحكييم  يي المعيدأ مين حييث أنهيا ماسسية عليى "

 االتفاقفحس  ،بالنسعة للحقوق التي يتمتع فيها الشخ  بمطلق التصرف ،فانه تم حصر  اإلرادةسلطان 

 .128وأ ليتهم  األشخاصالة على التحكيم في المواد المتعلقة بالنظام العام وح

مين  ألسيرةاعلى التحكيم وارج ما ني  علييه قيانون  االتفاقفانه ال يمكن  األشخاصوبالنسعة لحالة      

حضيير يفميين العييديهي أن  األشييخاص أل ليييةإجييرا ات مماثليية تابعيية ميين الشييريعة السييمحا  ،أمييا بالنسييعة 

  .في  ذا المجال ألشخاصالتحكيم فيها لضرورة توفر ضمانات الحماية الممنوحة 

 

                                                             
 .421عبد السالم ذيب ، المرجع السابق ،ص  -128
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  الفرع الثاني :شروط اتفاقية التحكيم

 (ثانيا(والشروط الموضوعية  (أواال)تتميل شروط اتفاقية التحكيم في الشروط الشكلية     

التحكييم   ي شيرط األولىالتحكيم في صورتين  االتفاقيةتتجسد الشروط الشكلية  : الشروط الشكلية-أوال

ر حيل نييا  ثيا،أميا اليانيية فيتم عنيدما تعيرم ل مسيتقع ويكون عندما تعرم لحل النيا  من الممكن أن يييور 

  . مسعقا بمعنى قائما ،ويطلق عليها اسم اتفاق التحكيم

اليذي يلتييم  االتفاق بأنه  واإلداريةالمدنية  اإلجرا اتمن قانون  1007عرفته المادة : شرط التحكيم -أ

لعيرض النياعيات  ،129أعاليه  1006في عقد متصل بحقوق متاحة بمفهيوم الميادة  األطرافبموجعه 

التي قد تيار بشأن  ذا العقد عليى التحكييم يعنيي أن شيرط التحكييم كأصيل  يو اوتيياري وال يفرضيه 

م للجيو  فهيم مين يشيترطون التحكيي األطرافالمشر  على أطراف العقد الن اشتراطه مرتع. بإرادة 

الممنوحة للخصوم مما  االوتيارإليه عند قيام النيا  و م من يختارون المحكم ومرده كل ذلك حرية 

  .130يجعل  ذا التحكيم اوتياري 

 : ما يلي العط نويتضمن شرط التحكيم ،تحت طائلة    

 الكتابة : -1

الذي تضمن شرط التحكييم فيي وثيقية تابعية لهيذا العقيد لهيذه الوثيقية التيي  األصليينعغي أن ييير العقد     

تضمنت شرط التحكيم ولو كانت منفصلة عنه ماديا ، وضرورة أن يكون شرط التحكيم ميدون كتابية فيي 

  : ييعيت شيرط 1008/1أو على الوثيقة الملحقة بهذا العقد و ذا حس  ما نصت عليه الميادة  األصليالعقد 

أو فيي الوثيقية التيي تسيتند إليهيا  والكتابية  نيا  األصيلية االتفاقييةبالكتابة فيي  العط نتحت طائلة التحكيم 

 .131 فحس  إلثعاتهشرط الصحة التحكيم وليس 

 : تعيين المحكم أو المحكمين أو تحديد كيفية تعيينهم -2

لصحة شيرط التحكييم أن يتضيمن تعييين  واإلداريةالمدنية  اإلجرا اتمن قانون  1008/2تليم المادة        

المحكم أو المحكمين ، أو تحديد كيفيات تعيينهم ،أي تحديد كيفية اوتيار م كإحالية مييال إليى نظيام تحكيميي 

  . 132المحكمين  اال يفضي إلى تعيين 

تم من اجل الفصل فيي الخصيومة التيي  اال تماموالمحكم  و الشخ  الذي يتمتع بيقة الخصوم أولوه     

تيور بينهم بمناسعة تنفيذ عقد معين لم يفرض المشر  لتعيينه توافر صفات معينة ولكنه ونظيرا لمصيلحة 

                                                             
 .359سعيد بوعلي ، المرجع السابق ص   - 129
 3بوضياف عادل ،المرجع السابق ص  -130
 377بوضياف عادل ، المرجع السابق ،ص  -131
 468فريحة حسين ، المرجع السابق ، ص  -132
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فيييي اللجيييو  للتحكييييم كطرييييق بيييديل لحيييل النياعيييات فيييإنهم يختارونيييه مييين بيييين أ يييل الخعيييرة  األفيييراد

نادا جامعييا أو وعييرا أو محامييا أو  يير ذليك مين فقد يكون قاضيا سابق أو است .في النيا  واالوتصاص

وعلييه يمكين  األطيرافمين حيل النياعيات التيي تييور بيين  ألصيحابهاوالمهن التي تسمح  االوتصاصات

علييى التصييدي لحييل النيييا  القييائم  األطييرافبييين الخصييوم أو  اإلجمييا القييول أن المحكييم  ييو ميين يلقييي 

  . 133بينهم

واعتعير كيان ليم يكين فيي حيين يعقيى العقييد  بياط فيان ليم يتحقيق  يذين الشيرطين وقيع شيرط التحكييم      

متصيل بالعقيد  التحكميالمتضمن  ذا الشرط صحيحا وتعقى بقية أحكامه سارية المفعول ر م أن الشرط 

 ط ناليعلكونيه ييرد ضيمن بنيوده أو فيي وثيقية تسيند إلييه، و يو ميا يجعليه مرتعطيا بيه مين حييث  األصلي

والصحة ،لهذا يعتعر بعين الفقهيا  أن شيرط التحكييم بطيل صيحيحا ميا دام مسيتوفيا لشيروطه وليو بطيل 

 .134األصليالعقد 

ق التحكييم اتفيا"بأنيه  واإلدارييةالمدنيية  اإلجيرا اتمين قيانون  1011عرفته المادة اتفاق التحكيم : -ت

بموجعييه عييرض نيييا  سييعق نشييو ه علييى التحكيييم  تعنييي اتفيياق  األطييرافالييذي يقعييل  االتفيياق ييو 

س حول التحكيم يتم حول نيا  فعلي ير   في نشأة الخصوم بتجن  اللجو  إلى القضا  لحله ،ولي

مين 1012ولقيد حيددت الميادة  . نييا  محتميل الوقيو  كميا  يو علييه الحيال بالنسيعة لشيرط التحكييم

 : ط صحة اتفاق التحكيم كالتاليشرو واإلداريةالمدنية  اإلجرا اتقانون 

فيس ن 3مين  1012/1يشترط في اتفاق التحكيم أن يكيون مكتوبيا و يذا عميال بين  الميادة الكتابة : -1

 ." على التحكيم كتابيا االتفاقالقانون التي يقتضي : يحصل 

يجيي   واإلداريييةالمدنييية  اإلجييرا اتمين قييانون  1012/2فحسيي  المييادة  تحديلد موضللوع النللزاع : -2

،وذلك عن طريق عيرض الوقيائع  التحكمي االتفاقتحديد موضو  النيا  في  العط نتحت طائلة 

أقيوال الفقهيا  ،حييث ال يمكين  وي لالتي تحدد  ذا الموضيو  واليرواب. والحيدود المرسيومة مين 

يقتضيي إذا تم التوافق بينهم على  ذا التعديل ، وللتمكن مين تحدييد الموضيو   إالتععير  ذه الوقائع 

 .135 أن يكون النيا  قد نشأ قعل التوقيع على اتفاق التحكيم 

:أي تعيين المحكمين في اتفياق التحكييم عين طرييق ذكير  تحديد أسماء المحكمين أو كيفية تعيينهم -3

مييييال إلييى مركيييي تحكيميييي يقيييوم بتعييييين المحكيييم أو  كاإلحاليييةأسييمائهم، أو تحدييييد كيفيييية تعييييينهم 

المدنييية  اإلجييرا اتميين قييانون  1012ليييه الفقييرة اليانييية ميين المييادة المحكمييين ، و ييذا مييا نصييت ع

 .136 واإلدارية

                                                             
 .378بوضياف عادل ، المرجع السابق ، ص  -133
  .353-352السابق ،ص ص  مصطفى محمد الجمال وعكاشة محمد عبد العال ، المرجع -134
جوان عن الطرق البديلة 61 و 15عبد الحميد االحدب ، قانون التحكيم الجزائري الجديد ،مجلة المحكمة العليا ،عدد خاص باليومين الدراسيين  -135

 .216-21،ص 2008، (1لحل النزاعات ،(ج 
 468،ص  فريحة حسين ،المرجع السابق -136
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  ثانيا :الشروط الموضوعية :

 .( ثانيا)وشروط موضوعية واصة  (أوال(تنقسم الشروط الموضوعية إلى شروط موضوعية عامة       

 انيه يشيترط أنباعتعيار أن التحكييم عقيد كسيائر العقيود ف : التحكيم االتفاقيةالشروط الموضوعية العامة  -أ

يلة في مة ،والمتمالعامة للعقد ،و ي الشروط المطلوبة في جميع العقود طعقا للقواعد العا األركانتتوفر فيه 

 . كل من الرضا ، المحل والسع 

ا  الناشي  أو على اتخاذ التحكيم وسيلة لفن الني االتفاقيج  أن تتقابل إرادة طرفي ركن الرضا : -1

صيريحا فيعيرم الطرفيان اتفاقيا واصيا عليى  اإلرادةالذي سينشأ بينهما والغالي  أن يقيع التععيير عين 

عليى اللجيو  إلييه عنيد قيييام النييا  ، وكميا فيي سيائر العقييود  األصييليالتحكييم أو ينصيان فيي العقيد 

 اإلكيييراهيس ، يشييترط فيييي  يييذا الرضيييا أن يكييون والييييا مييين العييييو  المتميليية فيييي الغلييي. ن التيييدل

 . 137 واالستغ ل

كيون يمحل عقد التحكييم  يو موضيو  النييا  ويشيترط فييه وفقيا للقواعيد العامية أن  ركن المحل :  -2

ل فيي ذاتيه للوجود ، أن يكون معينا أو قابل للتعيين وان يكيون ممكنيا  يير مسيتحي قاب موجودا أو 

ن يكيون على التحكيم في نيا  حول ملكية عقار سعق وان تهدم ، كميا يشيترط فييه أيضيا أ كاالتفاق

  . العامة واآلدا على وجه الخصوص مشروعا  ير مخالف للنظام العام 

 

يشييترط فييي السييع  كييركن ميين أركييان العقييد أن يكييون موجييودا صييحيحا ومشييروعا  ركلن السللبب : -3

يجيد سيععه فيي إرادة  والسع  كركن للعقد ال ييير في  ذا المجال أي صيعوبة ذليك أن عقيد التحكييم

 .138استععاد طرح النيا  على القضا  وطرحه على المحكمين، و و سع  مشرو  دائما األطراف

