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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  

َوإِن طَائِفَتَاِن ِمَن اْلُمْؤِمنِیَن اْقتَتَلُوا فَأَْصلُِحوا بَْینَھَُما فَإِن بََغْت إِْحَداھَُما َعلَى  "

ِ فَ��إِن فَ��اَءْت فَأَْص��لُِحوا  األُْخ��َرى فَقَ��اتِلُوا الَّتِ��ي تَْبِغ��ي َحتَّ��ى تَفِ��يَء إِلَ��ى أَْم��ِر هللاَّ

 َ  یُِح���بُّ اْلُمْقِس���ِطیَن، إِنََّم���ا اْلُمْؤِمنُ���وَن إِْخ���َوةٌ بَْینَھَُم���ا بِاْلَع���ْدِل َوأَْقِس���طُوا إِنَّ هللاَّ

َ لََعلَُّكْم تُْرَحُمونَ فَأَْصلُِحوا بَْیَن أََخَوْیُكْم َواتَّقُوا    ." هللاَّ
10 - 9سورة الحجرات اآلیتان 



 

  
  
 

  

  

  إهــداء

  

  ...معناها إلى من أعطى الدنیا 

  ...إلى القائد األعظم و النبي األكرم محمد صلى اهللا علیه و سلم 

  ...إلى المتمسكین بسنة المصطفى صلى اهللا علیه و سلم 

  ...إلى العاملین بما علموا حملة الدین العظیم 

  ...إلى كل من زهد بروحه و ماله في سبیل اهللا 

  والدي محمد حفظه اهللاإلى ... إلى من طالب ترقبا ألكمل ما بدأت به 

  والدتي رحمة أطال اهللا بقاءها ... إلى من حملتني وهنا على وهن 

  ...إلى أختي بهیجة و أخي بالل و أصدقائي األعزاء 

  .أهدي لكم هذا الجهد المتواضع

  

  

  

  



 

  
  
 

  

  شكر و تقدیر 

       أتوجـــه بالشـــكر الجزیـــل و وافـــر اإلحتـــرام و التقـــدیر لألســـتاذ الفاضـــل 

  لتفضــله باإلشــراف علــى هــذه المــذكرة، فقــد كــان لتدقیقــه " یفي مزیــود بصــ" 

و إبداء مالحظاته األثر الواضح في توجیه سیر هـذه المـذكرة نحـو اإلتجـاه 

  . الصحیح، وفقه اهللا و جزاه عنا خیر الجزاء

كمـــا أتقـــدم بالشـــكر و اإلمتنـــان إلـــى أعضـــاء لجنـــة المناقشـــة لتفضـــلهم 

كون مالحظـاتهم القیمـة األثـر الطیـب فـي بمناقشة هـذه المـذكرة، و التـي سـت

إخراجها بالصورة المثلى، فأسأل اهللا أن یسدد خطـاكم و یـدیمكم فخـرا فكریـا 

  .للعلم و طالبه

یـــل أن أتوجـــه بالشـــكر و التقـــدیر إلـــى میقضـــي واجـــب اإلعتـــراف بالج 

أســـاتذة كلیـــة الحقـــوق و العلـــوم السیاســـیة، و جمیـــع عمـــال مكتبـــة جامعـــة 

حاطونا به من رعایة و اهتمام و مساعدة خالل المشوار مستغانم على ما أ

  . الدراسي



 

  
  
 

 

  قائمة المختصرات

  

  : قائمة المختصرات باللغة العربیة  – 1

  .بدون ذكر بلد النشر  .ن.ب.ذ.ب

  .دون دار النشر  .ن.د.د

  .دون سنة النشر  .ن.س.د

  .الطبعة  .ط

  .الصفحة  .ص

  .قانون جزائي  .ج.ق

  .الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  .ج.ج.ر.ج

  

  : قائمة المختصرات باللغة الفرنسیة  – 2

Article (s).  art 

Edition.  éd  

Signifiant au même endroit dans 

même ouvrage.  

Ibid : ibiden  

Locution latine signifiant ouvrage 

cite.   

Op.cit : opus citatum  

Ruvue trimestrielle de droit civil.  r.t.d.civ  



 

  
  
 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

المقدمة  
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 أ 
 

جــذورا تاریخیــة قدیمــة، تجعــل الوســاطة كحــل بــدیل، لتســویة وســاطة عنــد أهــل القــانون إن لل

     إلـى قـوانین الـدول األنجلوسكسـونیة، و خاصـة الوالیـات المتحـدة  ، تعود في أصل نشأتهاالنزاعات

فــي خضــم التزایــد المضــطرد لكــم النزاعــات المرفوعــة أمــام الجهــات القضــائیة    ،1و إنجلتــرا و كنــدا

  .و حاجة النظم القضائیة و المتقاضین إلى تطبیقها

بشــــــكل واســــــع بتبنــــــي و تطــــــویر عملیــــــات الوســــــاطة            كمــــــا بــــــرزت فــــــي أوروبــــــا الغربیــــــة و 

و قـــد ثبتـــت عملیـــا الوســـاطة فـــي قطـــاع األعمـــال أقـــدامها فـــي بریطانیـــا و طـــورت . و مؤسســـاتها

مراكز خدمات الوساطة و أعمالهـا فـي الشـؤون العائلیـة و المجتمعـة فـي دول بریطانیـا و ایرلنـدا، 

تـــم أمـــا فـــي النـــرویج فقـــد ). 1990أكالنـــد، ( ةندینافیو هولنـــدا و ألمانیـــا و فرنســـا و الـــدول االســـك

  .2تطویر نظام مؤلف من هیئات مصالحة تعمل على التوسط في القضایا العائلیة و الجزائیة

مـن القـانون  41و ألهمیة الوساطة سـعى المشـرع الفرنسـي إلـى تبنیهـا بصـریح نـص المـادة 

  .3المتعلق بقانون اإلجراءات الجزائیة الفرنسي 02-93رقم 

و قد سـلكت هـذا التوجـه الكثیـر مـن التشـریعات األخـرى علـى غـرار المشـرع الجزائـري الـذي 

یعـدل و یـتمم قـانون اإلجـراءات  2015یولیـو  23المؤرخ في  02-15كرسها بموجب األمر رقم 

ذلـــك تجســــیدا لـــإلرادة السیاســــیة التـــي عبــــر عنهـــا وزیــــر العـــدل حــــافظ األختـــام ســــنة  الجزائیـــة، و

  .4أكد على توسیع نطاق الوساطة في الحقل الجنائي، عندما 2009

الســـیما فـــي المســـائل المتعلقـــة بـــبعض الجـــرائم التـــي ال تتعـــارض مـــع النظـــام العـــام و كـــذلك 

  .باعتبارها الطریق المفضل لتحقیق طموحات المتناقضین أمام الجهات القضائیة

                                                 

      ، دار الثقافـــة للنشـــر 1. ، الوســـاطة القضـــائیة فـــي الشـــریعة اإلســـالمیة و القـــانون، دراســـة مقارنـــة، طبســـام نهـــار الجبـــور -  1

 .21. ، ص2015و التوزیع، األردن، 

، 2007، األهلیة للنشر و التوزیـع، األردن، 1. ، عملیة الوساطة، استراتیجیات عملیة لحل النزاعات، طكریستوفرو مور -  2

 .73-72. ص.ص

- l’article 41-1 la loi 93-02 du 04 janvier 1993, partant reforme du la procédure pénale Genéve du 05 janvier 1993. 3 

Tayeb Belaiz, ministre de la justice, Garde de scaux de la Rébublique Algérienne et Démocratique et Populairen  -4. 

Séminaire internationale sur (La médiation judiciaire), la 15-16 juin 2009, journal el – Mougjahid du 16 juin 2009, 

Alger.  
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ائیة، تقوم على الرضـائیة لهذا تعتبر الوساطة آلیة من اآللیات الجدیدة لحل المنازعات الجن

  .بین الجاني و المجني علیه عن طریق تدخل عضو النیابة العامة

و یترتب على نجاحهـا تعـویض الضـرر الواقـع علـى المجنـي علیـه و إعـادة الجـاني بطریقـة 

  .ودیة دون حاجة للجوء إلى المتابعة الجزائیة

أثــرا بالغــا فــي تحــدث نهــا و علــى هــذا األســاس تتضــح أهمیــة الدراســة العلمیــة للوســاطة فكو 

الواقع العملي خاصة في المجـال القضـائي و القـانوني لمـا لهـا مـن قیمـة علـى المسـتوى الجزائـي، 

       المــــالذ المفضــــل إلحقــــاق الحقــــوق ألصــــحابها فــــي أقصــــر اآلجــــال، و بأقــــل الجهــــود  باعتبارهــــا

  .و التكالیف، من خالل تیسیر اإلجراءات على المتقاضین

و فضال عن ذلك فمن شأن تطبیق الوساطة لتسویة النزاعات الجزائیة أن یساهم فـي إنهـاء 

  .االجتماعیةالخصومة و تحقیق العدالة 

إلـى عــدة أسـباب كــون أن  "دور الوســاطة فـي حــل النــزاع الجزائــي"یعـود اختیارنـا لموضــوع 

لـــذي أضـــفى علـــى هـــذا إدراج المشـــرع الجزائـــي للوســـاطة ألول مـــرة فـــي المـــواد الجزائیـــة األمـــر ا

الموضوع صبغة الحداثة و جعله من المواضیع الجدیرة بالبحث و الدراسة،  السـیما فـي ظـل قلـة 

المؤلفـــات القانونیـــة الجزائیـــة التـــي تتنـــاول هـــذا الموضـــوع، بالشـــكل الـــذي یبـــرز مكانتهـــا فـــي هـــذا 

مـن ثمـة تـوفیر  المجال، و هذا قصد المساهمة في إثراء النقـاش القـانوني حـول هـذا الموضـوع، و

 سـاطة، أمـا السـبب اآلخـر فیرتكـز علـى، مـن شـأنه أن یسـاهم فـي تطـویر الو يمرجع عربـي جزائـر 

علــى مجــال صــیرورة الــدعوى العمومیــة، البحــث عــن اآلثــار القانونیــة التــي یفرزهــا نظــام الوســاطة 

  .لیةبما یحقق طموحات القضاة و المتقاضین في تسویة نزاعات المادة الجزائیة بسرعة و فعا

و لعــل مــا ترمــي إلیــه هــذه الدراســة مــن أهــداف، إبــراز المزایــا العملیــة للوســاطة فــي تســویة 

ـــع النـــزاع الجزائـــي و قابلیتـــه  ـــى الوضـــعیة الخصوصـــیة التـــي تطب ـــي، و الوقـــوف عل النـــزاع الجزائ

  .للوساطة إنطالقا من خبرة القانون في هذا المجال

لجزائیـــة مـــن المواضـــیع المهمـــة فـــي و علـــى ضـــوء هـــذا الطـــرح المتمثـــل فـــي أن الوســـاطة ا

المنظومة القانونیة الجزائیة لما تعتریه من أولویة بالغة في إیجاد حلول لنزاعات بطرق ودیة تنبـع 
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إلـــى أي مـــدى وفـــق المشـــرع : مـــن صـــمیم إرادة األطـــراف، و مـــن هنـــا نطـــرح اإلشـــكالیة التالیـــة 

  زعات ؟ الجزائري في االستناد إلى الوساطة كوسیلة بدیلة لحل المنا

  : و یترتب على هذا التساؤل أسئلة فرعیة و هي كاآلتي 

فیمـا تتمثـل األحكــام اإلجرائیـة للوســاطة الجنائیـة فــي قـانون اإلجــراءات الجزائیـة الجزائــري  -

  ؟  02-15رقم 

  ما هي اإلجراءات الواجب إتباعها لسیر الوساطة أمام القضاء و اآلثار المترتبة عنها ؟  -

  هل یمكن إعتبار دور نموذج الوساطة الجزائیة بدیل فعال للعدالة العقابیة ؟  -

لإلجابة عن إشكالیة الموضوع سنستخدم باألساس منهج التحلیل الموضوع، و الذي یتجلـى 

من خالل تحلیل النصـوص القانونیـة المتعلقـة بالوسـاطة، إلـى جانـب االسـتعانة بـالمنهج الوصـفي 

لعلمیــة و یصــفها كمــا هــي، بغیــة الوصــول إلــى اســتنتاجات مــن شــأنها أن الــذي یهــتم بالحقــائق ا

  .تساهم في اإلحاطة بالمفاهیم المتعلقة بالوساطة و تطویرها

مـن خـالل هـذا ارتأینــا تخصـیص الفصـل األول لألحكـام العامــة للوسـاطة الجزائیـة، و ذلــك  

هة لهـا، هـذا التمییـز یرســم بـالوقوف علـى مفهومهـا، و بیـان تمییزهـا عـن غیرهـا مـن الـنظم المتشـاب

الحــدود القانونیــة التــي تتجســد فیهــا الطبیعــة القانونیــة لهــذا اإلجــراء مــع الوقــوف علــى جملــة مــن 

خصائصها و إبراز طبیعتها القانونیة، أما الفصل الثاني نتناول فیه النظام القـانوني للوسـاطة فـي 

لواجبـــة للســـیر فـــي مراحـــل اتفـــاق النـــزاع الجزائـــي، مـــع ذكـــر أهـــم األطـــراف و الشـــروط اإلجرائیـــة ا

و ذلك وفقـا لمـا ، و عرضها للتقییم و الحكم علیها، هاالوساطة، مع تحدید أهم اآلثار المترتبة عن

  .یحقق الغرض من الدراسة

هذه المذكرة بمجموعة من النتائج المتوصل إلیهـا وكـذا لیتم في األخیر الوصول إلى اختتام 

 .التوصـــیات التـــي نعتقـــد أنهـــا ضـــروریة مـــن أجـــل تفعیـــل مكانـــة الوســـاطة لتســـویة النـــزاع الجزائـــي



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل األول  

  األحكام العامة للوساطة الجزائية
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الوســـاطة یعـــد أكثـــر فعالیـــة مـــن حلهـــا عـــن طریـــق القضـــاء، إن حـــل النزاعـــات عـــن طریـــق 

فالوســـاطة وســـیلة للحـــوار االجتمـــاعي، و عامـــل للتنمیـــة االجتماعیـــة، و فـــن معایشـــة النزاعـــات،     

  .و طریقة ذات نزعة إنسانیة

فالوسیط یعتبر بمثابة اإلسمنت الذي یجمع األطـراف المتنازعـة، و أكثـر حرصـا و ضـمانا  

ع، فالوســـاطة هـــي الـــدواء الشـــافي لحـــل النزاعـــات، و وســـیلة أكثـــر إنســـانیة      لمصـــالح طرفـــي النـــزا

و فاعلیـــة و أقـــل تكلفـــة، و أكثـــر اختیاریـــة و مرونـــة و خصوصـــیة و ســـریة، لـــذلك فإننـــا فـــي هـــذا 

الفصــل ســنحاول إلقــاء الضــوء علــى المقصــود بالوســاطة الجزائیــة مــن خــالل التطــرق إلــى تعریفهــا  

مة المشابهة لها و هذا في المبحث األول، أما المبحث الثـاني تناولنـا و مقارنتها عن بعض األنظ

  .فیه خصائص الوساطة الجزائیة و طبیعتها القانونیة
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  ماھیة الوساطة الجزائیة: المبحث األول 

تقــوم الوســاطة الجنائیــة علــى البحــث عــن حــل ودي لنــزاع یواجــه أشخاصــا یرتبطــون عــادة 

كأفراد األسرة الواحدة أو الجیران أو زمالء العمل، و ذلك عن طریـق تـدخل شـخص بعالقة دائمة 

، و للتعریف أكثر بھذه الطریقة البدیلة سوف نتع�رض le médiateur”  1 ” ثالث یسمى الوسیط

لتعریفھا في مختلف التعریفات الفقھیة و التشریعیة، و ذلك م�ن خ�الل المطل�ب األول، و م�ن ثم�ة 

  من النظم األخرى المشابھة لھا في المطلب الثاني،  تمیزھا عن غیرھا

  تعریف الوساطة الجزائیة: المطلب األول 

إن الوســاطة الجزائیــة مكونــة مــن شــقین، حیــث تعتبــر كملــة جزائیــة اســم مؤنــث یشــیر إلـــى 

، أمـــا الوســـاطة فهـــي مـــن عملیـــة التوســـط، و لتحدیـــد الـــدقیق و اإلحاطـــة 2جـــزاء أو عقوبـــة جزائیـــة

ــــى الوســــاطة الحقیقــــي، وجــــب اإللمــــام بمضــــمون الوســــاطة مــــن خــــالل تعریفهــــا فــــي اللغــــة          بمعن

  : و االصطالح، الفقه، و التشریع، و هو ما سوف یتم تناوله ضمن الفروع التالیة 

  و االصطالحتعریف الوساطة في اللغة : الفرع األول 

  : التعریف اللغوي  –أوال 

  : تعریف الوساطة  – 1

صـــار فـــي وســـطه فهـــو واســـط،      : الوســـاطة فـــي اللغـــة، اســـم للفعـــل وســـط، و وســـط الشـــيء 

  .و وسط القوم، و فیهم وساطة أي التوسط بینهم بالحق و العدل

و الوسـیط . التوسط بین أمـرین أو شخصـین لفـض نـزاع قـائم بیـنهم بالتفـاوض: و الوساطة 

  .3هو المتوسط بین المتخاصمین

                                                 

ــد أشــرف - 1 ــد الحمی ، دار الكتــاب الحــدیث، القــاهرة، 1. ، الجــرائم الجنائیــة، دور الوســاطة فــي إنهــاء الــدعوى الجنائیــة، طعب

 .17. ، ص2010

  : ، معجم المعاني الجامع، الوساطة، معجم منشور على موقع األنترنت محمد عربي - 2

: 02/02/2020. date de consultation . lahttp://www.elmaany.com/ar/dict/ar 

 .18. ، المرجع السابق، صعبد الحمید أشرف - 3
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  : تعریف الجزائیة  – 2

كلمـــة الجزائیـــة مـــأخوذة مـــن الجـــزاء، لغـــة مصـــدر مشـــتق مـــن الفعـــل الثالثـــي جـــزى الشـــيء      

  .1المكافأة: عقابه، نال جزاء اجتهاده و إخالصه : و یقال هذا جزاء ما فعلت یداه 

  :التعریف االصطالحي  -ثانیا 

جــراء یــتم قبــل تصــرف النیابــة العامــة فــي الــدعوى و الحكــم فیهــا، و بنــاءا إ" الوســاطة هــي 