  التحكيم : االتفاقيةصة الشروط الموضوعية الخا –ب 

 .لتحكيملوقابلية النيا   األ ليةالتحكيم في كل من  االتفاقيةتتميل الشروط الموضوعية الخاصة     

 . في كل شخ  يريد إبرام اتفاقية تحكيم طعيعييا أو معنوييا األ ليةيج  أن تتوفر شرط  : األهلية -1

مين  40يمكن لكل شيخ  طعيعيي بليغ سين الرشيد حسي  ني  الميادة  أهلية الشخص الطبيعي :*

القانون المدني وليم يحجيي علييه أن يعيرم اتفاقيية تحكييم والين التحكييم يعنيي التنيا ل عين الحيق فيي 

اللجو  إلى القضا  بما يفره من ضمانات تقليدية للتقاضي كميا انيه قيد يرتي  فقيدان الحيق المتنيا   

                                                             
 .174، ص  1998، اإلسكندريةالتجاري الدولي (دراسة في قانون التجارة الدولية )دار النهضة العربية محمد شفيق ،التحكيم  -137
،كلية  األعمالنسرين كروم ،إجراءات التحكيم التجاري الدولي في القانون المقارن والقانون الجزائري ،مذكرة ماجستر ،تخصص قانون  -138

 102ص  2006-2005الحقوق ،جامعة سعد دحلب ، البليدة ،
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لطييرف المعنييي ،فييان المشيير  قييد اشييترط بموجيي  نيي  المييادة عليييه إذا قضييى بييه لغييير صييالح ا

فيي الشيخ  الطعيعيي أ ليية التصيرف فيي  139 واإلدارييةالمدنيية  اإلجيرا اتمن قيانون  1006/1

عقييد التحكيييم وليييس مجييرد أ لييية التقاضييي وإدارة الحقييوق وبالتييالي فييان المشيير   إلبييرامالحقييوق 

يملك التصيرف فيي حقوقيه الماليية أصيال أو بيإذن الجيائري يعتعر التحكيم طريقا ، وعليه فكل من 

والوصيياية والقواميية ، أو اتفاقييا بموجيي   األوليييةاسييتينائيا للتقاضييي المحكميية أو بحكييم القييانون فييي 

أو فقيدانها أو عيدم اكتمالهيا  األ ليية، وبانعدام  ذه 140اتفاقية تحكيم  إلبراموكالة واصة يكون أ ال 

 . حس  الحالة وال ترت  أثر ا إلبطالبلة تكون اتفاقية التحكيم باطلة أو قا

أو التيي  في الحدود التي يضعها عقيد إنشيائها باأل ليةيتمتع  ذا الشخ  أهلية الشخص المعنوي : *  

ي  يالمعنويية الخاصية  فاألشيخاصيقرر ا القانون ،والشخ  المعنوي يمكن أن يكون واصا أو عاميا 

 ادياالقتصالخاضعة للقانون الخاص كالشركات الوطنية والماسسات العمومية ذات الطابع  األشخاص

 .والتجاري

المعنوييية الخاضييعة للقييانون العييام حيييث يمنييع  األشييخاصالمعنوييية العاميية فهييي  األشييخاصأمييا       

وطنيية أو  فيي ميادة الصيفقات العموميية سيوا  كانيت إالأشخاص القانون العام من إبيرام عقيود التحكييم 

معرمية مييع متعيياملين أجانيي  فيميا يخيي  التحكيييم الييداولي ، أمييا ويارج الصييفقات العمومييية فييال يجييو  

  اليواردة فيي  الحياالتالدوليية وذليك فيي  االقتصيادية ع قاتهياطل  التحكيم فيي  يير  األشخاص لهاال 

  . 141الدولية التي صادقت عليها الجيائر االتفاقيات

 ال لهييياالمعنويييية العامييية الممييييل القيييانوني  األشيييخاصويوقيييع عليييى عقيييود التحكييييم التيييي تعرمهيييا      

 : يلي كما واإلداريةالمدنية  اإلجرا اتمن قانون  976و م حس  المادة  األشخاص

 . لو ير أو الو را  المعنيين بالقطا  إذا كان التحكيم متعلقا بالدولةا -

 . ديةحكيم بالعل، أو رئيس المجلس الشععي العلدية أن تعلق  ذا الت بالواليةالوالي أن تعلق التحكيم  -

م متعلقييا الممييل القيانوني للماسسيية أو ممييل السييلطة الوصيية التيي تتععهييا الماسسية إن كييان التحكيي -

 . بماسسة عمومية ذات طابع إداري

  قابلية النزاع للتحكيم : -2

يكيون واضيعا للتحكييم بيالنظر إليى موضيوعه ،  القابلية للتحكيم  ي ميد. اسيتعداد النييا  ألنيه     

و كذا فان  ذا العنصر يتعلق بمحل عقيد التحكييم المتمييل فيي موضيو  النييا  الميراد حسيمه عين 

، وبالتيالي يتحيدد نطاقيه  األصيلالذي يعتعر استينا  عين قضيا  الدولية بوصيفه  اإلجرا طريق  ذا 

                                                             
على :"يمكن لكل شخص اللجوء الى التحكيم في الحقوق التي له مطلق  واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتمن قانون  1006/1تنص المادة  -139

 " التصرف فيها
 .67حدب ،المرجع السابق ، ص األعبد الحميد ا -140
 .9 ددع، 0092ص، .10-9 نشرة المحامي صادرة في منظمة المحامين ، بسطيف ،  اإلداريةمصطفى تراري تاني، التحكيم في المنازعات  - 141
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علييى  االتفياقيية تحديييد المسيائل التيي يجييو  دوليية بحر بمنا عيات معينية ال يتعييدا ا ، وتتيولى كيل 

المدنية  اإلجرا اتمن قانون  1006/2تسويتها عن طريق التحكيم فالجيائر ميال نصت في المادة 

يليي : ال يجيو  التحكييم فيي المسيائل المتعلقية بالنظيام العيام أو  بخصيوص ذليك عليى ميا واإلدارية

 .  "142 وأ ليتهم األشخاصحالة 

كل ما يتعلق بالنظام العام  ير قابل للتحكييم ألنيه يتصيل بميا ال يجيو   المتعلقة بالنظام العام :المسائل   * 

النارية أو ميال النيا  حول دين قمار ،والنظام العام  باألسلحةالتعامل فيه بمقتضى قوانين واصة كالتعامل 

تحدييد  1958المتحيدة بموجي  اتفاقيية نيوييورك  األميم،لهيذا رفين مياتمر  ألوير.فكرة مختلفة مين دولية 

المسائل التي يجيو  التحكييم فيهيا ،و كيذا بأويذ قضيا  التحكييم فيميا يخي  التحكييم التجياري اليدولي بفكيرة 

النظييام العييام الييدولي ، إذ يكلييف المحكمييون بحماييية المصييالح العليييا للمجتمييع الييدولي ، ومتييى كانييت اتفاقييية 

ومين ثيم عيدم اوتصياص محكمية  بعط نهيام فانيه  العيا ميا تقضيي أحكيام التحكييم التحكيم مخالفة لهذا النظيا

 . 143 التحكيم بنظر النيا 

يصيو  إجيرا ه فيي  يجو  التحكيم في  ذه المسائل وعلى ذليك اال اال: األشخاصالمسائل المتعلقة بحالة *

، أو اعتعاره شيخ  ميا وارثيا أم  يير وارث ،  وبط نهوصومة تتصل بسع  إنسان أو بصحة عقد  واج 

وان  األسيرةويستينى من ذلك نو  من التحكيم له طابع محاولة الصلح فيما يخ  قضايا الطالق في قيانون 

انه يسمى تحكيما ويجو   ذا التحكيم في التعوين  إالالعامة للتحكيم وشروطه  األحكامكان ال ينطق عليه 

 . 144 أو في الخصومة بتقسيم التركة األقار مقدار النفقة الواجعة ألحد عن فسر الخطعة أو في تحديد 

كتسيا  حيق يجو  التحكيم في وصومة تتصل بأ لية شخ  ال اال : األشخاصالمسائل المتعلقة بأهلية  *

وعليه فيان اللجيو   . تصرف معين إلجرا ، أو أ ليته  االنتخا معين أو ممارسة كحق التملك أو الحق في 

بطالنا مطلقا مين النظيام العيام ، ويجيو  أن يتمسيك بيه  باط إلى التحكيم في المسائل اليالية المذكورة يكون 

، بيل وعليى المحكمية أن تقضيي بيه مين تلقيا   اإلجيرا اتأي وصم في الدعو. وفي أي حالة تكيون عليهيا 

 .145بما اتفق عليه الخصوم  االعتدا نفسها دون 

 

 

 

                                                             
المعنوية العامة أن تطلب التحكيم ،ما عدا في  لألشخاصعلى :"وال يجوز  واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتمن قانون  1006/3تنص المادة   -142

 "الدولية أو في إطار الصفقات العامة االقتصادية علقاتها
 . 100نسرين كروم ،المرجع السابق ، ص  -143
 .على إجراء التحكيم في حالة الخصام بين الزوجين األسرةمن قانون  56تنص المادة  -144
 . 166مصطفى محمد الجمال وعكاشة محمد عبد العال ، المرجع السابق ، ص   -145
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 الفرع الثالث: اثأر اتفاقية التحكيم 

مييال وجيي  عليييهم إتعاعييه ع ألطرافهييامتييى أبرمييت اتفاقييية التحكيييم بشييكل صييحيح صييارت قانونييا مليييم     

 نهيا ميا  يوم اآلثياربقاعدة العقد شريعة المتعاقدين واتفاقية التحكيم أييا كانيت صيورتها ترتي  مجموعية مين 

 . )ثانيا)ومنها ما  و سلعي  (أوال)ايجابي 

 التحكيم االتفاقية اإليجابية : اآلثارأوال

كيم كطريق بديل حل نياعات عن طريق التح األطرافالتحكيم في التيام  االتفاقية اإليجابية اآلثارتتميل    

 . المحكمين لحل النياعات والتمتع بالميايا التي يحققها ، وكذلك إسناد مهمة حل النيا  إلى المحكم أو

يترت  على التحكيم   :بحل نزاعاتهم عن طريق التحكيم بدال من اللجوء إلى القضاء األطرافالتزام  -أ

من القانون المدني التي تقضيي بيان العقيد  106التيام أطرافه بحل نياعهم بواسطة عمال بن  المادة 

ده شريعة المتعاقدين ، فال يجو  ألي منهم الرجو  عين إجرائيه بإرادتيه المنفيردة بيل يلتييم بتنفييذ تعهي

بإحالة نياعهم الحالي أو المستقعلي على التحكيم بدال من اللجو  إليى الجهيات القضيائية التابعية للدولية 

مين الميادة  األوليىوفي إطار التحكيم التجاري الدولي أكدت اتفاقية نيويورك ذلك بموج  ني  الفقيرة 

 .146  منها 2

 :  يلي كر منها مايتمتعون بميايا متعددة التي نذوبالتالي فان التيام الخصوم باتفاقية التحكيم يجعلهم     