البحث عن ح�ل )un tiers impartial(على إتفاق األطراف، بموجبه یحاول شخص ثالث محاید

ذلك اإلجراء الذي بموجبھ یح�اول ش�خص " أو ھي ". للنزاع الذي یواجھونھ بشأن جریمة معینة 

األط��راف، وض��ح ح��دود و نھای��ة لحال��ة االض��طراب الت��ي أح��دثتھا م��ن الغی��ر، بن��اءا عل��ى اتف��اق 

الجریمة عن طریق حصول المجني علیھ على تعویض كاف عن الضرر ال�ذي ح�دث ل�ھ، فض�ال 

  .2"عن إعادة تأھیل الجاني

  تعریف الوساطة في الفقھ: الفرع الثاني 

اختلف الفقهاء في تحدید مفهوم دقیق للوساطة، حیـث عرفهـا كـل فقیـه بحسـب الزاویـة التـي 

  . ینظر منها إلیها

  : الوساطة في الفقه الغربي  – 1

أن الوســاطة عملیــة تكــون فــي أغلــب :  Bonafé Schmitt Jean Pierreعـرف الفقیــه الفرنســي 

تنظـــیم حـــوار بـــین الطـــرفین، لتقریـــب وجهـــات  األحیـــان رســـمیة، مـــن خاللهـــا یحـــاول طـــرف ثالـــث محایـــد، عبـــر

  .3نظرهم، و البحث بمساعدته عن حل للنزاع المطروح

ـــه  ـــة یســـاعد مـــن خاللهـــا طـــرف ثالـــث : " كـــارل أســـلیكیو كمـــا عرفهـــا الفقی ـــى أنهـــا عملی عل

طــرفیین آخــریین أو أكثــر فــي التوصــل إلــى حــل نــابع مــنهم للصــراع أو الخــالف القــائم بیــنهم، و 

ل فرصـة ثمینـة متاحـة أمـام الخصـوم لفحـص المشـاكل العالقـة بیـنهم عـن طریـق بالتالي فهـي تشـك

                                                 

 .127. ، ص2003، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، 7. ، القاموس المحیط، طمجد الدین محمد یعقوب - 1

 .19-18. ص.، المرجع السابق، صعبد الحمید أشرف - 2

 3 – Bonafé – Schmitt, Jean Pierre ? La médiation, une autre justice, éd, Syros Alternatives , coll, Alternatives 

sociales, 1992, p. 15.   
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ـــى فـــوز  ـــول ودیـــة فـــي آخـــر المطـــاف إل تنظـــیم لقـــاءات خاصـــة و مشـــتركة تهـــدف إلـــى إیجـــاد حل

  .1"الخصوم جمیعا

  :الوساطة في الفقه العربي  – 2

تـــدخل وســـیلة لحـــل النزاعـــات مـــن خـــالل : " عـــرف األســـتاذ أباریـــان عـــالء الوســـاطة بأنهـــا 

شخص ثالث نزیه و محایـد، و مسـتقل یزیـل الخـالف القـائم بیـنهم و ذلـك بـإقتراح حلـول علمیـة و 

منطقیة تقرب من وجهات نظر المتنازعین، بهدف إیجاد صیغة توافقیة و بـدون أي فـرض علـیهم 

  .2"حال أو یصدر قرارا ملزما 

خص من الغیر یسـمى العمل عن طریق تدخل ش: كما عرفها الفقیه عادل علي مانع بأنها 

علـــى الوصـــول إلـــى حـــل النـــزاع نشـــأ عـــن جریمـــة غالبـــا مـــا تكـــون بســـیطة أو متوســـطة " الوســـیط"

الخطورة، یتم التفاوض بشـأنه بحریـة بـین األطـراف المعنیـة حیـث كـان مـن المقـرر أن یفصـل فـي 

  .3هذا النزاع بواسطة المحكمة الجنائیة المختصة

أســلوب : " یعرفهــا األســتاذ عبــد الرحمــان بربــارة بأنهــا : الوســاطة فــي الفقــه الجزائــري  – 3 

من أسالیب الحلول البدیلة لحل النزاعات، تقوم على إیجاد حل ودي للنزاع خارج مرفق القضـاء، 

  .4"عن طریق الحوار و تقریب وجهات النظر، بمساعدة شخص محاید 

  

                                                 

، الــدار الدولیــة للنشــر و 1. دلیــل علمــي إلســنخدام الوســاطة فــي حــل النزاعــات، ط: ، عنــدما یحتــدم النــزاع كــارل أســلیكیو - 1

 .24. ، ص1999التوزیع، مصر، 

، 2008، منشـورات الحلبـي الحقوقیـة، لبنـان، 1. دراسـة مقارنـة، ط: ، الوسائل البدیلة لحل النزاعات التجاریـة أبریان عالء - 2

 .65. ص

، دیســمبر .ن.ب.د.، ب30، الوســاطة فــي حـل المنازعــات الجنائیــة، مجلــة الحقـوق، العــدد الســابع، ســنة عــادل علــي مــانع -  3

 .50. ، ص2006

ــة - 4 ــي دلیل ، مجلــة أفــاق 02-15و األمــر رقــم  12-15، نظــام الوســاطة الجزائیــة فــي الجزائــر علــى ضــوء القــانون رقــم مغن

 .03. ، ص2018العلوم، العدد العاشر، جامعة الجلفة، جانفي 
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إجـراء یقـوم بموجـب عـرض كـل النـزاع أو جـزء منـه : "  كما عرفها السید مـزاري رشـید بأنهـا

  .1"على شخص أو جمعیة، یكون خارج الخصومة القضائیة، محاولة منه إیجاد حل للنزاع 

  تعریف الوساطة في التشریع: الفرع الثالث 

مـــن الصـــعب إعطـــاء تعریـــف محـــدد للوســـاطة فـــي المـــادة الجزائیـــة بســـبب تعـــدد أشـــكالها و 

مـا جـاء فـي المنشـور الفرنسـي قلة منها تناولت تعریفهـا بشـكل رسـمي، مثلهـا  ، لذا نجد2منطلقاتها

جــراء یقتضــي تحــت إشــراف طــرف ثالــث اإللتقــاء ’: " علــى أنهــا  2004مــارس  16المــؤرخ فــي 

بــین الجــاني و الضــحیة مــن اجــل الوصــول إلــى إتفــاق حــول كیفیــات الحصــول علــى التعــویض و 

ن شروط عدم الرجوع إلى الجریمة في حالة اإللتقاء مـن إعادة الروابط و تشجیع في حدود اإلمكا

  .3"جدید بین طرفي النزاع

كمــا تبنــى المشــرع البلجیكــي نفــس التعریــف و لكــن أضــاف بعــض التعــدیالت، إذ نــص فــي 

المعـــدل لقـــانون التحقیـــق الجنـــائي بأنهـــا عملیـــة تســـمح  2005جـــوان  22مـــن قـــانون  02المـــادة 

لألشــخاص المتنازعــة بالمشــاركة بفعالیــة إذا رضــوا بــذلك بحریــة و بكــل ســریة فــي حــل المشــاكل 

اعدة شــخص مــن الغیــر محایــد، یعتمــد علــى منهجیــة محــددة، تهــدف الناتجــة عــن الجریمــة و بمســ

ـــق بـــالطرق و  ـــاق یتعل ـــى إتف ـــى الوصـــول بأنفســـهم إل ـــى تســـهیل التواصـــل و تســـاعد األطـــراف إل إل

و اإلصـالح خاصـة المنازعـات العائلیـة و منازعـات الجیـرة، جـرائم  باالرتیـاحالشـروط التـي تسـمح 

  .4االختالسریب أو الضرب أو العنف المتبادل، اإلتالف و التخ

                                                 

نشــرة القضــاة، وزارة العــدل، الجــزء ، الطــرق البدیلــة لحــل النزاعــات طبقــا لقــانون اإلجــراءات المدنیــة و اإلداریــة، مــزاري رشــید - 1

 .495. ، ص2009، الجزائر، 64األول، عدد 

، 2015جویلیــة  23المــؤرخ فــي  02-15، الوســاطة فــي المــادة الجزائیــة، قــراءة تحلیلیــة فــي األمــر رقــم یــونس بــدر الــدین - 2

 .93. ، ص2016، جامعة سكیكدة، الجزائر، 12مجلة البحوث و الدراسات اإلنسانیة، العدد 

 .03. ، المرجع السابق، صمغني دلیلة - 3

 .40. ، ص2010، مصر، .ن.د.، الوساطة في القانون الجنائي المقارن، درامي متولي القاضي - 4
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الصـــادرة عـــن البرلمـــان  CE/2008/52و عرفهـــا اإلتحـــاد األوروبـــي حســـب التعلیمـــة رقـــم 

  : منهــا علــى أنهــا  3/0المتعلقــة بالوســاطة فــي المــادة  2008مــاي  21األوروبــي و عــن مجلــس 

كانــت الطریقــة التــي یســمى بهــا و الــذي بمقتضــاه طــرفین أو أكثــر فــي نــزاع إجــراء مــنظم، مهمــا " 

بنفسها وبإرادته الوصول إلى إتفاق لحل النزاع بمساعدة وسیط، هذا اإلجراء یمكن أن یـتم  لحاو ت

بطلــب مــن أطــراف النــزع أو بــإقترح مــن الســلطة القضــائیة أو مقــرر فــي قــانون دولــة عضــو فــي 

  .  1"اإلتحاد األوروبي 

المتعلـق  2 12-15استحدث المشرع الجزائري نظام الوساطة الجزائیة بموجـب القـانون رقـم 

ثـم تلقـى ذلـك إقرارهـا فـي نطـاق ) 115إلى غایة المادة  110المادة (بحمایة الطفل السالف ذكره 

ــــة،  02-15رقــــم  األمــــرجــــرائم البــــالغین بمقتضــــى  المعــــدل و المــــتمم لقــــانون اإلجــــراءات الجزائی

  .093مكرر  37مكرر إلى  37ه، و ذلك في المواد من السالف ذكر 

و المالحــظ أن المشــرع الجزائــري علــى إثــر تعــدیل لقــانون اإلجــراءات الجزائیــة لــم یشــر إلــى 

و بــالرجوع إلــى أحكــام  اإلجــراءتعریفهــا و إنمــا أشــار إلــى الجهــة و األطــراف الــذین یــتم بهــم هــذا 

ي لوكیــل الجمهوریــة قبــل أي متابعــة جزائیــة، بأنهــا إجــراء جــواز . ج.ج.إ.مكــرر مــن ق 37المــادة 

یقررها بمبادرة منه أو بنـاء علـى طلـب الضـحیة أو المشـتكى منـه، عنـدما یكـون مـن شـأنها وضـع 

حــد لإلخــالل النــاتج عــن الجریمــة أو جبــر الضــرر المترتــب علیهــا، و تــتم بموجــب إتفــاق مكتــوب 

  .4المجرمة و الضحیة األفعالبین مرتكب 

                                                 

 .03. مرجع اسابق، صل، امغني دلیلة -  1

ـــــ  ه1436رمضــــان عــــام  28المــــؤرخ فــــي  12-15قــــانون رقــــم  - 2 ــــو  15الموافــــق ل ــــل، المتعلــــق بحمایــــة ، م2015یولی الطف

 .م2015یولیو  19الموافق لـ  ه1436شوال عام  03، الصادرة بتاریخ 39، عدد .ج.ج.ر.ج

، یعـــدل و یـــتمم األمـــر رقـــم      م2015یولیـــو ســـنة  23الموافـــق لــــ  ه1436شـــوال عـــام  07المـــؤرخ فـــي  02-15األمـــر رقـــم  - 3

و المتضـــمن قـــانون اإلجـــراءات الجزائیـــة، ، م1966یونیـــو ســـنة  08الموافـــق لــــ  ه1386صـــفر عـــام  18المـــؤرخ فـــي  66-155

 .م2015یولیو سنة  23الموافق لـ  ه1436شوال عام  07، الصادرة بتاریخ 40، العدد .ج.ج.ر.ج

 .المعدل و المتمم، السابق ذكره 155-66، األمر رقم .ج.ج.إ.مكرر من ق 37المادة  - 4
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لم یتعرض إلـى تعریفهـا فـإن قـانون حمایـة الطفـل السـابق ذكـره  02-15م إذا كان األمر رق

: التي تـنص علـى مـا یلـي  12-15من القانون رقم  06فقرة  02عرفها صراحة في نص المادة 

الوساطة آلیـة قانونیـة تهـدف إلـى إبـرام إتفـاق بـین الطفـل الجـانح و ممثلـه الشـرعي مـن جهـة، و " 

جهــة أخــرى أو تهــدف إلــى إنهــاء المتابعــات و جبــر الضــرر  بــین الضــحیة أو ذوي حقوقهمــا مــن

  .1الذي تعرضت له الضحیة و وضع حد آلثار الجریمة و المساهمة في إعادة إدماج الطفل

ــــق لتكــــریس  ــــى أســــاس التصــــالح و التواف ــــوم عل ــــة تق ــــي المــــادة الجزائی ــــذلك فالوســــاطة ف و ل

یقـوم علـى أسـاس  بامتیـازالرضائیة بین مرتكبـي األفعـال و الضـحیة و لـذلك فهـي إجـراء رضـائي 

  .2البحث عن حل ودي للنزاع

ارهـــا كمـــا أعطـــا المشـــرع الجزائـــري تعریفـــا وجیـــزا للوســـاطة الجزائیـــة فـــي قـــانون العمـــل باعتب

-90مــن قــانون رقــم  10وســیلة للوقایــة مــن النزاعــات فــي العمــل و هــو مــا نصــت علیــه المــادة 

023.  

  مقارنة الوساطة الجزائیة عن بعض األنظمة المشابھة لھا: المطلب الثاني 

تهـدف الوسـاطة الجزائیـة إلـى إنهـاء الـدعوى الجزائیـة دون حكـم قضـائي حیـث تعتبـر وسـیلة 

مـــن الوســـائل البدیلـــة للـــدعوى الجزائیـــة و علـــى هـــذا األســـاس قـــد تخـــتلط مـــع كثیـــر مـــن الوســـائل 

 األمـرمقارنتها مع بعض المفاهیم المشابهة لها كالصلح، سحب الشـكوى،  ارتأیناالبدیلة، و لذلك 

  : هو ما سوف یتم تناوله في الفروع اآلتیة  الجزائي، و

                                                 

 .السابق ذكره، 12-15من قانون حمایة الطفل رقم  06فقرة  02المادة  - 1

: ، تقییم نظام الوساطة الجزائیة، مداخلة مقدمة في إطار الملتقى الدولي حول الطرق البدیلة لتسویة النزاعات خالد عجالي - 2

. ، ص2016أفریـل  27و  26الحقائق و التحدیات، كلیة الحقوق و العلوم السیاسـیة، جامعـة عبـد الـرحمن میـرة، بجایـة، یـومي 

03. 

، المتعلق م1990فبرایر سنة  06الموافق لـ  ه1410رجب عام  10المؤرخ في  02-90من القانون رقم  10المادة نصت  - 3

 11، الصـادرة بتـاریخ 06، العـدد .ج.ج.ر.بالوقایة مـن النزاعـات الجماعیـة فـي العمـل و تسوسـتها و ممارسـة حـق اإلضـراب، ج

الوسـاطة هــي إجـراء یتفــق بموجبـه طرفــا الخـالف الجمــاعي : " ن علــى ا م1990فبرایــر سـنة  07الموافــق لــ  ه1410رجـب عـام 

 ".على إسناد مهمة إقتراح تسویة ودیة للنزاع إلى شخص من الغیر یدعى الوسیط و یشتركان في تعیینه
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  مقارنة بین الوساطة الجزائیة و الصلح: الفرع األول 

هو عمل إجرائي إداري ال ینعقد إال بإرادة الطرفین، و همـا الدولـة ممثلـة بالسـلطة : الصلح 

ضــاء اإلداریــة المحــددة فــي القــانون، و المخــالف علــى نحــو یــؤدي إلــى حســم النــزاع و بالتــالي إنق

  .1الدعوى العمومیة

 12-15كمـــا أن المشـــرع الجزائـــري فـــي تعریفـــه للوســـاطة الجزائیـــة بمقتضـــى القـــانون رقـــم 

 2حیـث جـاء بمصـطلح الصـلحالمتعلق بحمایة الطفل، حیث لم یعرف الصلح فـي المـواد الجزائیـة 

، إال أنـه اعتبـر عنـد بعـض الفقهـاء علـى أنـه عقـد یجبـر فیـه طرفـان 3تارة و تارة أخرى المصالحة

مـــن خـــالل إرادتهمـــا فـــي إنهـــاء النـــزاع و الرغبـــة فـــي عـــدم متابعـــة اإلجـــراءات الجزائیـــة و بالتـــالي 

  : إنقضاء الدعوى العمومیة و یتفق الصلح و الوساطة الجزائیة في النقاط التالیة 

  .4لح بمعناه الواسعالوساطة الجزائیة تدخل في مفهوم الص -

انهمــا مــن الوســائل غیــر التقلیدیــة فــي حــل بعــض المنازعــات الجزائیــة الناشــئة عــن جــرائم ذات  -

  ، 5خطورة محدودة

وضــع حــد و نهایــة لحالــة اإلضــراب التــي أحــدثتها الجریمــة، عــن طریــق حصــول المجنــي علیــه  -

التقاضـي و طـول  ، دون أن یكبد فـي ذلـك مشـاق6على تعویض كاف عن الضرر الذي حدث له

  .7اإلجراءات فضال عن تجنیب الجاني مساوئ الجریمة عقوبة الحبس قصیرة المدة

                                                 

      ، دار الثقافـــة للنشـــر 1. دراســـة مقارنـــة، ط –، الوســـاطة القضـــائیة فـــي الشـــریعة اإلســـالمیة و القـــانون بســـام نهـــار الجبـــور - 1

 .149. ، ص2015و التوزیع، األردن، 

 .12-15، .ط.ح.من ق 6أنظر المادة  - 2

 .من نفس القانون 393إلى  381أنظر المواد  - 3

، اإلجــراءات المــوجزة إلنهــاء الــدعوى الجنائیــة فــي ضــوء تعــدیالت اإلجــراءات الجنائیــة، دراســة مــدحت عبــد الحلــیم رمضــان - 4

 .22. ن، ص.د.، د.ط.س.مقارنة، د

 .60. ، المرجع السابق، صعبد الحمید أشرف - 5

 .149. ، المرجع السابق، صبسام نهار الجبور - 6

 .61. ، المرجع السابق، صعبد الحمید أشرف - 7
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  .1إن أساس كل منهما مبدأ الرضائیة الذي یتطلب موافقة األطراف علیها -

  :أما عن أوجه االختالف بینهما فتكمن فیما یلي 

  .2إجراء جوازيأن الصلح إجراء وجوبي، على خالف الوساطة الجزائیة إذ أنها  -

إن الحــق فــي الوســاطة الجزائیــة یســقط بمجــرد تحریــك الــدعوى العمومیــة، فــي حــین أن الصــلح  -

  .3یجوز طلبه في أي مرحلة كانت علیها الدعوى العمومیة

فــي قــانون اإلجــراءات الجزائیــة أن تطبــق الوســاطة فــي مــواد الجــنح و  المشــرع الجزائــري أجــاز -

انون اإلجـــراءات الجزائیـــة نـــص علیـــه فـــي المخالفـــات فقـــط دون بینمـــا الصـــلح فـــإن قـــ،4المخالفـــات

  .الجنح و الجنایات

تشــترط التشـــریعات التـــي أجـــازت الوســـاطة قیـــام الجـــاني بتعـــویض كامـــل األضـــرار فضـــال عـــن  -

ــم تشــترط أن یكــون فــي مقابــل تعــویض كامــل  ــه اجتماعیــا، أمــا بخصــوص الصــلح فل إعــادة تأهیل

  .5الضرر أو إعادة تأهیل الجاني

الصــلح ال یشــترط أن یكــون مكتــوب بــل یمكــن أن یعبــر عنــه بــأي شــكل یفیــد وقــوع هــذا الصــلح  -

بة للوســـاطة فهـــي تشـــترط وفقـــا ألغلـــب التشـــریعات أن تكـــون ســـبـــین الجـــاني و الضـــحیة، أمـــا بالن

  .6مكتوبة

                                                 

، مبطوش الحاج، مدى فاعلیة أحكام الوساطة الجزائیة في حل النزاعات في التشریع الجزائري، مجلة االستاذ جزول صالح - 1

 .107. ، ص2017للدراسات القانونیة و السیاسیة، العدد الخامس، جلمعة المسیلة، مارس الباحث 

 .62. ، صنفسه، المرجع عبد الحمید أشرف - 2

 .736. ، ص2011، .ن.ب.، الموسوعة الجنائیة البیئیة من الناحیتین الموضوعیة و اإلجرائیة، دأشرف هالل - 3

 .، السابق الذكر02-15رقم من األمر  02مكرر  37أنظر المادة  - 4

ــل - 5 ــد نای ــراهیم عی ، الوســاطة الجنائیــة طریقــة مســتحدثة فــي إدارة الــدعوى العمومیــة الجنائیــة، دراســة فــي النظــام اإلجرائــي إب

 .18. ، ص2001الفرنسي، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 

 .، السابق ذكرة02-15من الألمر رقم  02مكرر  37أنظر المادة  - 6



 العامة للوساطة الجزائیة  األحكام:                               الفصل األول 
 

    16 
 

الوساطة تتم عن طریق شخص ثالث من الغیر یسـمى الوسـیط یقـوم بالـدور الرئیسـي للوصـول  -

ة بین الضحیة و الجـاني، بینمـا ال یـتم الصـلح الجزائـي عـن طریـق الوسـیط حیـث یـتم إلى الوساط

  .مباشرة بین اإلدارة الخاصة و المخالف و بین المتهم و المجني علیه

األثر المترتب على الصلح الجزائي هو انقضاء الـدعوى الجزائیـة دون أن یكـون للنیابـة العامـة  -

شـــأن عكـــس الوســـاطة الجزائیـــة التـــي یكـــون فیهـــا الوســـیط أو محكمـــة الموضـــوع أي ســـلطة بهـــذا ال

ملزمــا بعــد أن ینهــي مهمتــه بـــأن یقــوم بإرســال الملــف إلــى النیابـــة العامــة حتــى تقــوم بتقریــر هـــذا 

، بحیــــث هــــذا التقریــــر یكــــون تصــــرف النیابــــة العامــــة إمــــا بحفــــظ الــــدعوى أو بالمتابعــــة 1اإلجــــراء

  .الجزائیة

  الجزائیة و سحب الشكوى مقارنة بین الوساطة: الفرع الثاني 

هي عبارة عن إجـراء یباشـره المجنـي علیـه أو وكیـل خـاص عنـه، یطلـب فیـه مـن : الشكوى 

القضــاء تحریــك الــدعوى العمومیــة فــي جــرائم معینــة یحــددها القــانون علــى ســبیل الحصــر إلثبــات 

  . 2مدى قیام المسؤولیة الجنائیة في حق المشكو في حقه

  : وجه التشابه بین الوساطة الجزائیة و سحب الشكوى منه سنعرض و 

تتفــق الوســاطة الجزائیــة و ســحب الشــكوى فــي أن كــل منهمــا یترتــب أثــره فــي انقضــاء الــدعوى  -

  .33فقرة  6العمومیة حسب ما جاء في المادة 

  : بینهما  االختالفاتأما أهم نقاط 

الشــكوى تعتبــر كقیــد علــى حریــة النیابــة العامــة فــي تحریــك الــدعوى العمومیــة ألنهــا تتجســد فــي  -

شـكل بــالغ یقــدم مــن طــرف المجنــي علیــه شخصــیا أو مــن وكیلــه الخــاص إلــى الجهــات القضــائیة 

                                                 

 .64. ، المرجع السابق، صعبد الحمید أشرف - 1

، دار هومـة للطباعـة و النشـر و التوزیـع، الجزائـر، )التحـري و التحقیـق(عبد اللـع أوهایبـة، شـرح قـانون اإلجـراءات الجزائیـة  - 2

 .96. ، ص2005

تنقضـــي الـــدعوى العمومیـــة بتنفیـــذ الوســـاطة و ســـحب : " علـــى إجـــراء ســـحب الشـــكوى . ج.إ.مـــن ق 3.ف 6أنظـــر المـــادة  - 3

 ". الشكوى إذا كانت شرط الزما للمتابعة 
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المختصـــة بهـــدف تحریـــك الـــدعوى العمومیـــة، و هـــذه الجهـــات هـــي الضـــبطیة القضـــائیة و النیابـــة 

  .1ن لم یشترط شكل معین للشكوى، فقد تكون شفاهة أو مكتوبةالعامة، و القانو 

الحق في التنـازل عـن الشـكوى مقـرر طبقـا لمـا هـو فـي القـانون الجزائـري یمكـن أن یـتم فـي أي  -

  .2مرحلة كانت علیها الدعوى ما لم یكن صدر حكم نهائي فیها، بخالف الوساطة الجزائیة

أطراف النزاع على إیجاد حل النزاع القائم بینهمـا للوصـول لحـل یرضـیهما  باتفاقالوساطة تتم  -

عن طریق شـخص ثالـث یسـمى الوسـیط، أمـا عملیـة سـحب الشـكوى فهـي مجـرد تصـرف یقـوم بـه 

    الشـــخص المتضـــرر أو بـــاألحرى المجنـــي علیـــه حیـــث یقـــوم بوضـــع حـــد لســـیر إجـــراءات الـــدعوى 

  .لوساطة حق مشترك ألطراف النزاعو هذا التصرف یعتبر حق شخصي في حین أن ا

مكتــوب فــي محضــر إمــا یــتم تنفیــذه أو ال یــتم ذلــك، بخــالف  اتفــاقالوســاطة تكــون علــى شــكل  -

  .3ماال نجده في سحب الشكوى

  مقارنة بین الوساطة الجزائیة و األمر الجزائي: الفرع الثالث 

ت أمــر البحــث مــع تعــاظم و تضــاعف حجــم القضــایا البســیطة المطروحــة أمــام المحــاكم بــا

عن آلیات جدیدة لتنظیم السلوك في المجتمع أمـرا بـالغ األهمیـة، دفـع بالمشـرع الجزائـري فـي ظـل 

نظامــا قانونیــا لتســهیل اإلجــراءات أمــام القضــاء یتســم  اســتحداثأحكــام قــانون اإلجــراءات الجزائیــة 

رد الـنص علیـه بسرعة الفصل فـي القضـایا المنظـورة أمـام المحـاكم یسـمى األمـر الجزائـي، و قـد و 

یعطـي لـه تعریـف خـاص،  أن، دون 4.ج.ج.إ.مكـرر مـن ق 392مكرر و  380و  333بالمواد 

                                                 

، الحق في الشكوى في التشریع الجزائري المقارن، إتجاه جدید نحو خصوصیة الدعوى العمومیة، مجلة عبد الرحمان خلفي - 1

 .10. ، مخبر أثر اإلجتهاد القضائي على حركة التشریع، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص09القضائي، العدد اإلجتهاد 

 .180. ، المرجع السابق، صعبد اهللا أوهایبة - 2

، مــذكرة مكملــة لنیــل شــهادة الماســتر فــي العلــوم القانونیــة، 02-15، الوســاطة الجزائیــة علــى ضــوء االمــر رقــم وداد بــوبكري - 3

-2018قــانون جنــائي و علــوم جنائیــة، كلیــة الحقــوق و العلــوم السیاســیة، جامعــة العربــي بــن مهیــدي، أو البــواقي،  :تخصــص 

 .20. ، ص2019

، المجلــد أ، جامعــة اإلخــوة منتــوري، 45، األمــر الجزائــي فــي التشــریع الجزائــري، مجلــة العلــوم اإلنســانیة، عــدد فــوزي عمــارة - 4

 .270. ، ص2016قسنطینة، جوان 
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عــرض الصــلح یصــدر عــن القاضــي أو النیابــة  بأنــهحیــث عــرف بعــض الفقهــاء األمــر الجزائــي 

العامة، للمتهم ان یقبله و في هذه الحالة تنقضي الدعوى الجنائیة و له أن یعترض علیه، و مـن 

  .1ثم تنعقد الخصومة الجنائیة و تتم المحاكمة وفق اإلجراءات العادیة

أمــر قضــائي : و یمكــن تعریــف األمــر الجزائــي وفــق األلفــاظ التــي یســتخدمها المشــرع بأنــه 

یصــدر عــن قاضــي الموضــوع بنــاءا علــى محضــر جمــع االســتدالالت و أدلــة اإلثبــات دون إجــراء 

تحقیق نهائي و وجاهي أو مرافعة مسبقة، ترتهن قوته بعدم االعتراض علیه مـن النیابـة العامـة و 

جیل المتهم خالل المیعاد الذي یحدده القانون فتنقضي بموجبه الدعوى العمومیـة، و فـي حالـة تسـ

  .2تترتب علیه محاكمة المتهم وفقا لإلجراءات العادیة اعتراض

  : و علیه تلتقي الوساطة الجزائیة مع األمر الجنائي في بعض النقاط 

اعتمد المشرع الجزائري على كـل مـن الوسـاطة و األمـر الجزائـي كـأهم بـدائل الـدعوى الجنائیـة  -

  .3اللقضاء على ظاهرة تكدس القضایا و سرعة الفصل فیه

  .4أن كل من الوساطة الجزائیة و األمر الجزائي هما إجراءان جوازیان -

تعـرض كـل منهمـا للتعـدیالت مـن طــرف المشـرع الجزائـري و ذلـك لمواكبـة التطـورات الحاصــلة  -

نظــام الوســاطة فــي المــواد الجزائیــة بموجــب األمــر رقــم  اســتحداثفــي السیاســة الجنائیــة، حیــث تــم 

اإلجراءات الجزائیة، كما تم استحداث بموجب نفس القانون اإلجـراءات المتضمن قانون  15-02

  .5المتعلقة باألمر الجزائي في مواد الجنح

  : الجزائي و الوساطة الجزائیة یمكن حصره فیما یلي  األمربین  االختالفأما 

                                                 

 .109. ، المرجع السابق، صجزول صالح، مبطوش الحاج - 1

 .271. ، المرجع السابق، صفوزي عمارة - 2

، المجلــد ب، جامعــة اإلخــوة 46، األمــر الجزائــي كبــدیل للــدعوى الجزائیــة، مجلــة العلــوم اإلنســانیة، عــدد نبیلــة بــن الشــیخ - 3

 .538. ، ص2016منتوري، قسنطینة، دیسمبر 

 .271. المرجع السابق، ص، فوزي عمارة - 4

 .538. ، المرجع السابق، صنبیلة بن شیخ - 5
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أن األمــر الجزائــي یصــدر مــن القاضــي الجزائــي بنــاء علــى إحالــة الــدعوى علــى محكمــة الجــنح  -

مــن قبــل النیابــة العامــة، بخــالف الوســاطة الجزائیــة التــي تــتم بمعرفــة طــرف ثالــث و هــو الوســیط 

یتمثــل فــي النیابــة العامــة، أو مــن تفوضــه أو شــخص آخــر مــع ضــرورة تــوافر إرادة طرفــي النــزاع 

  .الجاني و المجني علیه في إجراء الوساطة

لوسـاطة الجزائیـة التـي قـد یخضـع أن األمر الجزائي ال یمكن أن یخضـع إلیـه الحـدث بخـالف ا -

  .1لها الحدث و البالغ على حد سواء

حدد المشرع الجزائري الجرائم التي یجـوز بشـأنها القیـام بعملیـة الوسـاطة، بینمـا لـم یحـدد األمـر  -

الجزائــي الجــرائم التــي یجــوز إصــداره فیهــا، بــل أجازهــا فــي المخالفــات بصــفة عامــة و الجــنح التــي 

  .2أو تقل عن سنتینتكون عقوبتها تساوي 

إن المبلــغ الــذي یلتــزم المــتهم بدفعــه بنــاءا علــى األمــر الجزائــي یكــون بمثابــة غرامــة مالیــة تــدفع  -

ــة بخــالف المبلــغ الملــزم بدفعــه بنــاء علــى إجــراءات الوســاطة الجزائیــة فهــو بمثابــة تعــویض  للدول

  .3المجني علیه من الضرر الناتج عن الجریمة

العمومیة باألمر الجزائي إال إذا أقبل المتهم و لم یعترض علـى األمـر، أمـا ال تنقضي الدعوى  -

إذا تعلـــق األمـــر بالوســـاطة، فســـلطة التقیـــیم ترجـــع إلـــى النیابـــة العامـــة بنـــاء إلـــى مـــا توصـــل إلیـــه 

  .4األطراف فإما تحفظ الملف أو تحرك الدعوى العمومیة

  نونیةخصائص لوساطة الجزائیة و طبیعتھا القا: المبحث لثاني 

،فهـي تـتمم خـالل فبین األطرا ةتعتبر الوساطة من الوسائل الفعالة لتسویة النزاعات الناشئ

محایـد یسـعى إلـى محاولـة تقریـب وجهـت النظـر  ثإجراءات سـریة و سـریعة یقـوم بهـا شـخص ثالـ

                                                 

 .109. ، المرجع السابق، صجزول صالح، مبطوش الحاج - 1

 .538. ، المرجع نفسه، صنبیلة بن الشیخ - 2

 .109. ، المرجع السابق، صجزول صالح، مبطوش الحاج -  3
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بمیـزات تجعلهـا ذات  ،1النـزاع المعـروض علیـه كبین أطراف النزاع بغیة الوصول إلـى تسـویة لـذل

كما أن متمعن النظر في طبیعتها القانونیـة یجـد . خصائص ممیزة كانت الدافع األول للجوء إلیها

فیها تضارب بین آراء الفقهاء فهناك أكثر من اتجاه یدور حول ذلـك، و هـذا رائـع إلـى االخـتالف 

قمت بتقسیم هذا المبحـث في الزاویة التي ینظر من خاللها كل جانب للوساطة الجزائیة، و بذلك 

  .إلى خصائص الوساطة في المطلب األول، و الطبیعة القانونیة لهذه األخیرة في المطلب الثاني

  خصائص الوساطة الجزائیة: المطلب األول 

تتمیـــز الوســـاطة الجزائیـــة بـــبعض الخصـــائص التـــي تمیزهـــا عـــن غیرهـــا مـــن بـــدائل الـــدعوى 

  : تناول أهمها في الفروع التالیة ، و سنالجزائیة و األنظمة المشابهة لها

  سرعة و مجانیة الفصل في النزاع: الفرع األول 

تعتبـــر هـــذه المیـــزة مـــن أبـــرز الممیـــزات التـــي تتمتـــع بهـــا عملیـــة الوســـاطة و تشـــكل الســـبب 

الــذي یســاهم  األمــر ،2الرئیســي فــي اللجــوء إلیهــا، و هــو تكــریس ألحــد متطلبــات المحاكمــة العادلــة

بشكل فعال في تجنب إطالة أمد النزاع و بالتالي سرعة الفصـل بـه باعتبـار أن ذلـك یشـكل حـافزا 

، بســبب ســهولة إجراءاتهــا، إذ یــرى 3یجــذب األطــراف للتفــاوض بحســن نیــة لغایــات تســویة النــزاع

طریـق فیهـا عـن  ءات الجزائیـة تعنـي اإلختصـار و اإلسـراعجانب من الفقه أن السـرعة فـي اإلجـرا

التبســیط كلمــا اقتضــى األمــر ذلــك، و مــع ذلــك نــرى أن عــدم تحدیــد المشــرع الجزائــري لمــدة زمنیــة 

محددة محل النزاع عن طریق الوساطة الجزائیة قد یحول دون تحقیـق هـذه الخاصـیة مـن الناحیـة 

الواقعیــــة، كمــــا تكمــــن أهمیــــة الوســــاطة الجزائیــــة فــــي مجانیتهــــا إذ تــــتم دون رســــوم أو مصــــاریف 

                                                 

، الوســاطة لتســویة النزاعــات بــین النظریــة و التطبــي، در الیــازوري العلمیــة لنشــر و التوزیــع، عمــان، مــود الرشــدانحعلــي م - 1
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، باســتثناء 2ذلــك أن إجــراءات الوســاطة یمكــن تســویتها فــي الغالــب بجلســة أو جلســتین ،1ةقضــائی

ــة التــي یقــرر فیهــا أطــراف النــزاع االســتعانة بمحــامي، هنــا یكــون علــیهم دفــع أتعــاب مقابــل  الحال