كييم حإلييى قعييول  بأطرافييهالعييدل يقييوم علييى أسيياس التراضييي  العييا مييا يييدفع  إلقامييةباعتعيياره أداة  -

 . المحكمين والرضا به

 ع للدولية ،لحيل النياعيات والمتميلية فيي القضيا  التياب األصليةالتحكيم طريق استينائي عن الوسيلة  -

 . كيم، فال ينسح  إلى عقود أور. لم يشملها التح االتفاقوبالتالي فهو محدد بقدر ما حدده 

 .قلة كلفة التحكيم مقارنة مع مصاريف التقاضي أمام المحاكم -

كم ، لتقاضيي أميام المحيايكون جريان التحكيم في جو ميريح للخصيوم ، فهيو لييس علينيا كميا  يو حيال ا

ليد.  إلى سرعة الفصل في النيا  حيث يستغرق وقتا اقل من الوقت اليذي يسيتغرقه اليدعو. باإلضافة

 . المحاكم

                                                             
المتحدة في  األممالتي صادق عليها مؤتمر  االتفاقيةبتحفظ إلى  االنضمام، يتضمن  1988نوفمبر  05مؤرخ في  233-88مرسوم رقم  -146

 .4،ص  1988وفمبر ن 23صادرة في  48عدد  وتنفيذها، ج ر، األجنبية،والخاصة باعتماد القرارات التحكيمية  1958يونيو  10نيويورك بتاريخ 
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تلييم اتفاقيية التحكييم أطرافهيا بيان  إسناد مهمة حل النزاع إلى المحكمة التحكيمية بدال من القضلاء : - 

يعهدوا بالمنا عة الناش ة بينهم والمتفق على حلها بواسطة التحكيم إليى المحكمية التحكيميية أي يترتي  

سيل  النييا  مين واليية القضيا  وإسيناده إليى محكمية التحكييم لتقيوم بحليه بيدال عنيه  االتفاقيةعلى  ذه 

م النيا  أميام القضيا  يكيون فيي  يذه الحالية للخصيم اليذي ،وان حدث ورفع احد أطراف اتفاقية التحكي

 .147اوتصاص المحكمة وطل  إحالة النيا  إلى المحكم  يتمسك بالتحكيم الدفع بعدم

المشتركة لطرفي اتفاقية التحكيم التيي  لإلرادةمحكمة التحكيم فإنها تتحدد وفقا  االوتصاصأما بالنسعة 

وفي إطيار التحكييم التجياري اليدولي يعتعير أيضيا معيدأ والموضو  ،  األشخاصتضع نطاقه من حيث 

أي اوتصاص محكمة التحكيم بالفصيل فيي اوتصاصيها مين أ يم المعيادئ ،  باالوتصاص االوتصاص

 األولوييةمسيألة اوتصاصيهم بيالنظر فييه و يم أصيحا   فالمحكمون المكلفون بحل النيا  ينظرون في

  .148في ذلك 

  : التحكيم االتفاقيةالسلبية  اآلثار-ثانيا  

و  إليى القضيا  التحكييم حيول نقطية واحيدة تتمييل فيي الحرميان مين اللجي االتفاقييةالسلعية  اآلثارتدور        

لييى عومين التمتييع بكيل ضييماناته و يو مييا يسيمى بمعييدأ عيدم اوتصيياص القضيا  بالمنا عييات المتفيق بشييأنها 

 قياتاالتفاته التحكيم ،و و معدأ مكرس في إطار كل من التحكيم الداولي والتحكيم التجاري الدولي حيث تعن

 ي اتفاقييةة المتصلة بالتحكيم بكيفية وان حدث ورفع احد أطراف اتفاقية صريحة وواضحة واصة فيالدوليــ

 . نيويورك

تمنيع  االتفاقيية ور اليدفع بوجيود اتفاقيية التحكييم الين  يذه  الالنيا  أمام القضا  جا  للطرف إالتحكيم       

لنظر في موضو  النيا  ، لكن القاضيي أطرافها من اللجو  إلى القضا  مرتعة بذلك اثر عدم اوتصاصه با

أماميه بوجيود التحكييم ، فهيو ال يييير  يذه  األطيراف ذه إن ليم ييدفع احيد  االوتصاصال يتدول في مسألة 

ليية العامية فيي حيل النياعيات ، وحضيور أطيراف التحكييم والمسألة من تلقا  نفسه الين القضيا  صياح  اال

 اإلجيرا اتمين قيانون  1045أمامه يعني تخيلها معا عن إجرا  التحكيم ضيمنيا و يو ميا ذ عيت إلييه الميادة 

 .149 واإلداريةالمدنية 

  للتحكيم اإلجرائيالمبحث الثاني : التنظيم  

 األوييريقوم التحكيم على سند تعاقدي يتميل في اتفاقية تعرم قعل أو بعد نشيو  النييا  ، ومتيى نشيأ  يذا      

 األساسييةوفيق جملية مين المعيادئ  اإلجيرا اتتنطلق الخصومة التحكمية بتشكيل  ي ة تحكييم تتيولى تسييير 

                                                             
 1998ص .199 ن  اإلسكندرية، دار النهضة العربية (الدولية دراسة في قانون التجارة )محمد شفيق ، التحكيم التجاري الدولي  -147
 et.lawjo.wwwn والمقارن ، منشور على موقع األردنيتفاق التحكيم التجاري وفق أحكام القانون ال اإليجابية اآلثاررضوان عبيدات ،  - 148

 .)د ت ص)دون ترقيم الصفحات .
إذا كانت  ،يلي :"يكون القاضي غير مختص بالفصل في موضوع النزاع  على ما إلداريةواالمدنية  اإلجراءاتمن قانون  1045تنص المادة  -149

 . " األطرافالخصومة التحكيمية قائمة ، أو إذا تبين له وجود اتفاقية تحكيم على أن تثار من احد 
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كم تحكيمي يفصل في اصيل بإصدار ح العط نإن سلمت من  اإلجرا اتوالقواعد التفصيلية ، وتنتهي  ذه 

النيا  بصدوره المحكمون وحتى يندما  ذا الحكم في النظام القانوني الوطني ينعغي إن يسلم مين الطعين ، 

علييه ومع ذلك يج  عرضه على قاضي التنفيذ لصعغة بالصييغة التنفيذيية فيي حالية ميا إذا رفين المحكيوم 

  .150مي لتحكاالتنفيذ الطوعي للحكم 

مييع  األويير.المطعقيية علييى النياعييات  اإلجييرا اتفتحكمييه  اإلداريييةلتحكيييم فييي المييادة وفيمييا يخيي  ا     

مين  977المعنوية العامة، واصية وان الميادة  باألشخاصبععن الخصائ  المرتعطة  األقلعلى  االحتفا 

: تطعق المقتضيات الواردة في  يذا القيانون المتعلقية  يلي تن  على ما واإلداريةالمدنية  اإلجرا اتقانون 

 .151  "اإلداريةبتنفيذ أحكام التحكيم وطرق الطعن فيها على أحكام التحكيم الصادرة في المادة 

التحكييم  إلى الخصومة التحكمية وفي المطل  اليياني إليى أحكيام األولوعليه سوف تتطرق في المطل      

 ..ن في أحكام التحكيم وتنفيذ اوالمطل  اليالث إلى طرف الطع

  :الخصومة التحكمية األولالمطلب 

ة المدنييي اإلجييرا اتميين قييانون 1024إلييى  1010تخضييع الخصييومة التحكمييية إلييى أحكييام المييواد ميين      

لتحكيييم اونهايية وصييومة  (األولالفيير  (بمواعيييد وإجييرا ات التحقييق  األحكيامحيييث تتعليق  ييذه  واإلداريية

 . (الفر  الياني)

  :مواعيد وإجراءات التحقيق األولالفرع   

إذا كانيت متعلقية بالنظيام  إالال يلتييم بهيا المحكيم  اإلجرائييالمقيررة فيي القيانون  اإلجرائيةإن المواعيد     

ن عليى حكميه إذا حكيم دون  اليعطالتي يلتييم المحكيم بهيا وبالتيالي ال يترتي   باإلجرا اتالعام والمقصود 

التييي تتماشييى مييع طعيعيية التحكيييم كنظييام اسييتينائي سييريع ميييل عييدم التوقيييع علييى  اإلجييرا اتالتقييييد بهييذه 

عريضة الدعو. بواسطة احد المحامين أو إليام الخصم بحضور محام عنه في جلسيات التحكييم وليم يحيدد 

للخصوم والمحكيم حريية اجتييا  المكيان والييمن المحاسي  لهيم  اإلجرا اتمكان لجلسات التحكيم وأعطت 

كما يجو  أن يكون في موطن أو مكت  أكعر م سنا أو مكت  احد م ، كما يجو  أن تكون جلسيات التحكييم 

  .152كلها في مكان واحد أو أماكن متعددة 

رف الييذي يهمييه معييا أو ميين قعييل الطيي األطييرافوبعييد ا يعييرض النيييا  علييى محكميية التحكيييم ميين قعييل     

المدنيية  اإلجيرا اتمين قيانون   1010بشيرط التحكييم و يذا ميا نصيت علييه الميادة  األمرالتعجيل إذا تعلق 

، وفي  ذه الحالية يلييم المحكوميون بإتميام  إنهائهويكون اتفاق التحكيم صحيحا ولو لم يحدد اجل  واإلدارية

                                                             
 ، الرقابة القضائية على إجراءات التحكيم في القانون الجزائري الجديد ، نشرة المحامي ، صادرة عن منظمة المحامين ، احمد الورقلي -150

 . 11ص  2009،  9بسطيف ، عدد 
 .471فريحة حسين، المرجع السابق ، ص   - 151
 .365سعيد بوعلي، المرجع السابق ، ص   - 152

- 45 -  



 األجيلطيار محكمية التحكييم ويمكين تحدييد  يذا مهمتهم في  رف أربعة اشهر تعدأ من تارير تعييينهم أو إو

  .153أو من طرف رئيس المحكمة المختصة  األطرافبموافقة 

طعيييق علييى أن ت واإلداريييةالمدنييية  اإلجييرا اتقييانون  1019وقييد نيي  المشيير  الجيائييري فييي المييادة      

الف وييعليى  طيرافاألالمقيررة أميام الجهييات القضيائية ميالم يتفيق  واألوضيا  اآلجيالالخصيومة التحكيميية 

كييم سيلطة إذا أجيا  اتفياق التح إالذلك، كما أن أعمال التحقييق والمحاضير تنجيي مين قعيل جمييع المحكميين 

 ريييةواإلداالمدنييية  اإلجييرا اتقييانون  1020نييد  احييد م للقيييام بهييا و ييذا حسيي  مييا جييا  فييي نيي  المييادة 

 إالد يم ريجيو   إذا شيرعوا فيهيا ، وااليجو  للمحكمين التخليي عين المهمية  انه اال 1021وأضافت المادة 

 ارض جنائيإذا طرأ سع  من أسعا  الرد بعد تعيينهم ، وإذا طعن بالتيوير مدنيا في ورقة أو إذا حصل ع