  .3خدمات هذا األخیر

  تخفیف العبء عن القضاء: الفرع الثاني

لمـواد الجزائیـة عالجـا لظـاهرة الزیـادة الهائلـة و تقنین المشرع الجزائري لنظـام الوسـاطة فـي ا

المســتمرة فــي أعــداد القضــایا التــي تنظرهــا المحــاكم الجزائیــة، فالتفعیــل الجیــد و المــدروس لنظــام 

اعتماد المشرع لهذا الـنمط اإلجرائـي، و أهمهـا الوساطة الجزائیة سیؤدي حتما إلى تحقیق أهداف 

ربـح الوقـت و اإلسـراع فـي إنهـاء القضـایا خاصــة منهـا مـا یـرتبط بجریمـة الفـرد و إنهـاء النزاعــات 

دور القضــاء علــى النظــر فــي القضــایا  اقتصــارالقائمــة فــي بعــض الجــرائم بعیــدا عــن المحــاكم و 

  .4خزینة الدولةالخطیرة مما یخفف العبء على المحاكم و السجون و 

  استمرار العالقات الودیة بین طرفي النزاع: الفرع الثالث 

تسویة النزاع بطریـق الوسـاطة یـتم تحـت إلشـراف الوسـیط و بمشـاركة مـن األطـراف أنفسـهم 

بشــــكل رضــــائي و بالصــــورة التــــي تزیــــل كــــل الخالفــــات القائمــــة بیــــنهم، و بالتــــالي تحــــافظ عملیــــة 

، و كـذا الوسـیط 5ت التـي كانـت تـربط األطـراف ببعضـهم الـبعضالوساطة على اسـتمراریة العالقـا

، و إعــــادة بنــــاء 6علــــى فكــــرة التعــــویض و إصــــالح األضــــرارلیحقــــق العدالــــة التصــــالحیة القائمــــة 

العالقــات االجتماعیــة للجــاني و المجنــي علیــه، و الوســاطة الجزائیــة هــي الوســیلة التــي تحقــق بهــا 

الجزائیــة التقلیدیــة لتطبیــق العقوبــة مــن خــالل النظــام العقــابي، هــذه األهــداف، بینمــا تســعى العدالــة 
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الن نظـام العدالــة التصــالحیة قوامــه ترضــیة المجنــي علیــه و تفعیــل دوره فــي اإلجــراءات الجزائیــة، 

عــن طریــق تمكینــه مــن التفــاوض مــع المــتهم حــول اآلثــار الناجمــة عــن جریمتــه، و إعــادة تأهیــل 

عالمــه مــؤتمر األمــم المتحــدة العاشــر لمنــع الجریمــة و معاملــة و هــو التوجــه الــذي أقــر م ،1الجــاني

الــذي قــرر اســتحداث خطــة عمــل  2000المجــرمین مؤكــدا عــن ذلــك فــي إعــالن فیینــا فــي أبریــل 

  .2وطنیة و إقلیمیة و دولیة لدعم ضحایا الجریمة تشمل آلیات للوساطة و العدالة التصالحیة

  السریة و الخصوصیة: الفرع الرابع 

 الوســـیط المحافظـــة علـــى ســـریة عملیـــة الوســـاطة و إشـــعار األطـــراف باألریحیـــةمـــن واجـــب 

المطلقة في تقدیم كل ما لدیهم من دون أن یكون ذلك التقدیم حجة علیهم في حـال فشـلت عملیـة 

  .3الوساطة في التوصل إلى حل النزاع

ظـل إذ تتم اإلجـراءات عـادة فـي مكتـب السـید وكیـل الجمهوریـة فـي غیـاب الجمهـور، و فـي 

ســریة تامــة و ال یحضــرها إال أطــراف القضــیة بمــا فــیهم وكیــل الجمهوریــة و المحــامي فــي حالــة 

  .4االستعانة به

إن النص على مبدأ السریة فـي قـانون الوسـاطة جـاء نصـا آمـرا، حیـث أنـه ال یـتم االحتفـاظ 

بــــأي مــــذكرة أو مســــتندات تــــم تقــــدیمها مــــن قبــــل األطــــراف إلــــى الوســــیط تحــــت طائلــــة المســــؤولیة 

ــــالي تســــاعد  ــــك األمــــور هــــي ســــبب بقائهــــا و نجاحهــــا، و بالت القانونیــــة، فســــریة و خصوصــــیة تل

الوساطة علـى تجنـب مـا قـد یترتـب علـى نشـوء النـزاع مـن سـلبیات تـؤثر علـى تعـامالت األطـراف 

  .5أو على سیر أعمالهم مع الغیر
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 التنفیذ الرضائي: الفرع الخامس 

رادة، و بعیــدا عــن أي شــيء یعیــب الرضــا مــن تقــوم الوســاطة الجزائیــة علــى مبــدأ حریــة اإل

إكـــراه أو وقــــوع فــــي غلــــط أو تــــدلیس، فــــال یتصــــور ممارســــة الوســــاطة إذا كــــان قبــــول الجــــاني أو 

  .1المجني علیه تحت تأثیر اإلكراه أو الغلط أو التدلیس

األطـراف و النیابـة العامـة علـى و تتمثل الرضائیة في الوساطة الجزائیة فـي اشـتراط موافقـة 

وكیــل الجمهوریــة إلجــراء الوســاطة یعــد ســلوك طریــق آخــر غیــر الطریــق  اختیــارمبــدأ الوســاطة و 

القضـــائي لهـــذا ســـمیت بـــالطریق الثالـــث، ألنـــه اختـــار الوســـاطة و تخلـــى علـــى إجـــراءات المتابعـــة 

  .2الجزائیة أو إجراء حفظ الدعوى

و حتـى  جود عقد یحتضـنها و هـو بـدوه یشـترط لقیامـهإن مسألة الرضائیة البد لتجسیدها و  

یـؤتى ثمـاره أن یكــون هنـاك قبـول ألطــراف القضـیة لفكـرة الوســاطة، مـع جـواز التوقــف عـن الســیر 

 ، 3یــدون هــذا االتفــاق و ینفــذ اختیاریــا، باإلضــافة إلــى شــروط أخــرى تقتضــیها الوســاطة نأفیهــا و 

  .و هو ما سیكون تفصیله في الفصل الثاني

  مرونة إجراءات الوساطة: السادس  الفرع

مـن مظـاهر المرونـة فـي عملیـة الوسـاطة قیـام الوسـیط باالجتمـاع مـع أطـراف النـزاع أو مـع 

وكالئهـــم القـــانونیین للتـــداول معهـــم حـــول موضـــوع النـــزاع و بطلبـــاتهم و دفـــاعهم و اإلنفـــراد بكـــل 

ـــى حـــدة فـــي جلســـات منفـــردة و اتخـــاذ مـــا یـــراه مناســـبا لتقریـــب وجهـــا ت النظـــر بهـــدف طـــرف عل

، إضافة إلى عدم ارتباطها بشكلیات محـددة مسـبقا، و ال یوجـد فیهـا أي 4الوصول إلى حل النزاع

                                                 

، بحـث مقـدم )دراسـة مقارنـة(العراقـي ، التنظـیم القـانوني للوسـاطة الجنائیـة و إمكانیـة تطبیقهـا فـي القـانون صباح أحمد نادر - 1
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إجراء یترتب على مخالفة البطالن، و إنما كل إجراء غیر مخـالف للقـانون و مـن شـأنه أن یـؤدي 

  .1لحل النزاع ودبا یعتبر مقبوال

  الجزائیةالطبیعة القانونیة للوساطة : المطلب الثاني 

 اخـــتالفالفقـــه فـــي تحدیـــد الطبیعـــة القانونیـــة للوســـاطة الجزائیـــة، و یرجـــع ذلـــك إلـــى  اختلـــف

 اجتماعیـةالزوایا التي ینظر من خاللها كـل جانـب للوسـاطة الجزائیـة، فـذهب رأي إضـفاء صـبغة 

بینمــا ذهــب رأي آخــر إلــى اعتبــار الوســاطة الجنائیــة علــى الوســاطة، بــالنظر إلــى الغــرض منهــا، 

، فـــي حـــین ذهـــب رأي ثالـــث إلـــى القـــول أنهـــا ذات صـــبغة إداریـــة، و أخیـــرا 2صـــور الصـــلح أحـــد

  : اعتبرها رأي رابع من بدائل الدعوى العمومیة و ذلك وفقا التفصیل اآلتي 

  الطبیعة االجتماعیة للوساطة الجزائیة: الفرع األول 

إلــى تحقیــق األمــن یــرى أنصــار هــذا االتجــاه أن الوســاطة الجزائیــة تهــدف فــي المقــام األول 

ــــى تســــویة ودیــــة، باعتبارهــــا تنظــــیم  االجتمــــاعي، و ســــاعدت طرفــــي الخصــــومة فــــي الوصــــول إل

بالقــانون،  االجتمــاعيمســتحدث یــدور فــي فلــك القــانون الجنــائي حیــث یمتــزج فیــه الفــن  اجتمــاعي

التعقیـدات بعیـدا عـن  ،3لتسـویة ودیـة بطریقـة إنسـانیةفمن خاللها یتوصل الجاني و المجني علیـه 

و ذلــــك عــــن طریــــق تــــدخل طــــرف محایــــد مســــتقل ال یملــــك ســــلطة و یملــــك  ،4الشــــكلیة للتقاضــــي

  .األطراف دوما حریة االختیار

و یســتند هــذا الــرأي علــى نمــوذج الوســاطة األحیــاء و مكاتــب القــانون المطبقــة فــي فرنســا،    

اكـل وسـاطة ذات صـبغة و نموذج مراكز عدالة الجـوار فـي الوالیـات المتحـدة األمریكیـة و هـي هی
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تهدف إلى تحقیـق السـالم االجتمـاعي فـي األحیـاء مـن خـالل دعـوة األطـراف المتنازعـة اجتماعیة 

  .1هذه المراكز من اجل تسویة الخالف قبل الشروع في اإلجراءات القانونیة

إال أن ما یعاب على هذا الرأي هو إغفاله الغایة األساسیة من إجراء الوساطة المتمثلة في 

للوســاطة الجزائیــة، إال أن  االجتمــاعيإنهــاء النــزاع الجنــائي، فــإذا كــان مــن الصــعب إنكــار الــدور 

هذا الدور ال یمكن أن یغیر من طبیعة هذه الوسـاطة و كونهـا وسـیلة مـن وسـائل إنهـاء النزاعـات 

و ال یلغى دور الدولة و هیبتها إذا یبقى هذا اإلجـراء محكومـا فـي  ،2الجنائیة في القانون الجنائي

  .3ظل نظام قانوني جنائي على الرغم من طغیان الجانب االجتماعي فیه

  الوساطة الجزائیة صورة من صور الصلح: الفرع الثاني 

مــا هــي إال صــورة مــن صــور  یــذهب أنصــار هــذا الفریــق إلــى القــول بــأن الوســاطة الجنائیــة

الصـــلح الجزائـــي، حیـــث یشـــترط المشـــرع إلجرائهـــا موافقـــة أطـــراف النـــزاع علیهـــا، باعتبارهـــا أحـــد 

اإلجـــراءات المكملـــة للصـــلح الجنـــائي، فهـــي مركـــب قـــانوني یعـــد الصـــلح أحـــد مكوناتـــه األساســـیة، 

التســویة،  حیــث یقــوم الوســیط بتقریــب و جهــات نظــر أطــراف النــزاع، و یحفــزهم القتــراح موضــوع

  .كما یحدث تماما في حاالت الصلح الجنائي

فالوساطة عند أصحاب هذا الرأي هي بمثابة مجلـس صـلح، هـدفها األساسـي هـو الوصـول 

و بالتــالي فـــإن الوســاطة الجزائیـــة تــدخل فــي مفهـــوم الصــلح بمعنـــاه  ،4إلــى اتفــاق أو تســـویة ودیــة

، فالصـــلح و الوســـاطة كالهمـــا طریقـــان غیـــر تقلیـــدیین فـــي حالـــة انعـــدام هـــذه اإلرادة فـــال 5الواســـع

تتركــز غایــة كــل منهمــا فــي حصــول  ،6مجــال للوســاطة أو الصــلح فــي إنهــاء الخصــومة الجزائیــة
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علــى تعــویض عــادل مــن الجــاني بجبــر الضــرر الــذي أحدثــه، و بمقتضــاه یتجنــب  المجنــي علیــه

  .قصیرة المدةالجاني مساوئ عقوبة الحبس 

و قــد تعــرض هــذا الــرأي لإلنتقــاد علــى أســاس وجــود اخــتالف واضــح بــین الوســاطة الجزائیــة  

ـــى الصـــلح  ـــاألثر المترتـــب علـــى كـــل منهمـــا، حیـــث یترتـــب عل ـــائي، فیمـــا یتعلـــق ب و الصـــلح الجن

 الجنــائي انقضــاء الــدعوى الجنائیــة، بینمــا ال تجــد الوســاطة الجنائیــة یــد النیابــة العامــة عــن مباشــرة

  .1الدعوى الجنائیة

  الطبیعة اإلداریة للوساطة الجزائیة: الفرع الثالث 

المتعلق بقانون حمایة الطفل علـى التـوالي  12-15من األمر  02فقرة  110نصت المادة 

یــدون أو یحــرر اتفــاق الوســاطة فــي محضــر یتضــمن هویــة و عنــوان األطــراف و عرضــا وجیــزا 

، و إن اللجـوء إلـى الوسـاطة یوقـف تقـادم الـدعوى ...ارتكابهـالألفعال المجرمة و الوقائع و تاریخ 

، و بنـاءا علیـه تصـدر 2العمومیة ابتداء من تاریخ إصدار وكیل الجمهوریة لمقرر إجراء الوسـاطة

و یشترط لصدور هذا القرار قیـام الجـاني بتعـویض األضـرار التـي  ،3النیابة العامة قراراها بالحفظ

آثـــار الجریمـــة، و تعـــد الوســـاطة الجنائیـــة بـــذلك شـــكال مـــن أشـــكال لحقـــت بـــالمجني علیـــه و إزالـــة 

  .5و هذا القرار ذو طبیعة إداریة و علیه فإن الوساطة ذات طبیعة إداریة ،4الحفظ تحت شرط

و یــرى أنصــار هــذا االتجــاه أن الوســاطة الجزائیــة ال تعــد عقــدا مــدنیا، و ال صــلحا جنائیــا،   

هـام التـي تمارسـها النیابـة العامـة فـي الـدعوى الجنائیـة، فهـي و إنما تعتبر إجراء من إجـراءات االت

  .6جزء من نسیج الدعوى و لیست بدیال عنها
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  الوساطة الجزائیة أحد بدائل الدعوى العمومیة: الفرع الرابع 

ـــة و خاصـــة للوســـاطة  ـــة بدیل ـــة و آلی ـــة طریق ـــرأي أو الوســـاطة الجزائی ـــر أنصـــار هـــذا ال اعتب

الجزائیة إحدى بـدائل رفـع الـدعوى الجزائیـة تهـدف إلـى تعـویض الضـحیة، و هـذا مـا نصـت علیـه 

أن یتضــمن اتفــاق الوســاطة علــى الخصــوص مــا ": بنصــها علــى مــا یلــي  04مكــرر  37المــادة 

و علیــه  ،1"نــي عــن الضــرر أو إعــادة الحــال إلــى مــا كانــت علیــهیــأتي مــن تعــویض مــالي أو عی

بحیـث أن ،2یستند هذا الرأي إلى اختالف الوساطة عن الصلح الجنـائي مـن حیـث نطـاق التطبیـق

، عكــــس المشــــرع 3المشــــرع الفرنســــي لــــم یحــــدد نطــــاق الجــــرائم التــــي تخضــــع إلجــــراءات الوســــاطة

التي یتم فیها اللجوء إلـى تطبیـق الوسـاطة،  الجزائري الذي حدد نطاق الجرائم على سبیل الحصر

، كمـــا أن نجـــاح الوســـاطة فـــي ظـــل هـــذا األمـــر یـــؤدي إلـــى 034مكـــرر  37و هـــذا حســـب المـــادة 

  .انقضاء الدعوى العمومیة

و بعــد اســتعراض لمجمــل اآلراء التــي قیلــت فــي تحدیــد الطبیعــة القانونیــة للوســاطة الجزائیــة، 

بـــأن الوســـاطة الجزائیـــة مـــن بـــدائل المتابعـــة الجزائیـــة، الن  فإننـــا نمیـــل إلـــى الـــرأي األخیـــر القائـــل

نجاحهـــا و إلتـــزام المشـــتكي منـــه بتنفیـــذ مضـــمون اتفـــاق الوســـاطة یحـــول دون المتابعـــة الجزائیـــة، 

قبـل اتخـاذ  أيفضـال عـن أنهـا طـرق متـاح زمنیـا لوكیـل الجمهوریـة و القضـیة ال تـزال فـي حوزتـه 

 .5أي إجراء من إجراءات المتابعة
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  :خالصة الفصل األول 

و بناء على ما سبق دراسته في هذا الفصل، نخلص أن المشرع الجزائري قد أحسـن صـنعا 

ــة لفــض فــي اســتحداث النزاعــات مــن خــالل اتفــاق الوســاطة الجزائیــة الــذي أتــى بــه  الطــرق البدیل

، الــذي یعتبــر بمثابــة الســبیل المختصـــر، و الطریــق المــرن فــي تســهیل إجـــراءات 02-15األمــر 

انقضـــاء الـــدعوى العمومیـــة، و الحـــد مـــن النزاعـــات خاصـــة تلـــك البســـیطة التـــي ال تمـــس بمجـــرى 

 37النظــام العــام، و منحــه مباشــرة هــذا اإلجــراء لوكیــل الجمهوریــة، و قــد نــص علیهــا فــي المــواد 

  .و كذا من خالل قانون حمایة الطفل السابق ذكرهم 02-15مكرر و ما یلیها من األمر 

  ســاطة الجزائیــة تخــتلط مــع الكثیــر مــن المفــاهیم المشــابهة لهــا، كالصــلح مــا الحظنــاه أن الو 

ــــي هــــي مــــن الطــــرق التــــي ســــبق أن نظمهــــا المشــــرع و ســــحب الشــــكوى و األمــــر الجزائــــي  و الت

الجزائري، باعتبارهم من اإلجراءات المتبعة لتسویة بعض النزاعات، و علیه فإن الوسـاطة طریـق 