ي فييإلييى الجهيية القضييائية المختصيية ويسييتأنف اجييل التحكيييم ميين تييارير الحكييم  األطييرافيحيييل المحكمييون 

ديم من نفيس القيانون كميا يجي  عليى كيل طيرف تقي 1021/2ة المسألة العارضة و ذا ما جا  في ن  الماد

عليى ميا   فصيل المحكيم بنيا وإال األقيلدفاعه ومستنداته قعل انقضا  أجال التحكيم بخمسة عشر يوميا عليى 

  . من نفس القانون 1022وفقا لن  المادة  األجل ذا  و لقدم إليه من 

  الفرع الثاني : نهاية خصومة التحكيم

 جيرا اتاإلوالفا لما تنتهي به مهمة محكمة التحكييم بموجي  حكيم فاصيل فيي النييا  ، فقيد حيدد قيانون     

طرييق بيديل  التحكييم باعتعياره و لهياينتهيي مين  حياالتأربعية  1024الجدييد فيي الميادة  واإلداريةالمدنية 

  :  ي الحاالتلحل النيا  و ذه 

عيرر أو بعيد تنحيتيه أو حصيول ميانع منعيه مين القييام وفاة احد المحكمين أو رفضه القيام بمهمته بم -1

مين نفيس القيانون عنيدما  1009مع ما أوردناه في شرح الميادة  الك مبمهام التحكيم ، ويتقاطع  ذا 

يعترض مانع يمنع من تشكيل محكمة التحكيم أين يتم اللجو  ليرئيس المحكمية لتعييين محكيم ولكين 

اليين مسييألة انتهييا  التحكيييم متعلقيية بحصييول المييانع أو أعالييه تختلييف عيين ذلييك  1024حاليية المييادة 

عن إتمام مهمة التحكيم أو القيام بها مع قيام تشكيلة محكمة التحكييم صيحيحة ، وبهيذا فيان  االمتنا 

أعاله ال تخي   1024تخ  عدم قيام تشكيلة محكمة التحكيم في حين تجد المادة  1009/1المادة 

التشكيلة وحصول المانع أو ميا يعيرر عيدم القييام بمهمية التحكييم بعيد قيام التشكيلة وإنما تتعلق بقيام 

 ييذه المرحليية أو تجاو  ييا ولكيين فييي حاليية وجييد اتفيياق سييابق بييين أطييراف العقييد يقضييي باسييتعدال 

المحكييم او اتفيياق يقضييي بإمكانييية اسييتعداله ميين طييرف بيياقي المحكمييين فييان انتهييا  التحكيييم بهييذه 

التوجيه إليى رئييس المحكمية المختصية  األطيرافعليى  االتفاق  الطريقة  ير وارد وفي حالة  يا

 . 154من  ذا القانون 1009لتعيين محكم طعقا لن  المادة 

                                                             
 .370، صسعيد بوعلي، المرجع السابق  - 153
 .394-393بوضياف عادل ، المرجع السابق ، ص   - 154
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عليى  اقاالتفيتم  عليها بين أطراف العقد وفي حالة لم االتفاقانتها  المدة المقررة للتحكيم والتي تم  -2

دة مييوبانتهيا   1018ميدة معينية فيي شيرط التحكييم أو اتفياق التحكييم فييمكن الرجيو  لين  الميادة 

  . أربعة اشهر يكون التحكيم قد انتهى

 . موضو  النيا  أو انقضا  الدين المتنا   فيه الشي يفقد  -3

 .بوفاة احد أطراف العقد  -4

 أحكام التحكيم و طرق الطعن فيها: المطلب الثاني

يهييا (؛ ثييم نسييتعرض طييرق الطعيين فاألولنتطييرق فييي  ييذا المطليي  إلييى دراسيية أحكييام التحكيييم )الفيير      

ذ ا الواجيي  تنفييي اإلجييرا اتلييك إلييى العحييث عيين موضييو  تنفيييذه ميين حيييث )الفيير  الييياني(؛ لنعييرج بعييد ذ

 (.)الفر  اليالث

 أحكام التحكيم:  األولالفرع 

 ي فانيه   حكم يسمى حكيم تحكيميي وميليه مييل الحكيم القضيائإن الخصومة التحكيمية بفصل فيها بموج     

م التحكيييم القانونيية والشييكليات التيي تنظمييه وفقيا للقييانون التحكييم أو نظييا اإلجييرا اتيخضيع لمجموعيية مين 

م وجعلهيا حكيام التحكييالاط حس  ما يطلق عليه في كل دولة ، لذا أورد المشر  جملة من العيانات والشيرو

 1025واد القضائية الصادرة عن الجهات القضائية ، وقد ني  عليهيا مين المي األحكامقرينة من  و لهامن 

كمييون مح مييداوالتإلييى  (الأو)ليذا سييوف نتنيياول فيي  واإلداريييةالمدنييية  اإلجيرا اتميين قييانون  1031إليى 

 ات دعاوكيذلك عيرض ميوجي الي ( ،ثانييا ) األصيوات أ لعييةوالتي تكون سيرية ، وإصيدار أحكيام التحكييم 

 (.ثاليا)ويج  أن تكون أحكام التحكيم مسععة  األطراف

 المحكمين مداوالتوجوب سرية : الأو 

المحكييومين ر ييم عييدم التيييامهم بييأدا  اليمييين القانونييية  مييداوالتعلييى سييرية  1025نصييت المييادة        

كضييمان لهييذه السييرية ،ولقييد حسييم المشيير  مسييألة سييرية المداوليية فييي نيي  قييانوني صييريح وييالف بعيين 

، فليم يحيدد المشير  كيفيية المداولية بيل تركهيا  155 التي لم يرد فيها ذكر لسرية المداولة األور.التشريعات 

ظيييرا للتطييور الحاصيييل فييي  يييذا المجييال وعيييدم تقييييد محكمييية التحكييييم أو للخصييوم أو لمحكمييية التحكيييم ن

،فقيد تكيون عين طرييق المراسيلة  االجتميا للتداول ، فقد يفصل التداول عن طريق  المحكومين بنسق معين

 . على شكل معين للمداولة األطرافأو اتصال بأية طريقة كانت ما لم يتفق 

مين طيرف المحكيومين فقي. ، وبالتيالي حضيور أي طيرف مين  إاليحضير التيداول  أالوتقتضي السيرية     

أطراف الخصومة التحكيمية يفقد معنا ا ، وال يج  أن تفهم أن السرية ويالف العمليية بيان يمكين للخصيوم 
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ن ذلك تفسير للسرية والف تفسريها أمام القضا  والفيارق بينهميا فيي  يذه النقطية حضور جلسة المداولة األ

 .156معدوم 

 األصواتصدار أحكام التحكيم بأغلبية إ -ثانيا

وإنميا  لتحكيمي من محكمة التحكيم المشكلة من محكم واحيداإشكال يطرح بخصوص إصدار الحكم  الا     

فقيا ليرأي تطعيق المادة أعاليه فيي والية تشيكيلة الحكيم الجماعيية ، وقيد يتفيق أطيراف العالقية عليى صيدور و

رتي  عين و ذا ال يعيد مخيالف للين  بقيدر ميا  يو حيل ميا قيد يت األ لعيةرئيس الهي ة في حالة عدم تحقيق 

 ، وقيد يتسيا ل القيارئ الكيريم حيول صيعوبة صيدوراألصيواتتطعيق الن  واشتراط صدور حكم بأ لعيية 

ولكين  ،باأل لعييةفي حين أن عدد التشيكيلة  يو رقيم فيردي مميا يحيتم صيدور رأي  األصواتالحكم بأ لعية 

 .ولة الن أرا  المحكمين ليس على وجهتينليس بهذه السه األمر

، الشيي صيع  بعين  األ لعييةإلى أكير من رأيين مما يجعل تحقييق  أرا  مفقد يذ   المحكمون في       

وذ   الععن من الفقها  إلى انضمام فريق من المحكيومين اقيل عيدد إليى الفرييق أكيير عيددا ،ورأي  وير 

، والمشير  ليم يتعنيى تيرجيح رأي رئييس األ لعييةير. بضرورة استمرار المداولة إلى  ايية الوصيول إليى 

الهي ة و و أفضل من  الهي ة ولكن انعدام  ذا الن  فال مانع من العمل بهذه الطريقة بترجيح صوت رئيس

، ولهذا فان الفقييه دافييد رينييه يقتيرح التشيريع بين  قيانوني ينهيي  األ لعيةالعقا  في انتظار الخروج برأي 

 ييرض  االسييتنفاذو ييذا  باأل لعيييةالتحكيييم فييي  ييذه الحاليية و ييي التييي ال يصييل فيهييا المحكييومين إلييى حكييم 

 . 157 واإلداريةالمدنية  اإلجرا اتمن قانون  6102التحكيم دون فائدة تذكر و ذا نصت عليه المادة 

  األطرافثالثا : عرض موجز الدعاءات    

عليى انيه يجي  أن  1027/1ويج  أن تكون أحكام التحكيم مسععة ني  المشير  الجيائيري فيي الميادة      

لكن المشر  لم ييرد شيكال معينيا  3وأوجه دفاعهم  األطرافيتضمن حكم التحكيم عرض موجي الدعا ات 

وميين  ييذه  لحكيم التحكيييم وإنميا أورد بعيين العيانييات أو الشيكليات التييي يتعيين أن يتضييمنها الحكييم الصيادر،

وأوجه دفاعهم وما دام التحكيم يطعق القانون الذي  األطرافالشكليات عرض موجي الدعا ات الخصوم أو 

أن يراعييي الحكييم  األمييورعلييد الييذي صييدر فيييه التحكيييم فانييه ميين مسييتليمات أو قييانون ال األطييرافاوتيياره 

القييانون فييي الحكييم القضييائي ألنييه الفييارق الوحيييد يكميين فييي أن المحكييومين  يطلعييهالتحكيمييي الشييكل الييذي 

عكس القضاة الذين يستمدونها مين سيلطة الدولية ، ولهيذا فيان مقتضييات  األفرادستمدون سلطتهم من إرادة 

حيتم عليى  ي ية التحكييم مراعياة الجاني  الشيكلي والموضيوعي فيي الحكيم وفيق مقتضييات القيانون ت األمور
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طييرق الطعيين فييي أحكيام التحكيييم ويكييون ذلييك بييالنظر  وي لالييذي يجيد لييه دعمييا ميين  األمييرالمطعيق ،و ييو 

 .158 للقواعد القانونية المطعقة بخصوص الخصومة التحكيمية

مين دفوعيات  األطيرافوما قيل عين الشيكل اليذي يحيرر الحكيم عليى منواليه وضيرورة أراد ميا قدميه       

شيأنه شيأن حكيم  األوييروادعيا ات بشيكل ميوجي فيي مضيمون الحكيم ينصيرف لتسيعي  حكيم التحكييم فهيذا 

  التحكييم اشيتراط إعفيا  المحكميين مين التسيعي طيرافألالقضا  يلع  التسعي  دورا مهما وان كيان يمكين 