لغــرض، و یختلــف عنهمــا فــي الكثیــر مــن المســائل التــي مســتحدث ألول مــرة یتقــاطع معهــم فــي ا

طموحـات القضـاة و المتقاضـین علـى حـد سـواء، السـیما قیامـه علـى  تجعله أفضل أساس لتحقیق

ــالنظر إلــى الضــمانات  مبــدأ ســلطان إرادة األطــراف فــي اختیــار الوســیط و عــدم تقــدیم تنــازالت، ب

  .التي تصون حقوقهم أثناء سیر إجراءاتها، تكفل حمایة المصلحة العامة

ضف إلى ذلك هي عملیة طوعیة لهـا سـمات و خصـائص تجعلهـا أكثـر فعالیـة مـن الطـرق 

البدیلة األخرى فـي تسـویة المنازعـات عـن طریـق الوسـاطة، كمـا أن الفقـه الجنـائي لـم یحظـى إلـى 

ـــــــــاك العدیـــــــــد مـــــــــن اآلراء حولهـــــــــا و هـــــــــذا مـــــــــا ســـــــــبق ذكـــــــــرهتحدیـــــــــد  .طبیعتهـــــــــا القانونیـــــــــة فهن
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تطبیــق الوســاطة الجزائیــة لتســـویة النــزاع الجزائــي قــد أصـــبح مــن المســائل التــي تفـــرض  إن

تكریسـها فـي  إلـىالـدول  مشـرعونفسها في النطاق القانوني الجزائي و ال غرابة بعد ذلـك أن یلجـأ 

الجزائیـة  اإلجـراءاتفـي قـانون  أحكامهـاالقوانین الجزائیة و من بینهم المشرع الجزائـري الـذي نظـم 

  كور ســابقان، و ممــا ال شــك فیــه أن الوســاطة الجزائیــة إجــراء لــه نظــام قــانوني قــائم بحــد ذاتــه المــذ

و خــاص بــه و هــذا نظــام یتجــزأ و یتكــون مــن عــدة أجــزاء و مقتضــیات لتلــتحم بــذلك فیمــا بینهــا 

و أهـدافها  أطرافهـا، و لذلك فإننا فـي هـذا الفصـل سـنحاول إلقـاء الضـوء علـى اإلجراءلتشكل هذا 

نطــاق تطبیقهــا و هــذا فــي المبحــث األول، أمــا المبحــث الثــاني نتنــاول فیــه اآلثــار المترتبــة  و كــذا

مــن خــالل تقییمهــا  اإلجــراءاتعلــى الوســاطة فــي المــادة الجزائیــة و وفقــا لمــا تقضــیه صــحة هــذه 

  .كنظام

  مقتضیات الوساطة الجزائیة: المبحث األول 

لرضــا الصــادر مــن الجــاني فــي اإلجــراء القــانون فــي نظــام الوســاطة الجزائیــة بــدور ایعتمــد 

الجنــائي كمــا یعتمــد بالرضــا الصــادر علیــه و أجیــزت الوســاطة الجزائیــة فــي جــرائم یجمعهــا عــدم 

ــــى رضــــا الجــــاني  ــــة ال تســــتند عل        اإلخــــالل الجســــیم بالنســــیج االجتمــــاعي بینمــــا الوســــاطة الجنائی

و تكـــون موافقـــة  األولـــىالدرجـــة و المجنـــي علیـــه فحســـب و إنمـــا تخضـــع لتقـــدیر النیابـــة العامـــة ب

الجـــاني و المجنـــي علیـــه تالیـــة علـــى قـــرار النیابــــة و هنـــا نطـــرح تســـاؤلنا حـــول مـــن هـــم أطــــراف 

    الوســـاطة الجزائیـــة ؟ ثـــم مـــا هـــي أهـــدافها و مجـــال تطبیقهـــا ؟ و فیمـــا تتمثـــل مراحـــل إجراءاتهـــا ؟ 

  .1و كل ذلك سوف نحاول ذكره في مطلبین التالیین

  

  

                                                 
، الوسـاطة الجنائیـة فـي النظـام المعاصـر، دراسـة تحلیلیـة، رسـالة مقدمـة اسـتكماال لمتطلبـات یاسر بن محمد سـعید بابصـیل - 1

ــة الجنائیــة، جامعــة نــایف العربیــة للعلــوم األمنیــة  ــة الحصــول علــى درجــة الماجســتیر فــي عدال ــا، قســم العدال كلیــة الدراســات العلی
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  أطراف و أھداف الوساطة الجزائیة :المطلب األول 

ترتكز الوسـاطة الجزائیـة علـى وجـود أدوات یلـزم توافرهـا حتـى تصـلح أن تكـون طریقـا بـدیال 

لحــل النزاعــات الجنائیــة، و هــذه األدوات هــي أطــراف الوســاطة الجزائیــة و یمكــن أن نقســمها إلــى 

و الوسـیط و هـو الـذي یـؤدي الجـاني و المجنـي علیـه و همـا طرفـا النـزاع : أربعة أطراف رئیسیة 

  .1الدور المحوري لعملیة الوساطة

كما أنها تسعى لتحقیق أهداف تتمثل في وضع حد إلخالل النـاتج عـن الجریمـة، باإلضـافة 

إلـــــى جبـــــر الضـــــرر المترتـــــب عـــــن الجریمـــــة، و ســـــیأتي علـــــى بیـــــان هـــــذه األدوات أو األطـــــراف          

  :و األهداف و حسب التفصیل اآلتي 

  أطراف الوساطة الجزائیة: ول الفرع األ

المجنـي علیـه و الجـاني : تمثل الوساطة الجزائیـة مثلـث ذات ثـالث أضـالع أو أطـراف هـم 

  .و الوسیط

  ) النیابة العامة(الوسیط : أوال 

یقصـــــد بالوســـــیط المشـــــرف و المنســـــق و المراقـــــب و المحـــــرك األساســـــي لعملیـــــة الوســـــاطة 

یقصــد بــه هــو ذلــك الشــخص الــذي یتــولى مهمــة التوفیــق  ، كمــا2الجزائیــة مــن بــدایتها حتــى نهایتهــا

بین مصلحتین الجاني و المجني علیه، أو باألحرى هو ذلك الشـخص الـذي یتعـین أن تتـوفر فیـه 

  .3شروط معینة تمكنه من القیام بمهمة التوفیق بین مصلحتي الجاني و المجني علیه

یـــا بمعنـــى أنـــه ال یقتصـــر معنو  أوو یتعـــین أن یكـــون الوســـیط الجـــاني إمـــا شخصـــا طبیعیـــا 

و إنمــا یجــوز للنیابــة العامــة أن تحیــل القضــیة  الطبعــینمهمــة مباشــرة الوســاطة علــى األشــخاص 

لجهة الوساطة لتتولى التوفیـق بـین الطـرفین و ترجـع هـذه الصـورة إلـى جمعیـات مسـاعدة المجنـي 
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فــیمن یقــوم بــدور علــیهم و الرقابــة التــي كــان لهــا دور فــي ممارســة الوســاطة الجنائیــة، و یشــترط 

الوســـیط تـــوفر الشـــروط المعینـــة ألجـــل ذلـــك، تقســـم إلـــى صـــنفین همـــا شـــروط الشـــكلیة و الشـــروط 

    ) امـــرأةرجـــال كـــان أو (الموضـــوعیة، فمـــن الناحیـــة الشـــكلیة یشـــترط أن یتقـــدم الشـــخص الطبیعـــي 

أو المعنوي بطلب التأهیل للوساطة إلى النائب العام یتضمن اإلعتـراف بـه وسـیطا لحـل المنازعـة 

یبــین فــي طلبــه عمــا إذا كــان یعمــل  أنالجنائیــة، فــإن كــان الوســیط شخصــا طبیعیــا فیتعــین علیــه 

منظمــة تهــتم لحــل المنازعــات الجنائیــة، كمــا یبــین فیــه أنــه ال یشــغل  أوبمفــرده أو ضــمن جمعیــة، 

ظیفــة قضــائیة رســمیة و یقــدم مــا یفیــد خلــو صــحیفته الجنائیــة مــن أي حكــم فــي جریمــة مــن أي و 

من صحیفة السوابق العدلیة، و هي الجرائم التي تفقـد األهلیـة،  02الجرائم المذكورة في البند رقم 

یتضــمن طلبــه ورقــة إشــهاره جمعیــة مؤهلــة لحــل  أنأمــا إذا كــان الوســیط شخصــا معنویــا فینبغــي 

  .الجنائیةالمنازعات 

كما ینبغـي أن یبـین الطلـب الوضـع العـام للجمعیـة مـن حیـث مؤهالتهـا و إمكانیاتهـا المادیـة 

و المعنویــة، كمــا یشــترط فــي مــن یباشــر مهنــة الوســاطة أن تتــوافر لدیــه الصــالحیة لمباشــرة هــذه 

المهنــة و تتمثــل هــذه الصــالحیة فــي عــدم صــدور حكــم قضــائي بعقوبــة أو جنایــة أو حرمــان مــن 

  .طارئ فإنه ال یجوز له االستمرار في العمل كوسیط أيوق، فإذا حدث الحق

ـــل  ـــدم مـــن قب ـــل للوســـاطة المق ـــب التأهی ـــة الموضـــوعیة فیتعـــین ا یتضـــمن طل أمـــا مـــن الناحی

اإلختصــــاص، الكفــــاءة، : الشــــخص الطبیعــــي أو المعنــــوي مــــا یفیــــد تــــوافر شــــروط أربعــــة و هــــي 

الوسـیط ال یعنـي الحریـة المطلقـة للوسـیط فـي إدارة االستقاللیة، الحیاد و توافر هـذه الشـروط عنـد 

  .1عملیة الوساطة

و شــرط الكفــاءة مطلــق و غیــر محــدد فــي معنــاه إذ یعــد الشــخص كفــؤ أو مــن ذوي المعرفــة 

العمیقة و اإلختصاص ما دام قریبا من موضوع النزاع، و معیار القرب هـو تـوافر الخبـرة العلمیـة 

بدور الوسیط هذه المهارات فإنه یخضـع لـدورات تدریبیـة مـن أو العملیة، و لكن یستوفي من یقوم 

أجـــل تطـــویر و تحســـین المعرفـــة القانونیـــة و النفســـیة لدیـــه فضـــال عـــن تزویـــده بأدبیـــات الوســـاطة 
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الجزائیــــة، و إحاطتــــه بفــــن إدارة المفاوضــــات بــــین أطــــراف النــــزاع مــــن أجــــل أن تحقــــق الوســــاطة 

  .1الغایات المرجوة منها

ـــه أن یكـــون الوســـیط  كمـــا یعتبـــر مـــن الشـــروط الموضـــوعیة شـــرط اإلختصـــاص و یقصـــد ب

مختصــا بتســویة النــزاع، و یتحــدد إختصــاص الوســیط لــذات إختصــاص النیابــة العامــة التــي تنظــر 

للــدعوى التــي تقــوم بإحالــة النــزاع للوســیط و هــذا الشــرط مطلــق و غیــر محــدد معنــاه، كمــا یجــب 

یكــون لدیــه فــن إدارة المقابلــة التــي ســوف تــتم الوســاطة الجنائیــة و أن  أدبیــاتعلــى الوســیط إدراك 

  .2أهدافهابین طرفي النزاع سعیا نحو تحقیق 

أمـــا فـــي مـــا یخـــص شـــرط االســـتقاللیة فـــإن لـــه وجهـــان، األول یـــراد بـــه أن یكـــون الشـــخص 

و المهـام القضـائیة التـي  األعمـالمنفصال في ذاته عن النظـام القضـائي بمعنـى مسـتقال عـن كـل 

یكــون الوســیط  أنالوجــه الثــاني فیــراد بــه  إمــا. 3تــؤثر علــى العمــل كوســیط أنقــد یكــون مــن شــأنها 

مســتقال عــن طرفــي النــزاع، فهــو ال یخضــع لتــأثیرهم أو أمــر صــادر مــنهم و هــذا األمــر یقتضــي 

  .القانونیة التي تضمن استقالل األعمال القضائیة دضرورة صیاغته للقواع

ـــاد عـــدم میـــل الوســـیط لطـــرف دون اآلخـــ ـــب یقصـــد بشـــرط الحی ـــذي یتطل ر، و هـــو األمـــر ال

ضـــرورة أن یكـــون الوســـیط غیـــر متـــأثر بـــأي معلومـــة كانـــت لعلمـــه مـــن الخـــارج و أن یتعامـــل مـــع 

النزاع من دون اتخاذ موقف أو حكم مسبق، كما تعتبر صفة الحیاد عدم وجـود أي صـلة  أطراف

الـدعوى یكـون غریبـا عـن موضـوع  أنأو عالقة بین الوسیط و أي طرف مـن أطـراف النـزاع، أي 

الجزائیة و عن أطرافهـا و ال شـك مـن أن وجـود قـوائم معـدة بالوسـطاء الجنـائیین و اختصاصـاتهم 

في دوائر إختصـاص المحـاكم و النیابـات یحقـق نـوع مـا مـن صـفة الحیـاد، و یسـاعد النیابـة علـى 

  .حسن اختیار الوسطاء، و یشجع طرفي النزاع على قبول الوساطة

                                                 
، الوسـاطة الجنائیـة وسـیلة مسـتحدثة و بدیلـة لحـل المنازعـات الجنائیـة و المجتمعـات، مجلـة كوفـة، عادل یوسف عبد النبـي - 1
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كمـــا یتحقـــق حیـــاد الوســـیط متـــى أحـــس بـــأن دوره یقتصـــر علـــى إدارة عملیـــة تفاوضـــیة بـــین 

یكــون مختصــا بتحدیــد عقوبــة    أنطــرفین بهــدف مســاعدتهما علــى التوصــل لحلــول مرضــیة دون 

أو تقــدیر تعــویض، كمــا یــدخل فــي معنــى الحیــاد عــدم تقــدیم الوســیط خــدمات ألحــد طرفــي النــزاع 

  .1خالفا لما هو مطلوب منه

یــر أنــه ال یتعــارض مــع حیــاد الوســیط مســاعدته لطرفــي الخصــومة فــي الوصــول إلــى حــل غ

  .واقعي یقبله الطرفان، خاصة إذا تعلق بتقریر تعویض

 )le coupableالمشتكي به (الجاني : ثانیا 

كـل : " مكرر من قانون اإلجراءات الجزائیة، و یعـرف الجـاني بأنـه  37نصت علیه المادة 

و كان أهال للمسؤولیة حیین ذلك بـأن كانـت لـه إدارة معتبـرة اتجهـت اتجاهـا  إنسان یقترف جریمة

و یقصــــد بــــه أیضــــا الشــــخص الــــذي إرتكــــب فعــــال مكونــــا ألركــــان جریمــــة مــــن . 2مخالفــــا للقــــانون

و هـــو الـــذي یقـــوم بالعمـــل  أصـــلیاكمـــا یعـــرف بأنـــه مقتـــرف الجریمـــة ســـواء كـــان فـــاعال . 3الجـــرائم

، أم شـریكا بمعنـى كـل مـن سـاعد أو 4اسب كما لو ارتكبهـا لوحـدهالتنفیذي یعد فاعال مباشرا و یح

 المنفذة  أوالتحریضیة أو المسهلة  األفعالالفاعلین على إرتكاب  أوعاون الفاعل  أوبكل الطرق 

غیر أنه یجـب تـوافر مجموعـة مـن  .لها مع علمه بذلك بمعنى أنه لم یشترك اشتراكا مباشرا

شــروط فــي ذات الشــروط الــالزم توافرهــا فــي مــن وقــع علیــه الشــروط فــي الجــاني و تتمثــل هــذه ال

الـــدعوى الجنائیـــة، فالوســـاطة الجنائیـــة تباشـــر فـــي إطـــار الـــدعوى الجنائیـــة و مـــن ثـــم یشـــترط فـــي 

  : شخص الجاني ضرورة توافر عدة شروط أساسیة تتمثل في 

قــد تــوفي فــال كــون الجــاني إنســان حــي باعتبــاره محــال لإلجــراءات الجنائیــة، فــإذا كــان الجــاني  –أ 

  .یجوز اللجوء إلى الوساطة الجنائیة و ذلك النقضاء دوره بوفاة المتهم
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كــون الجــاني شخصــا محــددا بمعنــى معروفــا، فــالغرض األساســي مــن الــدعوى الجنائیــة هــو  –ب 

تحدیــد المســؤولیة الجنائیــة للجــاني، و هــو مــاال یتــوافر إذا كــان الجــاني مجهــوال، كمــا یشــترط فــي 

ة أن یكــــون الجـــاني حاضـــرا، أو ممــــثال فـــي عملیـــة الوســــاطة فـــال یمكـــن تخیــــل الوســـاطة الجنائیـــ

الوســـاطة الجنائیـــة دون حضـــور كـــال مـــن الجـــاني و المجنـــي علیـــه للمحادثـــات، حتـــى و لـــو كـــان 

بشــكل غیــر مباشــر و مــن ثــم ال یجــوز اللجــوء للوســاطة الجنائیــة فــي الحــاالت التــي یكــون فیهــا 

  .الجاني مجهوال

عا للقضاء الوطني یعد أمرا بدیهیا لتطبیق نظام الوساطة الجنائیـة، و إذا كون الجاني خاض –ج 

كـــان الجـــاني مـــن األشـــخاص غیـــر الخاضـــعین لالختصـــاص لمحـــاكم الدولـــة، فـــال یجـــوز للنیابـــة 

  .1العامة اللجوء إلى إجراء الوساطة

  )Le victime(المجني علیه أو الضحیة : ثالثا 

الشــخص الــذي وقعــت : "متعــددة إذ عرفــه الــبعض بأنــه عــرف الفقــه المجنــي علیــه تعریفــات 

صـاحب الحـق :" كمـا عرفـه بأنـه ". علیه نتیجة الجریمة أو اعتدى على حقه الذي یحمیه القـانون

  .2"الذي تصیبه الجریمة أو تجعله عرضة للخطر

المجني علیه ضمن أطراف الوسـاطة الجزائیـة و . ج.إ.مكرر من ق 37كما أدرجت المادة 

ي علیـه مــن أهـم أهــداف عملیــة الوسـاطة تهــدف فـي المقــام األول إلـى ضــمان تعــویض یعـد المجنــ

المجنــي علیــه، و تفعیــل مشــاركته فــي إجــراءات الجنائیــة فــال یتصــور وجــود وســاطة جنائیــة بــدون 