 . 159بطريقة معاشرة أو باوتيار م قانون ال يستليم التسعي  كطريق  ير معاشر

بالقيانون فيي  إالوكما  و متعارف عليه فالتسعي  يكون من حيث الوقائع والقانون ، والتحكيم ال يكيون      

لح فيي اليذي كيان يجييي التحكييم بالصي 1966الجديد على عكيس قيانون  واإلداريةالمدنية  اإلجرا اتقانون 

 . 160 والقانون المطعق  و قانون القاضي 451مادته 

التحكمييية تحتييوي علييى اسييم ولقيي  المحكييم أو المحكمييين كييذلك تييارير  األحكييامكمييا يجيي  أن تكييون       

 األشيخاصكيل مينهم وتسيمية  وميوطن األطيرافالصدور الحكم ومكان إصداره إضافة إلى أسيما  وألقيا  

 االقتضيا عنيد  األطيرافوكذا أسما  وألقا  المحامين وكذا من ميل أو ساعد  االجتماعيالمعنوية ومقر م 

  .161 واإلداريةالمدنية  اإلجرا اتمن قانون  1028و ذا ما نصت عليه المادة 

حالة امتنيا   إلى وجو  توقيع أحكام التحكيم من قعل جميع المحكمين ، مهما بلغ عدد م وفي باإلضافة     

ن جميييع مييعيين التوقيييع ، يشييير بقييية المحكمييين إلييى ذلييك ، ويترتيي  الحكييم  ثيياره باعتعيياره موقعييا  األقلييية

وفيي  يذه  ،توقيع على حكم التحكييم  األقليةإلى سع  رفن  اإلشارةالمحكمين وان كان القانون لم يتضمن 

قيييع كافيييا  ييذا التوإلييى رفيين العقييية ويكييون  واإلشييارةالحاليية تقييوم أ لعييية المحكمييين بييالتوقيع علييى الحكييم 

ف علييى تخليي الييعط نالقييانوني لحكييم التحكيييم ، وقصيير المشيير  الفرنسييي دون الجيائييري  األثييرلحييداث ا

 : اآلتيةالعيانات 

 . ولو الحكم من التسعي  -

 . ولو الحكم من بيان أسما  المحكمين وتارير الحكم -

 أل لعيةباحالة صدور الحكم في  األقليةعدم توقيع جميع المحكمين أو عدم ذكر واقعة رفن توقيع  -

مانعيا لصيدور  األ لعييةيكون رفين التوقيع مين طيرف  األقليةويحصر المشر  رفن التوقيع في  -

التييي  األ لعيييةفييال يمكيين التوفيييق عنييد ا بييين  باأل لعيييةالحكييم أو ترتييي  أثييره اليين الحكييم يصييدر 

اليذي يجعيل حكيم  األمرالتي رفضت التوقيع على مضمون الحكم ، و و  واأل لعيةأصدرت الحكم 
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التحكيم  ير ذي قيمة قانونية وال يمكن تنفيذه بعد ذلك بما يعدم الفائدة من اللجو  للتحكييم قعيل كيل 

  . 162 ذلك

ومن  ثار الحكم انه يجعل المحكم يتخلى عن النيا  ما لم يطل  منه تفسير  ذا الحكم أو تصحيح        

 163اليواردة فيي القيانون اإلجرا ات، وتطعق في  ذه الحالة  التي تضمنها ت فاالاإلالمادية أو  الخطا 

يعنيي إن أ يم اثير مين  ثيار  واإلدارييةالمدنيية  اإلجيرا اتمين قيانون  1030و ذا ما نصت عليه المادة 

للنظر في النيا  عن طريق التحكيم مرة أوير. مين نفيس المحكيم  األوليةصدور حكم تحكيمي و وال 

أو المحكمين الذين فصلوا في الخصومة التحكيميية ،وليذلك فيال يمكين للمحكيم أو لغييره مين المحكميين 

النظر في الخصومة التحكيمية من جدييد ،وقيدم المشير  عليى ذليك اسيتينا  مفياده جيوا  ذليك فيي حالية 

 ت القانونيةالفا الالمادية وا األوطا حيح تفسير الحكم التحكيمي وتص

وان كان بعن الفقها  يير. بيان  يذه المكنية المتميلية فيي تصيحيح الخطيأ الميادي أو تفسيير الحكيم      

تعيين نظير كيل ذليك مين طيرف القاضيي المخيت   الطة بعيدم  وال المهلية التحكميية وإالتحكيمي مرتع

التمعن الجيد في الن  القانوني ال تجيد ميا ييوحي بيذلك كأصل بهذه المنا عة في  يا  التحكيم ولكن ب

بل على العكس فان ميا قيرره المشير  مين إمكانيية تصيحيح الخطيأ الميادي اليوارد فيي حكيم التحكييم أو 

تفسير  ذا الحكم يعتعر اسيتينا  عليى القاعيدة المتميلية فيي عيدم جيوا  النظير فيي النييا  ميرة أوير. أو 

اليذي ال تجيد ليه  األميرمن متعلقات حكم التحكيم الذي فصيل فييه ، و يو  شي التطرق من المحكم ألي 

 .  164 حصرا

المقضييي فيييه بمجييرد صييدوره و ييذا  الشييي ويتمتييع حكييم التحكيييم ميلييه ميييل الحكييم القضييائي بحجييية         

 الشيي القضيائية مين حجيية  األحكياممين نيس القيانون يعنيي انيه ميا تحيو ه  1031حس  ما ورد في الميادة 

، ويرتي  كيل  شي قضي فيه قعل الطعن في الحكم القضائي يسري على حكم التحكيم ال فرق بينهما في الم

مييا يرتعييه الحكييم القضييائي بخصييوص النيييا  المفصييول فيييه عيين طريييق  ييذا الطريييق العييديل والمتميييل فييي 

 . 165التحكيم

   طرق الطعن في أحكام التحكيم :الفرع الثاني  

يادي الطعن فيي حكيم التحكييم إليى إعيادة طيرح النييا  كميا يسيمح بتصيحيح الحكيم سيوا  مين الناحيية      

عليى ميا  وباالعتميادالمعروفية ليد. بعين التشيريعات  اليعط نالشكلية أو الموضوعية و و ويالف دعيو. 

 وطييرق (أوال)فسييوف نتطييرق إلييى طييرق الطعيين العادييية  1032ذ يي  إليييه المشيير  الجيائييري فييي المييادة

 ( .ثانيا)الطعن  ير العادية 
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 بالنسبة لطرق الطعن العادية: أوال 

إن أحكييام التحكيييم الصييادرة عيين طييرق  ي ييات التحكيييم الداولييية أو محيياكم التحكيييم تكييون  ييير قابليية     

  .166للمعارضة فيها عن طرق ما يعرف بالطعن بالمعارضة 

يعنيي أن حكيم التحكييم  167 واإلدارييةالمدينة  اإلجرا اتمن قانون  1032/1و ذا ما نصت عليه المادة     

فيي العقيد  لألطيرافانيه يمكين  الم حظيةفيي اجيل شيهر مين تيارير النطيق بيه ميع  باالسيت نافيقعيل الطعين 

ميين نفييس  1033التييي تيربطهم و ييذا مييا ورد فييي نيي  المييادة  االتفاقييية ويي لالتنيا ل عيين  ييذا الطعيين ميين 

 و طل  إعادة النظر في الحكيم الصيادر فيي موضيو  النييا  فيان ذليك يجيري  االست نافالقانون يعني أن 

 .168 فرق بينهما  في أحكام التحكيم اال االست نافعلى 

والتيي رأ.  ل جتهيادفان ذلك يعد من المسائل التيي تخضيع  األجلولكن المشر  لم يشير إلى تمديد  ذا     

شير  ليم ميا دام الم باالسيت نافإجيرا ات عنيد الطعين  فيها ضرورة العمل بكل ما ورد فيي  يذا القيانون مين

مين عدميه  األجيلوتمدييد  األجيلبشكل واضح وصريح وترك مسائل تحديد بيدئ احتسيا   األمريفصل في 

  . و ير ا من المسائل التي سكت عنها

أو  يره من الطعون في أحكيام التحكييم شيأنه شيأن  االست نافوما يدفعنا للقول بذلك أن الطعن بطريقة      

الطعن في أحكام القضا  ، بل إن حكيم التحكييم يوليد نفيس  ثيار الحكيم الصيادر عين القضيا  ، وبالتيالي فيال 

التيي تحكيم  يذه الطيرق مين الطعين وكيان قيد  اإلجيرا اتيمكن تصور إن المشر  ا فل الن  على جمييع 

عليى  االسيت نافأحكيام القضيا  ، فيال يمكين بعيد ذليك تطعييق إجيرا  أسه  فيها عنيد الين  عليى اسيت ناف 

، وان المشير  سيهى عين  اإلجيرا حاجية كيييرة مين القواعيد التيي تحكيم  يذا  الواقع العملي لنجد أنفسنا فيي

  . 169 ذكر ا الن ذلك  ير متصور في المشر 

 بالنسبة للطرق غير العادية -ثانيا

يجو  الطعن في أحكام التحكيم عن طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة،  يذا ميا تين  علييه      

، يعني يكون الطعين بهيذا الطرييق فيي  واإلداريةالمدنية  اإلجرا اتمن قانون  170في فقرتها  1032المادة 

لكيل شيخ   حكم التحكيم من الغير الخارج عن الخصومة أمام المحكمة المختصية بنظير اليدعو. ، فيحيق

متضرر من حكم التحكيم وله مصلحة في الطعن فيه للضرر الذي أصابه أن يتقدم بيالطعن فييه عين طرييق 

فيي  مماثيليكون الطاعن وصما أو  اعتراض الغير وارج عن الخصومة ، ولقعول  ذا الطعن يتعين أن اال
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ذلك الشخ  الذي تيعت له  عند اال تمامالخصومة التحكيمية التي صدر فيها حكم التحكيم ، ويكون محن 

  .صفة الغير فقد تدق أحيانا التفرقة

فيي  االشيتراكفال يعد من الغير الشخ  أو الخصم الذي رفن الحضور نهائيا أمام  ي ية التحكييم أو       

المحاكمة أو ذلك الشخ  اليذي ييدول فيي الخصيومة التحكيميية بموافقية الطيرفين ،ألنيه  ثيار حكيم التحكييم 

  . 171 تنصرف إلى الخصمين أو الخصوم في الخصومة التحكيمية فق.