وجود المجنـي علیـه و تفعیـل مشـاركته فـي اإلجـراءات الجنائیـة فـال یتصـور وجـود وسـاطة جنائیـة 

  .3بدون المجني علیه
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  أھداف الوساطة الجزائیة: الفرع الثاني 

إن هـــدف الوســــاطة الجزائیــــة وفقــــا لقــــانون اإلجـــراءات الجزائیــــة حســــب آخــــر تعــــدیل یتمثــــل 

خصوصـــا فـــي إعـــادة األمـــور إلـــى نصـــابها، و كـــذا حصـــول الضـــحیة علـــى تعـــویض ســـواء كـــان 

تعویض مالي أو عیني عن األضرار التي تسبب فیها المشتكى منه، و هـذا مـا أشـارة إلیـه المـادة 

  : الوساطة على الخصوص ما یلي  اتفاقیتضمن :" ا یلي التي تنص على م 04مكرر  37

  إعادة الحال إلى ما كانت علیه – 1

  "جبر الضرر المترتب عن الجریمة  أو" تعویض مالي أو عیني عن الضرر  – 2

  .1"آخر غیر مخالف للقانون یتوصل إلیه األطراف  اتفاقكل  – 3

علیـه مـن ضـرر  الح ما لحق المجنـيو علیه فإن الوساطة الجزائیة تهدف إلى إمكانیة إص

و ضمان تعویض الضرر الذي أصابه جـراء الفعـل الـذي أتـاه الجـاني، فإصـالح الضـرر و جبـره 

  .من األهداف األساسیة للوساطة الجزائیة

  شروط الوساطة الجزائیة و نطاق تطبیقھا: المطلب الثاني 

بما أن الوساطة الجزائیة تعتبر آلیة قانونیة تهدف إلى إبرام اتفاق بین الضـحیة و المشـتكى 

منــه، قــد یلجــأ فیهــا إلــى وكیــل الجمهوریــة بغــرض إنهــاء المتابعــات و جبــر الضــرر فــإن المشــرع 

الجزائــري تخلــى عمــدا عــن تعریفهــا فــي قــانون اإلجــراءات الجزائیــة تفادیــا منــه للتكــرار، ألنــه ســبق   

أن عرفهــا فــي قــانون حمایــة الطفــل، و ألنــه تــم اعتمادهــا فــي هــذا األخیــر فــإن المشــرع اكتفــى  و

بــــذكر أطرافهــــا و نطاقهــــا مفصــــال و مبینــــا ذلــــك، حیــــث یختلــــف نطــــاق و مجــــال تطبیــــق إجــــراء 

الوساطة باختالف الشروط الواجـب توافرهـا للقیـام بهـا، و مـن هـذا المنطلـق سـوف نحـاول عـرض 

  : ئیة و نطاق تطبیقها في الفرعیین اآلتیین شروط الوساطة الجزا
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  شروط الوساطة الجزائیة: الفرع األول 

ینبغـــي توافرهـــا لتطبیـــق نطـــاق الوســـاطة الجنائیـــة بعضـــها موضـــوعیة و هنـــاك عـــدة شـــروط 

  : أخرى إجرائیة، الشروط الموضوعیة تتمثل في 

لمبــدأ الشــرعیة، حیــث و هــي الســند القــانوني لهــذا اإلجــراء تطبیقــا : مشــروعیة الوســاطة  –

مـــــن قـــــانون  9مكـــــرر  37مكـــــرر إلـــــى  37تســـــتمد الوســـــاطة مشـــــروعیتها مـــــن نصـــــوص المـــــواد 

یولیــو ســنة  15المــؤرخ فــي  02-15المعــدل و المــتمم بمقتضــى األمــر رقــم اإلجــراءات الجزائیــة 

2015.  

یشـــترط لتطبیـــق الوســـاطة وجـــود : وجـــود دعـــوى عمومیـــة مطروحـــة أمـــام النیابـــة العامـــة  –

دعوى عمومیة، تتطلب افتراض تحریكها نظرا لوقوع ضرر ناتج عن الجریمـة المنسـوبة للمشـتكى 

حیث المغزى منها من جهة الضحیة هـو جبـر هـذا الضـرر سـواء كـان مادیـا أو معنویـا، و  ،1منه

لألحكام العامة المتعلقة بالضـرر الموجـب للتعـویض هـي أن یكـون ضـرر  كل ما یشترط فیه وفقا

  .2شخصیا، محققا و مباشرا

یتمتـــع وكیـــل الجمهوریـــة بســـلطة المالئمـــة فـــي : مالئمـــة النیابـــة العامـــة إلجـــراء الوســـاطة  –

، و منـه فـإن لوكیـل الجمهوریـة مطلـق "یجـوز"إجراء الوساطة و الذي نستخلصـه مـن عبـارة  اتخاذ

فال یجـوز . ج.إ.مكرر من ق 37في مالئمة اللجوء للوساطة و هو ما أشارت إلیه المادة الحریة 

لألطــراف إجبــار النیابــة العامــة علــى قبــول الوســاطة، كمــا انــه یجــوز طــرح النــزاع للوســاطة دون 

  .موافقة وكیل الجمهوریة

كمــا تجـــوز الوســـاطة بنــاءا علـــى طلـــب الضــحیة، و هـــو كـــل شــخص أصـــیب بضـــرر مـــن  

  غیــر مباشــر، و طلبــه یقتصــر علــى التعــویض المــالي حتــى  أوســواء كــان ضــررا مباشــرا  الجریمــة

                                                 

الوساطة الجزائیة نموذج للتحول من عدالة عقابیة إلى عدالة إصالحیة، مجلـة جیـل حقـوق ، شنین سناء، سلیمان النحوي - 1
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و لو بعد تحریك الدعوى العمومیة، كما تتم الوساطة بطلب من المشتكى منـه و هـو كـل شـخص 

  .1توجه إلیه الضحیة بالشكوى، و ذلك بعد موافقة وكیل الجمهوریة و الضحیة

مـــن  01مكـــرر  37تـــنص المـــادة : بالوســـاطة الحصـــول علـــى موافقـــة أطـــراف القضـــیة  -

  .2"یشترط إلجراء الوساطة قبول الضحیة و المشتكى منه:" على ما یلي  02-15األمر رقم 

یتبـین لنـا مـن خـالل هـذه المـادة أن هـذا اإلجـراء خصـه المشـرع لوكیـل الجمهوریـة فقـط وفقــا 

لـــیس ) یـــل الجمهوریـــةوك(فـــإن قیـــام الوســـاطة و حســـب هـــذه المیـــزة فـــإن الوســـیط  02-15لألمـــر 

بتسویة النزاع بطریق الوساطة، و قد سـبقنا و أشـرنا إلـى أن النیابـة العامـة بمقدوره إلزام األطراف 

ینبغــي علیهــا الحصــول علــى موافقــة أطــراف الجریمــة علــى اللجــوء إلیهــا، فموافقــة األطــراف شــرط 

ن تــوافر رضــاء ،فــال یمكــن أن نتصــور نجــاح الوســاطة بــدو 3جــوهري للســیر فــي عملیــة الوســاطة

  .014مكرر  37أطرافها و قد نصت على ذلك صراحة المادة 

حـل النـزاع عـن طریـق الوسـاطة، فإنـه یكـون لـه الحـق فـي  األطـرافو في حالة رفـض أحـد 

على قرار النیابـة، و ینبغـي أن یكـون هـذا االعتـراض صـریحا، كمـا أن الوسـیط ینبغـي  االعتراض

  ،5األطـراف علـى حـل النـزاع قبـل البـدء فـي إجـراءات الوسـاطةعلیه التأكد مـن وجـود اإلرادة لـدى 

و یترتــب علــى عــدم موافقــة أحــد األطــراف یقــوم الوســیط بإثبــات ذلــك فــي تقریــره الــذي یــتم إرســاله 

  .للنیابة العامة للتصرف في القضیة
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  : الشروط اإلجرائیة للوساطة الجزائیة 

ورة تــوافر جملــة مــن اإلجــراءات التــي تتمثــل الشــروط اإلجرائیــة للوســاطة الجزائیــة فــي ضــر 

ینبغــي الخضــوع لهــا لكــي یكــون االتفــاق صــحیحا ال یشــوبه عیــب، و هــذه اإلجــراءات تنقســم بحــد 

  : ذاتها حسب الطرف الذي یقوم بها 

  : إجراءات الوساطة الجزائیة بواسطة وكیل الجمهوریة  – 1

رقــم  األمــرلقــد عنــى المشــرع الجزائــري بتنظــیم الوســاطة الجزائیــة و تحدیــد شــروطها فأصــدر 

المعــــد و المــــتمم لقــــانون اإلجــــراءات الجزائیــــة الــــذي حــــدد فیــــه القواعــــد الخاصــــة لمهنــــة  15-02

الوسیط و ما یفترض في عملـه حیـث جعـل مـن إجـراء الوسـاطة مـن الصـالحیات المخولـة لوكیـل 

الجمهوریة و علـى عكـس مـا ذهـب إلیـه قـانون اإلجـراءات الجزائیـة فـإن إجـراء التفـاوض و عملیـة 

مــن قــانون حمایــة الطفــل تــتم مــن قبــل وكیــل الجمهوریــة كمــا  111بقــا إلحكــام المــادة الوســاطة ط

یمكن أن یكلف بذلك أحد مساعدیه أو أحد ضباط الشـرطة القضـائیة و هـذا مـا یوضـح كـذلك ان 

المشــرع الجزائـــري لـــم یشـــأ أن تفلـــت العملیـــة التصـــالحیة تمامـــا مـــن بـــین یـــدي الدولـــة علـــى عكـــس 

ب إلى حد بعید في الجمع بین الرضائیة و المالئمة مـن خـالل إعطائـه المشرع الفرنسي الذي ذه

للنیابة العامة دورا إشرافیا و رقابیا على الوساطة المبرمة بین لمتهم و المجني علیه في إطـار مـا 

یعرف بالوساطة المفروضـة التـي تـم اسـتحداثها كنظـام قـانوني خـاص و قـد أزر المشـرع الفرنسـي 

یة توفرها للشخص الطبیعي و المعنوي الراغب في توعي الوسـاطة تقـدیم جملة من الشروط الشكل

طلب إلى وكیل الجمهوریة أو إلى النائب العام إضافة إلى ذلـك لـم یتـرك المشـرع الفرنسـي الحبـل 

على القارب بل قید النیابة العامـة فـي ذلـك بتحقیـق األهـداف المرجـوة مـن الوسـاطة و تتمثـل هـذه 

المشــرع  لو هــو حــا ،1ل الجــاني و إصــالح الضــرر الواقــع عــن الجریمــةفــي إعــادة تأهیــ األهــداف

لوكیــل الجمهوریــة االســتناد یمكــن  اثنــینالجزائــري كــذلك حینمــا اعتمــد هــو اآلخــر علــى ضــابطین 

                                                 

، الصــلح فــي جــرائم اإلعتــداء علــى األفــراد، فلســفته و صــور تطبیقــه فــي القــانون الجنــائي المقــارن، دار الجامعــة لیلــى قایــد - 1

 .311. الجدیدة، اإلسكندریة، مصر، ص
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مكـــرر مـــن  37إلیهمــا عنـــدما یقـــرر اللجـــوء إلـــى إجـــراء الوســاطة و المتمثلـــین طبقـــا لـــنص المـــادة 

   :السالف الذكر في  02-15األمر رقم 

أجــاز المشــرع الجزائــري لوكیــل الجمهوریــة اللجــوء : إیقـاف اإلخــالل النــاتج عــن الجریمــة  – 

إلـــى الوســـاطة الجزائیـــة إذا كـــان مـــن شـــأنها إصـــالح الضـــرر الواقـــع علـــى المجنـــي علیـــه و یتخـــذ 

إصالح الضرر في الوساطة الجنائیة عـدة صـور حیـث یمكـن أن یتخـذ صـورة دفـع مبلـغ مـالي و 

فـــإذا مــا تبـــین لوكیــل الجمهوریـــة أن  للمجنـــي علیــه اعتــذاررة معنویــة كتقـــدیم یمكــن أن یتخــذ صـــو 

الوســـاطة مـــن شـــأنها إصـــالح الضـــرر الواقـــع علـــى المجنـــي علیـــه قـــرر إحالـــة النـــزاع  اللجـــوء إلـــى

  .1علیها

إن إصالح الفرد و تهذیبـه و تعـویض المجنـي : اإلصالح و التأهیل االجتماعي للجاني  -

التــي جــاءت لهــا الوســاطة الجزائیــة و التــي غفــل المشــرع الجزائــري ذكــره علیــه مــن أهــم األغــراض 

فــي قــانون اإلجــراءات الجزائیــة و نــص علیــه بالمقابــل فــي قــانون حمایــة الطفــل فــي حالــة جنــوح 

منــه علــى أنــه یمكــن أن یتضــمن محضــر الوســاطة تعهـــد  114األحــداث حیــث جــاء فــي المــادة 

  :زام واحد أو أكثر من اإللتزامات التالیة الطفل تحد ضمان ممثله الشرعي بتنفیذ الت

  .إجراء مراقبة طبیة -

   .متابعة الدراسة أو تكوین متخصص -

  .2عدم االتصال بأي شخص قد یسهل عودة الطفل لإلجرام -

  

  

  

  

                                                 

 .202. ، المرجع السابق، صرامي متولي القاضي - 1

الوســاطة كبــدیل للمحــاكم الجنائیــة للطفــل فــي التشــریع الجزائــري، مداخلــة فــي إطــار أعمــال الملتقــى ، جمــال الــدین بوشــناقة - 2

 .2017مارس  14-13الدولي السادس للحمایة التعاونیة للطفل في الدول المغربیة، الوادي، الجزائر، یومي 
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  : إجراء الوساطة الجزائیة بواسطة األطراف  – 2

في اإلجـراءات الجنائیـة تسعى الوساطة الجزائیة إلى تفعیل مشاركة المجني علیه و الجاني 

 أشــترطو  1بحیــث جعــل المشــرع إجراءاتهــا متوقفــة أحیانــا علــى مبــادرة الضــحیة أو المشــتكى منــه

و علـى هـذا األسـاس  2المشرع الجزائري على النیابة العمة الحصول على موافقة أطـراف الجریمـة

  .فموافقة األطراف شرط جوهري للسیر في عملیة الوساطة كما أشرنا سابقا

كما یجوز لكل من أطـراف الـدعوى االسـتعانة بمحـامي و بالتـالي ال بمكـن أن ینـوب عنهمـا 

  .شخص آخر و لو بوكالة خاصة

ــــري بــــم یكــــن واضــــحا بخصــــوص دور  أمــــا بخصــــوص دور المحــــامي فــــإن المشــــرع الجزائ

من قانون اإلجـراءات الجزائیـة علـى عكـس قـانون  37المحامي في الوساطة الجزائیة طبقا للمادة 

  .3ایة الطفل حیث خوال للمحامي حق تقدیم طلب إجراء الوساطة و قبوله إیاهاحم

  : الشروط الشكلیة  – 3

مـــن بـــین الشـــروط الشـــكلیة التـــي یقتضـــیها إجـــراء الوســـاطة الجزائیـــة ضـــرورة تـــوافر شـــرطي 

  :، و هو ما سیتم ذكره كاآلتي 4األهلیة و الرضا التي ال تقوم الوساطة الجزائیة إال بهما

و هي صالحیة كـل طـرف مـن أطـراف النـزاع فـي مباشـرة اإلجـراءات الجزائیـة : هلیة األ -أ

بصــفة عامــة و الموافقــة علــى إجــراء الوســاطة، و تحــدد األهلیــة فــي القــانون الجزائــي طبقــا لســن 

سنة و اسـتثناءا یمكـن للطفـل  18الشخص، و یكون الشخص كامل األهلیة إذا كان بالغا سن الـ 

   .الوساطة الجزائیة عن طریق مثله الشرعي الجانح أن یلجأ إلى

                                                 

مهوریـة قبـل أي متابعـة جزائیـة أن یقـرر یجـزو لوكیـل الج: " عالى ما یلي  12-15مكرر من األمر رقم  37أنظر المادة  - 1

 ".بمبادة منه بناء على طلب الضحیة أو المشتكى منه إجراء الوساطة

یشترط إلجـراء الوسـاطة قبـول الضـحیة و : " التي نصت على ما یلي  02-15من االمر رقم  01مكرر  37أنظر المادة  - 2

 ".المشتكي منه 

 .المتعلق بحمایة الطفل، السابق ذكره 12-15من قانون رقم  111انظر المادة  - 3

 .38. ، المرجع السابق، صوداد بوبكري - 4
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تقوم الوساطة الجزائیة علـى مبـدأ حریـة اإلرادة، أي حریـة األفـراد فـي اللجـوء : الرضا  –ب 

لهـــذه اآللیـــة، و أن تكـــون هـــذه اإلرادة صـــحیحة غیـــر مشـــوبة بعیـــوب اإلرادة، كـــالغلط و التـــدلیس    

و اإلكراه، فال یتصور قیام الوساطة إذا كان قبول المشتكى منه أو الضحیة نتیجة إكـراه أو غلـط 

  .تدلیس أو

لـــنص  اســـتناداالوســـاطة فـــي شـــكل معـــین، و هـــذا  اتفـــاقیقصـــد بهـــا إفـــراغ : الشـــكلیة  –ج 

مكتــوب و لــیس شــفهي  باتفــاقحیــث تــنص علــى ضــرورة أن تــتم الوســاطة  02مكــرر  37المــادة 

یدون هذا االتفاق في محضر یتضمن هویـة األطـراف و عنـوان بین مرتكب الجریمة و الضحیة، 

االتفــاق جبــر الضــرر المترتــب عــن الفعــل اإلجرامــي، و إذا لــم یــتم تنفیــذ األطــراف، كمــا یتضــمن 

الوساطة في الوقت المحدد في االتفـاق یـتم تحریـك الـدعوى العمومیـة، و لـم یحـدد المشـرع الشـكل 

الـذي تـتم فیـه الوسـاطة مـا یفـتح المجــال الجتهـاد النیابـة العامـة أو إنتضـار تعلیمـات وزاریـة تحــدد 

  .1كیفیة ذلك

  نطاق تطبیق الوساطة الجزائیة: الثاني الفرع 

یتحدد نطـاق تطبیـق الوسـاطة الجزائیـة الزمنـي بالمرحلـة السـابقة عـن الـدعوى الجزائیـة إذ ال 