فيي حالية قعوليه الرجيو  فييه مين قعيل المحكمية المرفيو  إليهيا أو تعديليه بميا  االعتيراضويترت  عليى      

 ثياره بيين الخصيوم  األصيليتمس فيها بالحقوق المعترض عليهيا ، ويعقيى للقيرار  لحدود التي االيتناس  وا

طعقيا ليين   االعتيراض، وان كيان التشيريع المصيري يجيييي الطعين فيي  يذا الحكيم الصييادر فيي  األصيليين

ال يجييي الطعين بيالنقن  واإلدارييةالمدنيية  اإلجيرا اتمن قيانون  1034منه، فان ن  المادة  686المادة 

في القرارات الصادرة في است ناف حكم التحكيم ، مما يعني أن تطعيق أحكام القانون في ما يخ  قعول  إال

الخيروج عين  يظل قائما ما دام لم ين  المشير  عليى األور.لطرق الطعن  االعتراضالحكم الصادر في 

الحكييم الصييادر فييي اعتييراض الغييير وييارج عيين فييي حييدود الطعيين بييالنقن ليظييل اسيت ناف  إال يذه القاعييدة 

  . 172الخصومة قائما

 تنفيذ أحكام التحكيم :الفرع الثالث 

علييى أن يكييون حكييم التحكيييم النهييائي أو الجيئييي أو  1035يييتم تنفيييذ أحكييام التحكيييم طعقييا ليين  المييادة      

للتنفيذ من قعل رئيس المحكمة التي صدر في دائرة اوتصاصها ، ويود  اصيل الحكيم فيي  قاب التحضيري 

يتحمليون وحيد م نفقيات  األطيرافإليى أن  اإلشارةأمانة ضع. المحكمة من الطرف الذي يهمه التعجيل مع 

ي القاضيي ييرفن التنفييذ في األميرإيدا  العرائن والوثائق واصل حكم التحكييم ويمكين للخصيوم اسيت ناف 

 1035ومن اجيل توضييح ني  الميادة   173اجل ومسة عشر يوما من تارير الرفن أمام المجلس القضائي

 : اآلتيةالنظر في المسائل  األمرالتي تضمنتها يقضي منا  واألحكام

  :المقضي به الشيءاكتساب حكم التحكيم لقوة  : أوال

 الشيي للحديث عن إمكانية تنفيذ حكم التحكيم عن طريق القضا  العد من وافر حكم التحكييم عليى قيوة       

المقضييي بييه بييان  الشييي ، ويقصييد بقييوة   االسييت نافأو  بيياالعتراضالطعيين فيييه  إلمكانيييةالمضيي بييه و ييذا 

عح الطعين فييه يكتس  حكم التحكيم واصية أن يكيون عنيوان الحقيقية فيميا فصيل فييه مين مسيائل ، وان أصي

والموضييو   األشييخاصيييتم التطييرق ليينفس المسييائل إلييى فصييل فيهييا تأسيسييا علييى نفييس  وإال ييير ممكيين ، 

والسع  ، فال يمكين للقاضيي النظير فيي نييا  قيد فصيل فييه حكيم التحكييم ، ولهيذا فيان التقيدم أميام القضيا  
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الطعيين فيييه  ألعمييالالمشيير   يقتضييهالطليي  تنفيييذ حكييم التحكيييم يتطليي  انتظييار مييرور مهليية القانونييية إلييى 

اليذي يتطلي  انتظيار مهلية شيهر واحيد مين تيارير النطيق  األمرمادام ال يقعل المعارضة ، و و  باالست ناف

 . 174 واإلداريةالمدنية  اإلجرا اتمن قانون  1033بحكم التحكيم طعقا لن  المادة 

  منح الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم:  ثانيا  

ضائي ، فهو قيعتعر حكم التحكيم من السندات التنفيذية ولو كان منحه  ذه الصفة يكون عن طريق أمر      

ن ضمن من نفس القانون ، والتي جعلته م 600عمل قضائي مستقل عن ذات السند وذلك طعقا لن  المادة 

جييرا ات منحييه د اسييتكمال إبعيي إاليعتعيير سييندا تنفيييذيا  اال 1035السييندات التنفيذييية ، ولكيين بالنسييعة للمييادة 

س يية  يو رئييالصيغة التنفيذية التي تتم من الجهات القضائية ،ويكون الشخ  المخول بمنح الصييغة التنفيذ

 .المحكمة عن طريق إجرا ات حدد ا المشر  في نصوص  ذا القانون

 المحكمة المختصة بنظر طلب التنفيذ : ثالثا 

تنظر المحكمة المختصة في طل  التنفيذ المقدم من أحد أطراف حكم التحكيم بتنفيذ  ذا الحكم في دائرة      

 و التحكيم الداولي 1035اوتصاصها مكان صدور حكم التحكيم ألن حكم التحكيم المقصود في ن  المادة 

ي أشيرنا لهيا سيابقا وأكيدنا ديعاجة و  يي العيانيات التي و ل،ويظهر المكان الذي صدر فيه حكم التحكيم من 

على أ ميتها ،كما يمكن الوصول إلى مكان إصيدار الحكيم بطيرق أوير. فيي حالية ليم يحتيوي الحكيم مكيان 

 االوتصياص،طعقيا لقواعيد  ،ولذلك فيمكن الرجيو  لمكيان صيدور حكيم التحكييم و النظير فيي ذليك صدوره

 . 175 صهاالمحلي المعقود للمحاكم للنظر في المنا عات التي تعود اوتصا

 إجراءات تقديم طلب تنفيذ حكم التحكيم: رابعا 

يقدم طل  تنفيذ حكيم التحكييم إليى رئييس المحكمية المختصية عين طرييق دعيو. قضيائية وإن ليم يشيير      

المشر  إلى ذلك صراحة فيمكن الرجو  للقوانين المقارنة وأرا  الفقهيا  أيين أشيار إليى  يذه النقطية، فنجيد 

طرييق أمير عليى  أمام الجهة المختصة بنظر طل  حكم التحكييم عين األمرالقانون المصري أشار إلى رفع 

،لييذلك و  حسيي  فقهييا  القييانون بنظييام الييدعو. القضييائية العادييية األردنيييفييي حييين أوييذ المشيير   عريضيية،

وفيي  ييا  الين  اليذي يشيير إليى عريضية افتتياح  اإلدارييةالمدنيية و  اإلجيرا اتقيانون  حكامألبالرجو  

طلي  يقيدم عليى شيكل أمير عليى وفي  ل تخصي  رئيس المحكمة بهيذا الطلي  فإننيا نعتقيد أن ال الدعو.،

يصييدر عنيه حسيي  نيي  المييادة  عريضية كمييا  ييو المعهيود بييه أمييام رئييس المحكميية واصيية وأن طعيعية مييا

                                                             
 .406بق ، ص بوضياف عادل ، المرجع السا  -174
 407بوضياف عادل ،المرجع السابق،ص - 175
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من نفس القانون  يو أمير قضيائي و لييس حكميا مميا ياكيد أن طلي  التنفييذ يرفيع عليى  األويرةفقرة  1035

  .176شكل أمر على عريضة 

  تنفيذ و استئنافه من قبل القاضي رفض طلب: خامسا

ليس بالضرورة أن يصدر أمر بتنفيذ حكم التحكيم نظرا ألن رئيس المحكمة قد يصدر أمر برفن طلي      

يمكين أن يقيوم بيالنظر فييي حكيم التحكييم مين الناحييية  معينية منهيا أن رئيييس المحكمية اال االعتعياراتالتنفييذ 

أو  األطيرافانونية تععا للقانون الذي تم اوتياره للتطعييق مين قعيل الموضوعية و تقدير صحته أو سالمته الق

فهو ال يعد جهية اسيت ناف لحكيم التحكييم وليم  سالمة وصحة تفسير القانون من طرف المحكم أو المحكمين،

يلجأ إلييه طالي  التنفييذ مين أجيل اسيت ناف الحكيم الصيادر بقيدر ميا توجيه إلييه لمينح الصييغة التنفيذيية لحكيم 

 : 177م أو رفن الطل  ولكن رئيس المحكمة قد يأمر برفن التنفيذ لدواعي معينة نذكر منها التحكي

 تعارض حكم التحكيم مع حكيم صيادر عين القضيا  الجيائيري أيين يعتعير حكيم التحكييم  روبيا مين -1

للخصيم  ،و ميالم يكين متعليق بالنظيام العيام فييمكن الحكم القضائي الصيادر عين المحياكم الجيائريية

ريية ألين التنفيذ ضده أن يتنا ل عن التمسك بالحكم القضائي الصيادر عين المحياكم الجيائالمطلو  

 . المسألة متعلقة بمصلحة الخصم و له وحده إثارتها

ام و أن تضمن حكيم التحكييم ميا يخيالف النظيام العيام الجيائيري و الععيرة بيالمفهوم الجيائيري للنظي -2

 ياألراضييظييام العييام أليين التنفيييذ سيحصييل علييى كييان القييانون المطعييق ال يعتعيير ذلييك مساسييا بالن

لعيام الجيائرية، و ذ   الفقه في ذلك إليى تجيئية التنفييذ بخصيوص الجيي  اليذي يعيارض النظيام ا

  .إذا كان الحكم ال يقعل التجيئة إالوتنفيذ ما ال يتعارض معه 

ضائي الذي تتععه أمام المجلس الق األمريمكن لمن رفع  ذا الطل  است ناف  ذا  األمروبعد صدور 

فيي حييدود ومسية عشيير  االسييت نافالمحكمية التييي يرأسيها ميين أصيدر أميير اليرفن ، ويكييون اجيل 

 . 178 (يوما اعتعارا من تارير الرفن أو النطق بأمر الرفن وليس من تارير التعليغ15)

 

 

 

 

 

                                                             
 .477المرجع السابق،ص فريجة حسين،  - 176
 408بوضياف عادل ، المرجع السابق ، ص  - 177
 .428عبد السالم ذيب ، المرجع السابق ، ص ص  - 178
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 ةــالـخــاتــم

 

النياعات  بنا ا على ما تقدم وبعد عرض وتحليل إجرا  التحكيم كطريق استينائي وبديل لحل       

 اتو فيفهيو يحسيم  اإلدارييةيتضح أن التحكيم قد صار بميابة طريق عادي اصلي لحل النياعيات 

ا   نيلي فهيو يحيل مشيكل تالوباقائمة بين أطراف من جنسيات مخلفة واضعة لقوانين دول مختلفة 

،  ه المكانةالقوانين متععا في ذلك الضمانات العامة للتقاضي لكن الحكيم الداولي ال يعرف نفس  ذ

ين ، فهيذا للمتقاض األويرإلى يمنحها  ذا  للضماناتفدوره ثانوي مقارنة بدور بقضا  الدولة نظرا 

مرنية  ونيية فيي حيين أنهيا ضيع قواعيدالتحكيم كييرا ما تعمل الدول على تنظيميه بموجي  أحكيام قان

  . والتحكيم التجاري الدولي اإلداريبخصوص التحكيم 

والتحكيييم كطريييق بييديل عيين القضييا  فييي حييل النياعييات قييد صييار إجييرا  بييار ا فييي عصييرنا       

اليييذي يسييياعد عليييى انتشييياره ر عييية المتعييياملين  اإلداريالحيييالي ، واصييية فيميييا يعليييق بيييالتحكيم 

مييين القييييود التيييي تفرضييها القيييوانين الوطنيييية فيييي مجيييال  اإلمكييانتحيييرر قيييدر فيييي ال االقتصيياديين

   . 179التقاضي

لحيل  سيعي حيث أن في التحكيم نجد ال سعيل للقاضي لعرضه على الخصيوم اليذين يتخذونيه        