یجوز اللجوء إلى الوساطة إال في مرحـة مـا قبـل إحالـة النـزاع للمحكمـة المختصـة أمـا عـن نطـاق 

المعاقـــــب علیهـــــا بـــــالحبس         تطبیـــــق الوســـــاطة الجزائیـــــة الموضـــــوعي فیتحـــــدد علـــــى بعـــــض الجـــــنح

أو الغرامــة كمــا تجــوز الوســاطة فــي المخالفــات دون الجنایــات هــذا مــا ســنتطرق إلیــه مــن خــالل 

  .نطاق الوساطة الجزائیة من حیث الزمان و نطاق الوساطة الجزائیة من حیث الموضوع

  : نطاق الوساطة الجزائیة من حیث الزمان  – 1

اللجــوء إلــى الوســاطة الجزائیــة بحیــث حــدده ســواء بالنســبة  لقــد بــین المشــرع الجزائــري وقــت

للبالغ أو الحدث قبل تحریك الدعوى العمومیة، إذ یجوز لوكیل الجمهوریة قبـل اي متابعـة جزائیـة 

أن یقــرر بمبـــادرة منـــه، أو بنــاءا علـــى طلـــب الضــحیة أو المشـــتكى منـــه إجــراء الوســـاطة إذا كـــان 

                                                 

 .37. ، المرجع السابق، صشنین سناء، سلیمان النحوي - 1
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وساطة في كل وقت من تاریخ ارتكاب الطفـل للمخالفـة أ جنحـة كما یمكن القیام بال ،1المتهم بالغا

و قبل تحریك الدعوى العمومیة بناءا على طلبه أو ممثله الشرعي أو محامیـه أو مـن تلقـاء وكیـل 

  .2الجمهوریة

و بنــــاء علیــــه فإنــــه ال یجــــوز قبــــول طلــــب الوســــاطة أو إجرائهــــا بمجــــرد أن تحــــال الــــدعوى 

ي التحقیــق أو تحــال إلــى محكمــة الجــنح للبــث فیهــا بطریــق مــن الجزائیــة للتحقیــق منهــا أمــام قاضــ

  .طرق اإلحالة على المحكمة كاألمر الجزائي و المثول الفوري

  : نطاق تطبیق الوساطة الجزائیة من حیث الموضوع  – 2

یقتصــر نطــاق الوســاطة مــن حیــث الموضــوع علــى بعــض الجــنح المعاقــب علیهــا بــالحبس   

الوســـاطة فـــي مـــواد المخالفـــات، خالفـــا للمشـــرع الفرنســـي الـــذي یمیـــز بـــین أو بالغرامـــة كمـــا تجـــوز 

الوســـاطة و التســـویة الجنائیـــة، فالتســـویة الجنائیـــة أجازهـــا القـــانون فـــي الجـــنح التـــي یعاقـــب علیهـــا 

  .سنوات و في المخالفات المرتبطة بها 05القانون بأقل أو یساوي 

ه التســـویة بعـــض األفعـــال كجـــنح مـــن هـــذ 41/3كمـــا اســـتثنى القـــانون الفرنســـي فـــي المـــادة 

الصحافة و جنح القتل غیـر العمدیـة و الجـنح السیاسـیة أمـا القـانون الجزائـري فأجازهـا فـي بعـض 

الجـــنح التـــي ال تمـــس بالنظـــام العـــام، و حـــددها علـــى ســـبیل الحصـــر و یمكـــن تقســـیمها إلـــى عـــدة 

 : فئات

  :الجرائم التي تمس بالشخص و اعتباره  -أ

مـــن قـــانون اإلجـــراءات الجزائیـــة و هـــي  2مكـــرر  37نـــص المـــادة  لقـــد حـــددها المشـــرع فـــي

من قـانون العقوبـات و كـذا جنحـة القـذف وفقـا لـنص المـادة  297جرائم السب وفقا ألحكام المادة 

مكـــرر و فـــي جریمـــة  303، و جنحـــة االعتـــداء علـــى الحیـــاة الخاصـــة وفقـــا لـــنص المـــادة 296

مـــــن قـــــانون  187، 186، 185ي المـــــواد التهدیـــــد، األفعـــــال المنصـــــوص و المعاقـــــب علیهـــــا فـــــ

  .العقوبات

                                                 

 .مكرر من قانون اإلجراءات الجزائیة 73أنظر المادة  - 1

 .من قانون حمایة الطفل 111و  110أنظر المادة  - 2
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كمــا أقــر المشــرع الوســاطة فــي جنحــة الوشــایة الفعــل المنصــوص و المعاقــب علیــه بالمــادة 

مــن قــانون العقوبــات، و فــي جریمــة تــرك األســرة الفعــل المنصــوص و المعاقــب علیــه بــنص 300

تقــدیم مبــالغ النفقــة الفعــل مــن قــانون العقوبــات، و كــذا جریمــة االمتنــاع العمــدي عــن  330المــادة 

مـــن قـــانون العقوبـــات و فـــي جریمـــة عـــدم تســـلیم  331المنصـــوص و المعاقـــب علیـــه فـــي المـــادة 

  .1من قانون العقوبات 328الطفل الفعل المنصوص والمعاقب علیه في المادة 

و تجــوز كــذلك الوســاطة فــي جــرائم الضــرب و الجــروح غیــر العمدیــة، األفعــال المنصــوص   

من قانون العقوبـات، و فـي جنحـة الضـرب و الجـرح دون سـبق  289یه في المادة و المعاقب عل

 264اإلصــرار و الترصــد حتــى باســتعمال األســلحة الفعــل المنصــوص و المعاقــب علیــه بالمــادة 

  .1من قانون العقوبات

  : جرائم األموال  –ب 

المالیــة جــرائم االعتــداء علــى األمــوال هــي الجــرائم التــي تصــیب بالضــرر حــق مــن الحقــوق 

، حیـث نجـد أن المشـرع الجزائـري قـد حـدد نطـاق الوسـاطة الجزائیـة فـي الجـرائم المتعلقـة 2لإلنسـان

بــاألموال، و یتعلــق األمــر بجنحــة إصــدار شــیك دون رصــید الفعــل المنصــوص و المعاقــب علیــه 

مــن قــانون العقوبــات و فــي جنحــة االســتیالء علــى أمــوال الشــركة قبــل قســمتها  374بــنص المــادة 

مــن قــانون العقوبــات و فــي جریمــة االســتیالء  363عــل المنصــوص و المعاقــب علیــه بالمــادة الف

  .3من قانون العقوبات 363/01على أموال الشركة الفعل المنصوص و المعاقب علیه بالمادة 

یمتد نطاق الوسـاطة لجنحـة االعتـداء علـى الملكیـة العقاریـة، الفعـل المنصـوص و المعاقـب 

قــانون العقوبــات و فــي جنحــة التخریــب و اإلتــالف العمــدي ألمــوال الغیــر  مــن 386علیــه بالمــادة 

                                                 
منقحـة و معدلـة، دار بلقـیس للنشـر، دار  4. اإلجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري و المقـارن، ط، عبد الرحمان خلفي -  1

  .168. ، ص2019-2018البیضاء، 

  .169. ، المرجع السابق، صعبد الرحمان خلفي -  1

  : ملخص القانون الجزائي، جرائم األموال و األشخاص -  2

: 20h08min. , la dat de consultation sur le site https://0penfayoum.yoo7.com 

  .169. ، المرجع السابق، صعبد الرحمان خلفي -  3
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مـــن قـــانون العقوبـــات، و فـــي جنحتـــي إتـــالف  407الفعـــل المنصـــوص و المعاقـــب علیـــه بالمـــادة 

المحاصیل الزراعیة و الرعي في أمالك الغیر، األفعـال المنصـوص و المعاقـب علیهـا فـي المـواد 

  .من قانون العقوبات 413/1و  413

و المشــروبات مــن دون  المــأكوالتیكــون كــذلك محــال للوســاطة األفعــال المتعلقــة بإســتهالك 

خــدمات أخــرى عــن طریــق التحایــل، و هــي تلــك الجــنح التــي نــص علیهــا قــانون العقوبــات ضــمن 

الباب الرابع من الكتاب الثالث، تحت عنوان الغـش فـي بیـع السـلع و التـدلیس فـي المـواد الغذائیـة 

تـــي یجـــوز أن تكـــون محـــال للوســـاطة، كمـــا یمكـــن أن تكـــون المخالفـــات موضـــوعا و الطبیـــة، و ال

  .للوساطة

أمـا فــي جــرائم األحــداث فغــن الوســاطة تجــوز فــي الجــنح و المخالفــات، و تســتثنى مــن هــذا  

  .1من قانون المتعلق بحمایة الطفل 111الجراء الجنایات عمال بنص المادة 

  الجزائیةإجراءات الوساطة : الفرع الثالث 

بعد أن تقرر النیابة العامة إحالة القضیة لحل النـزاع ودیـا باالتفـاق یشـرع الوسـیط فـي تنفیـذ 

مرحلــــة اقتــــراح الوســــاطة، مرحلــــة التفــــاوض       : مهمتـــه و التــــي تمــــر عــــادة بأربعــــة مراحــــل متتالیــــة 

ــة تنفیــذ الوســاطة، و فیمــا یلــي بیــان كــل مرحلــة علــى حــدى النحــو  ، و علــى2و االتفــاق، و مرحل

  : التالي 

  : مرحلة اقتراح الوساطة  – 1

الــذي اســتحدث الوســاطة الجزائیــة كآلیــة لتســویة النزاعــات النیابــة  02-15مــنح األمــر رقــم 

العامــة و هــي بصــدد نظــر أي جریمــة مــن الجــرائم المنصــوص علیهــا قانونــا و كانــت معروضــة 

وى العمومیـة و تقـوم بتحریكهـا أو أن أن تباشر الـدع: أمامها اختیار إجراء من اإلجراءات التالیة 

                                                 
  .169. ، المرجع السابق، صعبد الرحمان خلفي – 1

مـذكرة مكملــة لنیــل شـهادة الماســتر فــي العلـوم القانونیــة تخصــص القــانون ، الوسـاطة فــي المــواد الجزائیــة، ســافر نــور الهــدى - 2

  .60. ، ص2015/2016الطاهر موالي، سعیدة، .الجنائي و العلوم الجنائیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة د
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مكـرر  37تلجأ إلى اإلجراءات البدیلة عن مباشرة الدعوة العمومیـة المنصـوص علیهـا فـي المـادة 

ـــدعوى إذا كانـــت الظـــروف الخاصـــة بارتكـــاب الفعـــل  ـــذكر، أو أن تحفـــظ ال مـــن األمـــر الســـالف ال

  .اإلجرامي تسوغ ذلك

كون باختیـار النیابـة لهـا فـي معـرض ممارسـتها و هكذا فإن لحظة میالد الوساطة الجزائیة ت

لسلطتها التقدیریة عندما یكون من شأنها وضع حد لإلخالل الناتج عن الجریمـة أو جبـر الضـرر 

المترتب علیها، و قد یختـار وكیـل الجمهوریـة الوسـاطة و یقترحهـا علـى الخصـوم أو العكـس، أي 

، و الحصول على موافقة كـل مـن 1مهوریةیبادر الخصوم أنفسهم باقتراح الوساطة على وكیل الج

مــن  01مكــرر 37الضــحیة و المشــتكى منــه علــى الخضــوع لنظــام الوســاطة إجــراء تطلبتــه المــادة 

  .02-15األمر رقم 

  : مرحلة التفاوض و االتفاق  – 2

إلـى مرحلـة التفـاوض بـالرغم مـن  02-15لم یتطرق المشرع الجزائري من خالل األمر رقم 

الوســـاطة الجزائیــة، حیــث تمثـــل مرحلــة فاصــلة فـــي جهــود الوســاطة، فنجـــاح اعتبارهــا خطــوة فــي 

و دون فاهم و تعاون من أجـل حـل النـزاع ودیـا، األخیرة یتوقف على ما یبدیه أطراف النزاع من ت

  .ذلك تكون نهایة جهود الوساطة بالفشل

 37إلى المـادة  3مكرر  37أما مرحلة االتفاق فقد نص علیها المشرع الجزائري في المادة 

، و تتمثل أهمیة هذا اإلجراء في أنه تتحدد فیه التزامات كـل طـرف 02-15من األمر  06مكرر

مـن إدارة المناقشـات بـین الطـرفین، دون اتفـاق ) وكیـل الجمهوریـة(قبل اآلخر فیعد إنتهاء الوسیط 

ـــبس أو غمـــوض الوســـا ـــه أي ل ـــاق واضـــحا، ال یوجـــد فی طة فـــي محضـــر و ینبغـــي أن یكـــون االتف

، بعـد تحریـر المحضـر باتفـاق الوسـاطة یوقعـه 2بتحدید االلتزامات الواجب على الجـاني القیـام بهـا

  .3كل من وكیل الجمهوریة و طرفا النزاع و تسلم نسخة منه إل كل طرف

                                                 
  .السالف الذكر 02-15مكرر من األمر رقم  37أنظر المادة  - 1

  .السالف ذكره األمرمن  01رة الفق 03مكرر  37أنظر المادة  - 2

  .من األمر السالف ذكره 02الفقرة  03مكرر  37أنظر المادة  -  3
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ة، فإن المشرع الجزائـري قـد حـدد مضـمون أما بخصوص مضمون أو محتوى اتفاق الوساط

مـــن األمـــر رقـــم  04مكـــرر 37اتفـــاق الوســـاطة علـــى الخصـــوص فـــي ثـــالث حـــاالت طبقـــا للمـــادة 

15-02 .  

أما إذا لم یتمكن الوسیط من التوصـل إلـى حـل مرضـي للطـرفین، أو إعتـرض علـى أسـلوبه 

هو ما یترتب علـى النیابـة  ، و1أحد الطرفین ففي هذه الحالة یعلن الوسیط فشل الوساطة الجزائیة

العامة اتخاذ ما تراه مناسبا، و مهما تؤول إلیه نتیجة الوساطة فیشترط على الوسـیط أن یعلـن مـا 

توصــــل إلیــــه مــــع طرفــــي النــــزاع و ذلــــك مــــن خــــالل تقریــــر مكتــــوب كمــــا ســــبق الــــذكر مصــــحوب 

  .2باألسباب التي أدت إلى نجاح الوساطة أو فشلها

  : ساطة الجزائیة مرحلة تنفیذ اتفاق الو  – 3

تعــد مرحلــة تنفیــذ اتفــاق الوســاطة الجزائیــة مــن أهــم المراحــل التــي أعطاهــا المشــرع الجزائــري 

ال " عنـــدما نـــص علـــى أنـــه  02-15مـــن األمـــر  05مكـــرر 37أهمیـــة قصـــوى مـــن خـــالل المـــادة 

و فـي هـذا تأكیـد لصـحة التفـاوض " یجوز الطعن في اتفاق الوساطة بأي طریقة من طرق الطعـن

تفـــاق الـــذي توصـــل إلیـــه األطـــراف بخصـــوص تســـویة النـــزاع عـــن طریـــق إجـــراءات الوســـاطة و اال

علــــى اعتبــــار محضــــر اتفــــاق  06مكــــرر 37الجزائیــــة، كمــــا نــــص المشــــرع الجزائــــري فــــي المــــادة 

  .3الوساطة الجزائیة سندا تنفیذیا طبقا للتشریع الساري المفعول

أو بــاألحرى المجنــي علیــه لتنفیــذ و فــي هــذه الحالــة ضــمنیة مــن المشــرع الجزائــري األطــراف 

المحضر النهائي التفاق الوسـاطة الجزائیـة باعتبارهـا سـندا تنفیـذیا حـائزا لقـوة الشـيء المقضـي بـه 

.   4طبقــا لإلجــراءات المعمــول بهــا و المنصــوص علیهــا فــي قــانون اإلجــراءات المدنیــة و اإلداریــة

                                                 
  .130. ، المرجع السابق، صیاسر بن محمد سعید بابصیل -  1

  .93. ، المرجع السابق، صعادل یوسف عبد النبي -  2

  .2015یولیو  23، الصادر في 40الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد  -  3

المتضـمن  2008فبرایـر سـنة  25الموافق لــ  1429صفر  18المؤرخ في  09-08من  635إلى  600انظر المواد من  -  4

  .قانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة
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ق علیها مسبقا من قبـل األطـراف طبقـا و استنادا إلى اآلجال المحددة في محضر االتفاق و المتف

  . 02-15من األمر  3مكرر  37للمادة 

حیــث تعــد مســألة متابعــة تنفیــذ اتفــاق الوســاطة الجزائیــة واحــدة مــن نقــاط التــي تختلــف فیهــا 

الوســـاطة الجزائیـــة عـــن الحكـــم القضـــائي، فـــالتوقیع علـــى اتفـــاق الوســـاطة ال یترتـــب علیـــه نهایتهـــا     

جمهوریة مسؤولیة متابعة التنفیذ و هـي مرحلـة هامـة فـي الوسـاطة الجزائیـة، و إنما یكون لوكیل ال

فإغالق ملف القضیة و وضع حد للمتابعة الجزائیة من عدمه ال یتم إال بعـد نجـاح عملیـة التنفیـذ 

  .أو العكس و هذا ما سوف نشرحه الحقا في اآلثار المترتبة على الوساطة الجزائیة

  طة في المادة الجزائیةآثار الوسا: المبحث الثاني 

للوســاطة الجزائیــة آثــار بإعتبارهــا وســیلة غیــر تقلیدیــة فــي حــل النزاعــات الجزائیــة 

علــى الــدعوى العمومیــة بإعتبارهــا وســیلة مســتحدثة و بدیلــة لحــل المنازعــات القضــائیة 

فهي كأي نظام قانوني له آثـار تتـراوح بـین اإلیجـاب و السـلب تبعـا لنجاحهـا أو فشـلها 

  .یة العملیةمن الناح

تختلــف آثـــار الوســـاطة الجزائیــة بـــإختالف نتیجتهـــا، فنجــاح الوســـاطة أي توصـــل 

األطــراف إلــى إتفــاق و تنفیــذهم لبنــوده خــالل اآلجــال المحــددة یرتــب آثــار، أمــا فشــلها 

بعدم تمامها أو عدم تنفیذ األطراف و خاصة المتهم إللتزاماته یرتب هـو اآلخـر آثـار، 

ه اآلثــار مــن خــالل مطلبــین اثنــین إســتنادا فــي ذلــك إلــى و فیمــا یلــي نحــاول شــرح هــذ