ن للقاضيي نياعهم بعيدا عن ساحة القضا  بموج  أفاقهم المعرر بينهم بإرادتهم الحرة دون أن يكو

ته دورا وصالحية في اقتراحه عليهم ويظل تدوليه فيي بياقي إجيرا ات التحكييم متوقيف عليى تضيمن

 عينفي اللجو  للقاضيي بشيان ب األطرافاتفاقية التحكيم من جهة ومر ون من جان  أور بر عة 

اعد المسيائل التييي قيد تسييتدعي تدوليه والمحييددة فيي القييانون ، ومين ثميية يقيف القضييا  موقيف المسيي

تهيا مييع إجرا اإذا طل  منه ذلك ، إذ يمكن أن تتم عملية التحكيم بج إالوالمساند للتحكيم فال يدول 

ضيا  ، تيدول الق منذ إبرام اتفاقية التحكيم والى  اية تنفيذ ما تستقر عنه  ذه العملية من أحكام دون

 فييذ الجعيريدون حاجة إلى اللجيو  إليى التن األطرافال سيما إذا تمت عملية التنفيذ طوعا وبإرادة 

اميا السلطة العامة ومن ثمية يتضيح جلييا أن طرييق التحكييم يكياد يكيون نظ ص حياتالذي  و من 

ل فيي ه كسيرعة الفصيقائما بذاته موا يا لقضا  الدولة وذلك عن طريق بعين المياييا المترتعية عني

ميا يحيافظ جو العلنية ب النيا  بإجرا ات بسيطة و ير معقدة وبأقل تكلفة و ي سرية تامة بعيدا عن

 . اطةعكس ما  و عليه الحال بالنسعة لطريقي الصلح والوس األطرافعلى العالقات الودية بين 

 

                                                             
جوان عن الطرق 16 و 15، مجلة المحكمة العليا ، عدد خاص باليومين الدراسيين  األجنبيةت تنفيذ أحكام التحكيم  إجراءاتعمر زودة ،  - 179

 235-234ص ص  2008، ( 1البديلة لحل النزاعات، (ج
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بنا  على ميا قيدم نير. أن المشير  الجيائيري قيد اويذ بالصيلح والوسياطة والتحكييم بموجي         

تماشييا ميع تطيور المجتميع بكيل أبعياده وأيضيا التحاقيا بالعليدان  واإلدارييةالمدنية  اإلجرا اتقانون 

إلى أحدث ثورة على نظامها القانوني والقضائي فيي أويذ ا بيالطرق العديلية لحيل النياعيات ، فهيذه 

لطرق جا ت لتفادي التعقيدات اللصيقة بإجرا ات التقاضي حيث أوذت بهيا عيدة دول إليى أن كياد ا

المتععية والقواعيد  اإلجيرا اتتصير وسائل أصلية لحل النيا  نظرا لما حققه من مرونة من حييث 

المطعقيية وباعتعييار أن كييل ميين الصييلح والوسيياطة والتحكيييم  ييي طييرق بديليية لحييل النياعييات فإنهييا 

قضاة الدولة ، و ال تقوم مقام الدعو. القضائية ويفهم من  ذا أن تعني المشر  لهذه الطيرق  تنافس

يعني أبدا تخلي الدولة عن سلطته ومهامه في حل النياعات وفي العمل على تحقيق العدالة بيين  اال

 .حماية لحقوقهم وحقوق المجتمع ككل األفراد

بالنفع العام عليى مرفيق القضيا  اليذي ييتخل  بفضيلها فنجد أن اللجو  إلى  ذه الطرق يعود        

من عع  تراكم القضايا فيخفف الضغ. على الجهات القضائية وييوفر مين وقيت القضياة مميا يسيهل 

عليهم القيام بو ائفهم والتركيي على القضايا المعروضة عليهم ، و و ميا مين شيأنه تحسيين عملهيم 

ة المتقاضين فيه ودراسته لطيرق العديلية لحيل النياعيات ثق يرسىوبالتالي تحقيق فعالية القضاة مما 

قادتنا إلى جملة من النتائا واقتيراح بعين التوصييات لسيد بعين اليغيرات الموجيودة فيي التشيريع 

 . الجيائري

  النتائج - أوال

نستنتا مما سعق أنه ال يمكن الحديث عين الطيرق العديلية دون ربطهيا بالمشياكل التيي تعانيهيا       

، وثقييل العمييل اإلجييرا اتالماسسيية القضييائية ،وذلييك بييالنظر إلييى كلفيية التقاضييي المر قيية وتعقيييد 

القضيائي ممييا أضيعف ثقيية المتقاضييين فيي اللجييو  إليهييا ، ليذا أصييعحت الطييرق العديلية مطلعييا ملحييا 

ومرونتهييا وسييهولتها وذلييك لتييوفير  اإلجييرا اتوتهييدف أيضييا إلييى تعسييي.  ي تييراكم القضييايا،لتفيياد

عليى القضياة وذليك بتحقييق  الع  الوقت وتقلي  النفقات على الخصم ،واوتصار للجهد وتخفيف 

،وتهدف أيضيا لفيتح مجيال الحيوار بيين  واإلداريةوالمدنية والتجارية  االجتماعيةاستمرار الرواب. 

 .، وتمنح المواطن فرصة جديدة لتوقي حصول نيا  أو حله األطراف

ونظرا للميايا التي تحققها  ذه الطرق لحل النياعات فمن المهم التشجيع باللجو  إليها والعميل      

على تفعيلها ، وذلك عن طريق إقامة الدراسات والملتقييات حولهيا سيوا  عليى مسيتو. اليوطني أو 

بتجاري الدول السابقة التي تعنتها ، وكذلك تشجيع المالفين في  ألوذوا اآلرا الدولي بغرض تعادل 

مين  المجتميعالكتابة عنهيا بغيرض شيرحها لمسياعدة طلعية القيانون عليى فهمهيا، وحيث الماسسيات 

العمومييية وواصيية المسيييموعة  اإلعييي معمليييات التحسيييس والتوعيييية عيين طريييق وسييائل  ويي ل

 . الدراسية في الجامعات والمعا دات القضائية ، وذلك بإدوالها ضمن المنا ا والمقرو ة
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الطيرق "كالتيالي  واإلدارييةالمدنيية  اإلجيرا اتإعادة صيا ة عنوان الكتا  الخامس من قيانون -  

 يفهم  ، و ذا حتى اال" الودية أو الرضائية لحل النياعات  بدال من  الطرق العديلة لحل النياعات

مصطلح العديل على  ذه الطرق جا ت لتحل محل القضا  ،إنما  يي طيرق جيا ت لتسياعد وتكميل 

  .عمل القضا  الذي يعد عامل من العوامل التي تفعل عمل  ذه الطرق

جهة مركيية تتكفل بهذا النظام ويتم على مستوا ا مسك القضايا التيي يمكين حلهيا بيالطرق  ابنا  - 

 .الودية

يظهيير أن نجيياح نظييام الطييرق العديليية لحييل المنا عييات يعقييى ر ينيية اليقيية التييي  األويييروفييي       

،  االجتماعييةيضعها الخصوم في  ذا النظام بحسن نية ، نظرا لما تحققه في الحفا  على العالقات 

فهييو نظييام  ييير مر ييق ماليييا ،ويسييمح بمناقشيية النيييا  دون قيييد إجرائييي ،ور ييم  ييذا تظييل بييادرة 

 . تستحق التشجيع
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،منشيورات بغيداد ،  األوير.وفي القيوانين  اإلداريةفضيل العيش ، الصلح في المنا عات  -17

  .الجيائر ، دون سنة النشر

الجدييد ، مطععية الطالي ، دون مكيان النشير ،  األسيرةفضيل العيش ، شرح وجييي لقيانون  -18

.2008  

الوساطة في حل النياعيات،  االستخدامكارل أ .سيليكيو عندما يحتدم الصرا  :دليل علمي  -19

 .1999رجم عنا  ععد المنعم ، الدار الدولية للنشر والتو يع ، القا رة 

 .2012ة ، الجيائر ، دار الهوم اإلدارية اإلجرا اتالحسين بن شير اث ملويا ، قانون  -20

،دار الكتي  القانونييية،  اإلداريمحميد فيتح  ليي  حسيين ، شييرح قيانون التحكييم والتحكيييم -  -21

  2005.مصر 

محند أمقران بوبشير ، النظام القضيائي الجيائيري ، الطععية الرابعية ، دييوان المطعوعيات  -22

 . 2005الجامعية الجيائر ، 

،منشيي ات  األولومعتييي كامييل مرسيي ، شييرح قييانون المييدني ، الجييي   محميد علييي سييكيكر -23

  .2005، اإلسكندريةالمعارف ،

 2009، دار العلوم ، عنابة  اإلداريةمحمد صغير بعلي ، الوسي. في المنا عات  -24

،ديييوان المطعوعييات  المدنييية ،الجييي  الييياني اإلجييرا اتمحمييد إبرا يمييي ،الييوجيي فييي   -25

  .2001الجامعية، بن عكنون، 

مصطفى محمد الجمال وعكاشة محمد ععيد العيال ، التحكييم فيي العالقيات الخاصية الدوليية  -26

  .1998، منشورا الحلعي الحقوقية لعنان، األولوالداولية ، الجي  

دار النهضية  (دراسية فيي قيانون التجيارة الدوليية )محسن شفيق ، التحكيم التجاري الدولي  -27

 .1998 اإلسكندريةالعربية ، 

، دار الهيييد. ،  واإلدارييييةالمدنيييية  اإلجيييرا اتنعييييل صيييقر ، الوسيييي. فيييي شيييرح القيييانون  -28

  .2009الجيائر 
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 و المذكرات  األطروحات ثانيا:

،الصلح في الشريعة و القانون ،أطروحة لنيل درجة دكتوراه دولة بقسيم الفقيه  بلقاسم شتوان -1

ععييد القييادر للعلييوم  األميييرو أصييوله ،كلييية أصييول الييدين و الشييريعة و الحضييارة ،جامعيية 

  . 2001-2000، قسنطينة،اإلس مية

 ،أطروحية(دراسية مقارنة)نظام التحكيم في تسيوية منا عيات العميل الجماعية رشيد واضح، -2

لنيل  ادة الدكتوراه في العلوم ،تخص  قانون ،كلية الحقوق ،جامعة موليود معميري تيييي 

 . 2010و و،

سليم بشير الحكم التحكيميي و الرقابية القضيائية ،أطروحية مقدمية لنييل درجية اليدكتوراه فيي  -3

 .2013 -2012،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة، القانون

 : المذكرات -  

،ميذكرة لنييل  فيي تكريسيها فيي الجيائير اإلداري،دولة القانون و دور القاضي  أنيس فيصل قاضي -1

و السياسيية ،كليية الحقيوق، جامعية  اإلداريية،فير  الماسسيات  فيي القيانون العيام الماجسيتيرشهادة 

  .2010-2009منتوري، قسنطينة،

،كلييية  األعمييالفييي قييانون  الماجسييتيردة ،بحييث لنيييل شييها سييليم بشييير، دور القاضييي فييي التحكيييم -2

 . 2003الحقوق، جامعة الحاج لخضر،باتنة،

،ميييذكرة لنييييل شيييهادة  اإلدارييييةالمدنيييية و  اإلجيييرا ات،الوسييياطة فيييي  يييل قيييانون  سييياجية بو نييية -3

،كليية الحقيوق و العليوم  لألعمال،تخص  القانون العام  ،فر  القانون العام في القانون الماجستير

 . 2012-2011معة ععد الرحمان ميرة، بجاية جا السياسية،

في العقود و المساولية ،كلية الحقوق و  الماجستيرعقد الصلح ،مذكرة لنيل شهادة  الطا ر برايك،  -4

 . 2002-2001،جامعة الجيائر ، بن عكنون، اإلداريةالعلوم 

أميام القضيا  فيي التشيريع الجيائيري ،ميذكرة لنييل  الخ فياتنضال سالمي ،الصلح كإجرا  لحسيم  -5

 .2010-2009جامعة و ران، ،تخص  القانون الدولي، كلية الحقوق، الماجستيرشهادة 
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 و أعمال الملتقيات المقاالت: ثالثا

 المقاالت -أ

المحييامي ، ،نشييرة  الرقابيية علييى إجييرا ات التحكيييم فييي القييانون الجيائييري الجديييد أحمييد الييورفلي، -1

  .24-11ص ص 9،2009عدد  ،سطيف، صادرة عن منظمة المحامين

،منشيورة عليى  بالقضيا  ع قتهيا،ميد. فعاليية الوسيائل العديلية لحيل النياعيات و  أحمد أنور تياجي -2

  .دون ترقيم الصفحات ma.new.majalah.www الموقع

المدنييية و  اإلجييرا اتإلييياس عجييابي ،النظييام القييانوني للتحكيييم التجيياري الييدولي فييي  ييل قييانون  -3

 عيدد  و السياسيية ،جامعية الجيائير االقتصادية،المجلة الجيائرية للعلوم القانونية و  الجديد اإلدارية

 . 2010,3ص ص 75-55

شيييور عليييى الموقيييع ،من ،دور المحيييامي فيييي إنجييياح الوسييياطة القضيييائية أحميييد بيييرادة  يييييول -4

net.sudanlaws.www  دون ترقيم الصفحات.  

 و المقيارن األردنييالتحكيم التجاري وفق أحكام القيانون  االتفاق اإليجابية اآلثار، رضوان ععيدات -5

  .دون ترقيم الصفحات net.lawjo.www ،منشور على الموقع

-50.،مجلة مجلس الدولة ، عدد  اإلداريةالمدنية و  اإلجرا ات،قرا ة أولية لقانون  رمضان  ناي -6

 .  2009،9ص ص،35

محاضر الصلح و الوساطة كسندات تنفيذيية وفيق  )النياعاتالطرق العديلة لحل  شريفة ولد شير،- -7

،صيادرة عين كليية  ،المجلة النقديية للقيانون و العليوم السياسيية(اإلداريةالمدنية و  اإلجرا اتقانون 

  .134-90ص ص  2،2012،عددالحقوق لجامعة مولود معمري تييي و و

،نشييرة المحييامي ،صييادرة عيين منظميية (أفيياق و تحديات)،القضييا  و لتحكيم األحييد ععييد الحميييد  -8

  .28-23، ص ص11،2010المحامين،سطيف،عدد

الموقييييع  الوسييييائل العديليييية للتقاضييييي للقييييانون المغربييييي ،منشييييور عيييين ، ععييييد اليييير اق عييييريش، -9

www.marocdroit.com  27-1ص ص .  

  الموقييييييع بييييييالمغر  منشييييييور عيييييين  االتفاقييييييية،نظييييييام الوسيييييياطة  ععييييييد المجيييييييد  ميجيييييية -10

www.lasportal.org ، 131-113ص ص .  

  عييدد  علييي لوشييان ،الوسيياطة القضييائية نشييرة المحييامي، صييادرة عيين منظميية المحييامين بسييطيف -11

  . 26-25, ص ص  2009،9،

نشيرة المحيامي صيادرة عين منظمية محيامين  اإلدارية،التحكيم في المنا عة  مصطفى تراري تاني -12

 .10-9، ص ص9،2009بسطيف،عدد
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  :أعمال الملتقيات - ب

المدنيية و  اإلجيرا اتعلى ضو  قانون  األفراد،دور القاضي و الصلح و التوفيق بين  حليمة جعار -1

جيوان عين الطيرق العديلية 16-15،عدد وياص بياليومين الدراسييين  مجلة المحكمة العليا ،اإلدارية

  .622-597،ص ص2008لحل النياعات الجي  الياني ،

القيييانوني و التنظيميييي للوسييياطة فيييي الجيائييير ،الملتقيييى اليييدولي حيييول  اإلطيييارععيييد السيييالم ذيييي ،  -2

 منشيييييور عليييييى الموقيييييع  2009جيييييوان 16و15ممارسيييييات الوسييييياطة ،الجيائييييير ييييييومي 

www.crjj.justuce.dz   ،الصفحات ترقيم دون . 

،عيدد وياص بياليومين  ،مجلة المحكمية العلييا ،قانون التحكيم الجيائري الجديد األحد ععد الحميد  -3

ص  ، 2008،2016ول،الق العديليية لحييل النياعييات ،الجييي  اجييوان عيين الطيير16و15الدراسيييين 

 . 21ص

،عدد واص بياليومين الدراسييين  عمر اليا ي ،الطرق العديلة لحل النياعات ،مجلة المحكمة العليا -4

  217-594.،ص ص 2008،الجي  الياني، جوان عن طرق العديلة لحل النياعات 16و15

بياليومين الدراسييين ،إجرا ات تنفيذ أحكام التحكيم ،مجلية المحكمية العلييا ،عيدد وياص  عمر  ودة -5

  138-217.،ص ص 2008،الجي  األول، جوان عن الطرق العديلة لحل النياعات16و15

جيوان عين 16و 15مجلة المحكمة العلييا ،عيدد وياص بياليومين الدراسييين  الوساطة، كمال فنيش، -6

  .583-567،ص ص 2008،الجي  الياني، الطرق العديلة لحل النياعات

،عدد وياص بياليومين الدراسييين  ،مجلة المحكمة العليا يلة لحل النياعاتالطي  بلعيد ،الطرق العد -7

 -5 82 .18-13،ص ص2008 األول،الجي   عن الطرق العديلة لحل النياعات16و15

المدنيية و  اإلجيرا اتفيي  يل قيانون  الخ فات،الوساطة كطريق بديل لحل  مصطفى تراري تاني -8

جيوان عين الطيرق 16و 15دد وياص بياليومين الدراسييينع ،مجلة المحكمة العليا، الجديد اإلدارية

 .565-555،ص ص 2008،الجي  الياني ، العديلة لحل النياعات

 ،صالحية القاضي في الصلح التلقيائي للخصيوم ،مجلية المحكمية العلييا، مخطارية كرطال بن حوا  -9

الجيييي   جيييوان عييين الطيييرق العديلييية لحيييل النياعيييات،16و15عيييدد وييياص بييياليومين الدراسييييين

 .633-623،ص ص 2008الياني،
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 :النصوص القانونية : رابعا 

  :االتفاقيات -أ

بييتحفظ إلييى اتفاقييية التييي  االنضييمام،يتضييمن 1988نييوفمعر5المييارخ فييي  233-88مرسييوم رقييم  -1

 باعتميياد،و الخاصيية 1958يونيييو 10المتحييدة فييي نيويييورك بتييارير  األمييمصييادق عليييه الميياتمر 

  .1988نوفمعر 23،صادرة في  48،جريدة رسمية عدد  األجنعيةالقرارات التحكيمية 

 :الدستور -ب

 المتعليق بإصيدار ني  تعيديل الدسيتور، 1996ديسيمعر7،المارخ في 438-96المرسوم الرئاسي   -1

ديسييمعر  8، صييادرة فييي 76الجريييدة الرسييمية للجمهورييية الجيائرييية الديمقراطييية الشييععية ، عييدد

1996.  

  :النصوص التشريعية -ج

صيادرة فيي  78، يتضمن قانون المدني ،ج رعيدد 1975سعتمعر  26المارخ في  58-75أمر رقم  -1

  .،معدل و متمم1975سعتمعر  30

   ، واإلدارييةالمدنيية  اإلجيرا ات، يتضيمن قيانون 2008فعرايير25الميارخ فيي  09-08قانون رقيم  -2

  .2008أبريل  23،صادرة 21ج ر عدد 

المدنية القيديم ،ج ر عيدد  اإلجرا اتيتضمن قانون 1966يونيو 8المارخ في  154-66رقم  األمر -3

 ،ملغى1966يونيو 9صادرة في  47

  :المراسيم - د 

،يحيييدد كيفييييات تعييييين الوسيييي. 2009ميييارس 10،الميييارخ فيييي 100-09المرسيييوم التنفييييذي رقيييم  -1

 2009مارس 15،صادرة في 16القضائي ،ج ر عدد 

  :القضائي االجتهاد - ه  

،المجليييية القضييييائية 1991جييييوان 15،صييييادر عيييين المحكميييية العليييييا بتييييارير 75141قييييرار رقييييم  -1

 .  2عدد 1993،1.
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 الماستر  مــلخص مذكرة



نستخل  من موضو  الطرق العديلة في حل النياعات اإلداري المتميلة في الصلح و الوساطة       

و التحكيم إال أن الصلح و الوساطة كطريق بديلة لحل النياعات المستحدثة بموج  قانون 

اإلجرا ات المدنية واإلدارية و قد تعنا ا المشر  لتمكين المتقاضين من تفادي المشاكل اللصيقة 

بإجرا ات التقاضي تعقيداتها. إال أن الهدف الرئيسي من الصلح و الوساطة  و الوصول إلى حل 

 نيا  بطريقة ترضي جميع األطراف المتنا عة.

قد أوذ المشر  بالصلح و الوساطة و التحكيم بموج  قانون  اإلجرا ات المدنية و اإلدارية     

 تماشيا مع تطورات المجتمع بكل أبعاده .

 ات المفتاحية :الكلم

 التحكيم/3الوساطة                                           /2الصلح                          / 1

 

Abstract of Master’s Thesis 

      We conclude from the issue of alternative methods in resolving 

administrative disputes, represented in reconciliation, mediation and 

arbitration, but reconciliation and mediation are an alternative way to 

resolve disputes created under the Civil and Administrative Procedures 

Law, and the legislature has adopted it to enable litigants to avoid problems 

related to the complexity of litigation procedures. However, the main goal 

of reconciliation and mediation is to reach a solution to a dispute in a 

manner that satisfies all the conflicting parties. 

      The legislator has adopted reconciliation, mediation and arbitration 

under the Civil and Administrative Procedures Law, in line with the 

developments of society in all its dimensions. 

Keywords:  
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