كنتیجــة نهائیــة لنهایــة عملیــة  02-15النصــوص القانونیــة المدرجــة ضــمن األمــر رقــم 

  .1الوساطة الجزائیة

  

  ا
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  آثار الوساطة الجزائیة على وقف تقادم الدعوى العمومیة: لمطلب األول 

للدعوى العمومیة بصدد جریمـة یعاقـب علیهـا یقصد بالتقادم مضي المدة القانونیة المسقطة 

  .قانون العقوبات أو القوانین الجزائیة الخاصة

و بســــقوط الــــدعوى ال یجــــوز للنیابــــة العامــــة تحریكهــــا و ال للقاضــــي الحكــــم فیهــــا باإلدانــــة      

  .1أو البراءة بل یحكم بانقضائها بمضي المدة

، 02-15مـن األمـر رقـم 072ررمكـ 37حیث نص المشرع الجزائري على األثر في المـادة 

وقد قرر المشرع هذا الحكم قصد غلق البـاب أمـام المشـتكى منـه فـي اإلسـتفاذة مـن قواعـد التقـادم 

  .3في اإلجراءات و حمایة الضحیة و ضمان الحصول على حقه

نســتنتج ممـــا ســـبق أن المشــرع الجزائـــري لـــم یقیــد األطـــراف فـــي تحدیــد اآلجـــال لتنفیـــذ اتفـــاق 

الوسـاطة الجزائیــة بمــدة زمنیــة معینــة، و إنمــا تركهـا تخضــع لتقــدیر األطــراف و وكیــل الجمهوریــة، 

فــي حــین جعــل مــن اآلجــال المحــددة لتنفیــذ إتفــاق الوســاطة مهمــا كانــت مــدتها كفتــرة یوقــف مــن 

ـــدعوى العمومیـــة و هـــذا بغـــرض الحفـــاظ علـــى مصـــالح المجنـــي علیـــه و خاللهـــا ســـریا ن تقـــادم ال

ضــمان حصــوله علــى تعــویض الضــرر الواقــع، و حتــى ال یلجــأ الجــاني إلــى المماطلــة و إضــاعة 

  .الوقت بهدف إستغالل توقف مباشرة الدعوى و من ثم تقادمها و ضیاع الحق في مباشرتها

لــى الجــاني الفرصــة فــي إســاءة اســتعمال الوســاطة و بالنتیجــة فــإن توقــف التقــادم یضــیع ع

  . 4الجزائیة كإجراء یؤدي إلى غلق الباب أمامه في اإلستفاذة من قواعد التقادم في اإلجراءات

  

                                                 
  .50. ، ص2005، إنقضاء الدعوى الجنائیة و سقوط عقوبتها، منشأة المعارف، اإلسكندریة، عبد الحكیم فدوة -  1

یوقف سریان تقـادم الـدعوى العمومیـة خـالل اآلجـال المحـددة لتنفیـذ إتفـاق : "  02-15من األمر رقم  07مكرر 37المادة  -  2

  ".الوساطة 

، 2018، 01، العـدد 17الجزائیة في القانون الجزائـري، مجلـة األكادیمیـة للبحـث القـانوني، المجلـد ، الوساطة قبایلي طیب -  3
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  اآلثار المترتبة على تنفیذ إتفاق الوساطة الجزائیة: الفرع األول 

عند إنتهاء من إجراءات الوساطة یرتب محضر اتفاق الوساطة الـذي تـم تحریـره مـن طـرف 

الوســیط أي وكیــل الجمهوریــة علــى ترتیــب أثــار علــى الــدعوى العمومیــة إمــا بانقضــائها أو إیقــاف 

  : تقادمها و سنتطرق إلى ذلك في ما یلي 

  محضر الوساطة الجزائیة : أوال  -

یقـة القانونیـة التـي یحررهـا الوسـیط بعـد توصـله إلـى إتفـاق یقصد بمحضر الوساطة تلـك الوث

ـــانون اإلجـــراءات  03مكـــرر  37بـــین أطـــراف الخصـــومة، و هـــذا مـــا نصـــت علیـــه المـــادة  مـــن ق

  : الجزائیة یجب أن یتضمن محضر الوساطة على مجموعة من الشروط یقسم إلى 

  : الشروط العامة لمحضر الوساطة الجزائیة  -

 لوساطة في محضر یجـب أن یتضـمن هـذا المحضـر هویـة األطـراف بعد أن یدون إتفاق ا

 .و لقب و صفة األطراف و عنوان كل منهما أي مقر سكن كل طرف اسمبمعنى 

 عرض وجیز لألفعال المجرمة و تاریخ و مكان وقوعها. 

  البنــود المتفــق علیهــا بصــفة و مضــمون إتفــاق الوســاطة یجــب علــى الوســیط تــدوین كافــة

هـــذا اإلعتبـــار تحدیـــد اآلجـــال المقـــررة لتنفیـــذ  املة مـــع األخـــذ بعـــینحة و دقیقـــة و شـــواضـــ

 .1االتفاق و ذلك لتوقیع جزاء في حالة عدم تنفیذ االتفاق له

غیر أنه تجـدر اإلشـارة إلـى أن المشـرع الجزائـري لـم یحـدد لنـا مـدة تنفیـذ إتفـاق الوسـاطة 

هذه المدة على خالفـة ذلـك فـي معنى ذلك أنه ترك السلطة التقدیریة لوكیل الجمهوریة لتحدید 

أشــهر قابلــة لتجدیــد  03مــن قــانون اإلجــراءات الجزائیــة حــدد هــذه المــادة بـــ  966نــص المــادة 

مرة واحدة و هذا بطلب من الوسیط بعد موافقة الخصوم و علـى خـالف غیـره مـن التشـریعات 

  .أشهر خاصة منها التشریع الفرنسي 06التي حددت هذه المدة بـ 
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وقــــع هــــذا المحضــــر مــــن طــــرف وكیــــل الجمهوریــــة و أمــــین الضــــبط و كمــــا یجــــب أن ی

طــرف، إذ أن توقیــع وكیـل الجمهوریــة یعتبـر بمثابــة ضــمانة األطـراف و تســلم نسـخة منــه لكـل 

لمضمون االتفاق و یمكن له بعد ذلك اتخاذ ما یراه مناسبا بشأن إجراءات المتابعة إذا لم یـتم 

مــا یــراه مناســبا بشــأن إجــراءات المتابعــة إذا لــم یــتم تنفیــذ االتفــاق و یمكــن لــه بعــد ذلــك اتخــاذ 

تنفیذ االتفاق في اآلجال المحددة ألن انقضـاء الـدعوى العمومیـة ال یكـون إال بعـد تنفیـذ اتفـاق 

  .الوساطة

  .)ج.إ.ق 06مكرر 37طبقا لنص المادة (محضر الوساطة یند تنفیذي : ثانیا  -

علـى  02-15الـنص علیـه فـي قـانون  یعرف السند التنفیذي على أنـه سـند قـانوني، ورد

سبیل الحصـر ال یجـوز لألفـراد عقـد أي إتفـاق بشـأنه إال إذا تعلـق بعـدم تنفیـذه أو إسـقاط حـق 

هــو الصــیغة التنفیذیــة التــي هــي فــي  صــاحبه فیــه، و أن یكــون محــددا قانونــا وفــق شــكل محــدد

التنفیـذ ممهـورة  واقع الحال صورة من أصل السند التنفیذي و ال یعطى إال لصاحب الحق في

  .بالصیغة التنفیذیة التي تدل على أنها صالحة للتنفیذ الجبري

فعنــدما یتوصــل الوســیط إلتفــاق یقــوم بتحریــر محضــر بــذلك، و بعــد توقیــع األطــراف و 

أمــین الضــبط و وكیــل الجمهوریــة علــى هــذا المحضــر، تضــفي علــى هــذا األخیــر صــفة الســند 

علیهـــا تصـــبح بمثابـــة حكـــم قطعـــي، أي إن الوســـاطة التنفیـــذي بمعنـــى أن اإلتفاقیـــة المصـــادق 

أي أنهـــا تجعـــل النـــزاع محســـوما بصـــفة دائمـــة و نهائیـــة، و یكـــون  1تعطـــي حـــل نهـــائي للنـــزاع

تنفیــذه ســهال ألن مــا ینفــذ تعلــق موضــوعه بمراكــز قانونیــة معینــة و محــددة متفــق علیهــا بــین 

  .2األطراف إتفاقا محسوما بینهم

و بالتــالي فمحضــر الوســاطة یصــبح ســند تنفیــذي، و هــذا هــو األصــح ذلــك أنــه لــو قلنــا 

بجــواز التراجــع عــن اإلتفــاق بعــد اإلمضــاء علیــه لتعــارض ذلــك مــع الغایــة التــي یهــدف إلیهــا 
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ذلـك أســلوب ینتهجـه الخصــوم إلطالـة أمــد النـزاع، كمــا أن حجیـة محضــر  المشـرع، و ألصــبح

تمتد للغیر، و یمكن في كل حـال للمتضـرر مـن هـذا اإلتفـاق اإلتفاق ال تتعدى الخصوم و ال 

  .أو صاحب المصلحة أن یدفع بالبطالن أو اإللغاء

  عدم جواز الطعن في محضر الوساطة : ثالثا  -

إعتبـر المشــرع الجزائـري أنــه كــل مـا بنــي علــى عنصـر الرضــى فــي عقـد قضــائي یســمى 

ســـیط إجـــراء الوســـاطة دون أن یكـــون و كمـــا ذكرنـــا ســـابقا أنـــه ال یمكـــن للو بمحضـــر اإلتفـــاق، 

و بالتــالي فــإن محضــر الوســاطة هــي محضــر إتفــاق  األطــرافهنــاك رضــى مســبق مــن قبــل 

  .مبني على عنصر الرضى و القبول و ال یمكن الطعن فیه بأي طریقة من طرق الطعن

و لعل السبب في هذا هو أن المشرع الجزائري إعتبـر هـذه اإلتفاقیـة هـي إرادة األطـراف 

الحرة و التي قام األطراف بصیاغتها و اإلتفاق علیها و لذا ترتـب علیهـا عـدم خضـوعها ألي 

مــن قــانون اإلجــراءات الجزائیــة و  05مكــرر  37طرقــة مــن طــرق الطعــن و هــذا وفقــا للمــادة 

محضــر الوســاطة ال تحدیــد ألي أنــوع الطعــن و هــو مــا یعنــي بــأن  ذلــك بصــورة مطلقــة دون

 المعارضــة التــي عــادة مــا تتعلــق باألحكــام الغیابیــة (طــرق الطعــن العادیــة یقبــل أي طریــق مــن 

أو اإلستئناف أو غیر العادیة و هي الطعـن بـالنقض و إعتـراض الغیـر خـارج عـن الخصـومة 

  .1)و إلتماس إعادة النظر

  لدعوى العمومیة إنقضاء ا: رابعا  -

ـــة، و قیـــام الجـــاني  بتنفیـــذ بعـــد إنقضـــاء اآلجـــال المحـــددة لتنفیـــذ اتفـــاق الوســـاطة الجزائی

 03فقـرة  06اإللتزامات الواقعة علیه، یترتب على ذلك انقضاء الدعوى العمومیة طبقا للمادة 

المتضـــمن قـــانون اإلجـــراءات  1966یونیـــو ســـنة  08المـــؤرخ فـــي  155-66مـــن األمـــر رقـــم 

یولیـو  23الموافـق لــ  1436شوال  07المؤرخ في  02-15ئیة المعدل و المتمم باألمر الجزا
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ـــــي  2015ســـــنة  تنقضـــــي الـــــدعوى العمومیـــــة بتنفیـــــذ اتفـــــاق : " و التـــــي تـــــنص علـــــى مـــــا یل

  .1..."الوساطة

  اآلثار المترتبة على عدم تنفیذ إتفاق الوساطة: الفرع الثاني 

األحــوال أنهــا تكــون ناجحــة فقــد یقــوم الوســیط ببــذل إن إجــراء الوســاطة ال یعنــي فــي كــل 

جهد مع األطراف للوصول إلى حل توفیقي لكنه یفشل أو یتعذر على األطراف التوصـل إلـى 

تنفیـــذ إتفـــاق الوســـاطة خـــالل المیعـــاد الزمنـــي المحـــدد لـــذلك فهـــذا مـــن شـــأنه أن یرتـــب اآلثـــار 

  :التالیة

  حق الدولة في العقاب  انقضاءعدم : أوال 

إذا لـم یـتم تنفیـذ : " علـى مـا یلـي  02-15مـن األمـر رقـم  08مكـرر  37لمادة نصت ا

  ".اإلتفاق في اآلجال المحددة یتخذ وكیل الجمهوریة ما یراه مناسبا بشأن إجراءات المتابعة 

لتزامـات الواقعـة علیـه فـي اإلیفهم مـن نـص المـادة أنـه فـي حـال عـدم قـیم الجـاني بإتمـام 

النیابــة العامــة ممثلــة فــي شــخص وكیــل الجمهوریــة ســلطتها التقدیریــة اآلجــال المحــددة تســترد 

بخصــوص النــزاع و یتخــذ بشــأنه القــرار الــذي یــراه مناســبا بخصــوص إجــراءات المتابعــة عــن 

  .2الجریمة المتابع بها المتهم كأصل عام

  ترتب المسؤولیة الجزائیة على عدم تنفیذ إتفاق الوساطة : ثانیا 

قبـول الوسـاطة مــن قبـل األطـراف أو عــدم تنفیـذ إتفـاق الوســاطة سـواء تعلـق األمـر بعــدم 

یلتــزم وكیــل الجمهوریــة بإتخــاذ كافــة اإلجــراءات القانونیــة الالزمــة لمباشــرة وظیفتــه فــي تصــرف 

فـــي شــــكوى الضــــحیة، ذلــــك بإتخــــاذ التــــدابیر الضـــروریة التــــي یســــتدعیها الســــیر فــــي الــــدعوى 

  .لمجرمالعمومیة لوضع حد لإلخالل الناتج عن الفعل ا

                                                 

 .2015یولیو  23في  ، الصادر40، العدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة - 1

، أحكــام الوســاطة الجزائیــة فــي التشــریع الجزائــري، تخصــص علــوم الجنائیــة، كلیــة الحقــوق و العلــوم السیاســیة، خلفــي رفیقــة - 2

 .401. ص ،.س.ذ.د.المركز الجامعي نور البشیر، البیض، ب
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تجــدر اإلشــارة فــي األخیــر أن عــدم تنفیــذ إتفــاق الوســاطة عمــدا مــن قبــل المشــتكى منــه، 

 02-15مـن األمـر  09مكـرر  37فإن ذلك یعرضـه للعقوبـات المنصـوص علیهـا فـي المـادة 

یتعــرض للعقوبــات المقــررة للجریمــة المنصــوص علیهــا فــي الفقــرة :" التــي جــاء نصــها كالتــالي

مــن قــانون العقوبــات، الشــخص الــذي یمتنــع عمــدا عــن تنفیــذ اتفــاق  147الثانیــة مــن المــادة 

  ".الوساطة عند إنقضاء األجل المحددة لذلك

أن الشـخص الـذي یمتنـع عمـدا عـن تنفیـذ اتفـاق  09مكـرر  37یستنتج من نص المـادة 

 147ســاطة عنــد إنقضــاء األجــل المحــدد لــذلك یتعــرض للعقوبــة المقــررة فــي أحكــام المــادة الو 

قـانون العقوبـات عـن جـرم إرتكـاب األفعـال التـي یكـون الغـرض منهـا التقلیـل مـن  مـن 02فقرة 

أي الحــبس مــن  ،1شــأن األحكــام القضــائیة التــي یكــون مــن طبیعتهــا المســاس بســلطة القضــاء

أو بإحــــدى هــــاتین . ج.د 500.000إلــــى . ج.د 1000شــــهرین إلــــى ســــنتین، و غرامــــة مــــن 

  .2ن العقوباتمن قانو  144العقوبتین طبقا ألحكام المادة 

و إذا أمعنــا النظــر فــي عــدم نجــاح اتفــاق الوســاطة الجزائیــة و فشــلها فــي التفكیــر یقودنــا 

للتمعن و البحث أكثر في محركات و عمـال فشـل هـذا االتفـاق الـذي یـؤدي إلـى إعـادة السـیر 

  : في الدعوى العمومیة و هذا راجع لعدة أسباب سیتم التطرق إلیها و تبیانها فیما یلي 

  عدم جدیة الخصوم  – 1

سـبق القـول أن للخصــوم دور فعـال فـي إنجــاز الوسـاطة الجزائیـة، عــن طریـق المســارعة 

بإجرائهــا و االســتعداد النفســي لتقــدیم تنــازالت للطــرف، و أول مــا إلــى قبــول عــرض القاضــي 

إلنجـاح هـذه العملیـة هـو حضـورهم جلسـات الوسـاطة یترجم حسـن نیـة الخصـوم و اسـتعدادهم 

ألن عــدم حضــور الجلســات أو الحضــور مــع عــدم الجدیــة األطــر العامــة لســیرها،  و احتــرامهم

                                                 
یتضـــمن قـــانون العقوبـــات،  1966یونیـــو ســـنة  08الموافـــق لــــ  1386صـــفر ســـنة  18المـــؤرخ فـــي  156-66األمـــر رقـــم   - 1

 .، المعدل و المتمم1966، لسنة 49، عدد .ج.ج.ر.ج

، عــدد .ج.ج.ر.، ج2001یونیــو  26، مــؤرخ فــي 09-01مــن قــانون العقوبــات المعدلــة بالقــانون رقــم  144أنظــر المــادة   - 2

 .2001، لسنة 34
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یفقـد الوســاطة روحهـا و هــو منــع الخصـوم لالتفــاق بأیـدیهم و برضــاهم، و لعــل مـا یجعــل هــذا 

السبب یشكل خطـرا علـى نجـاح مسـار الوسـاطة الجزائیـة مسـتقبال، عـدم ترتیـب جـزاءات علـى 

ت الوســاطة و التخلــف عــن جلســاتها و هــو مــا یؤاخــذ عــدم جدیــة الخصــوم أو إهمــالهم إجــراءا

  .علیه المشرع الجزائري

   فشل الوساطة بسبب الوسیط   – 2

للوســیط دور كبیــر فــي إنجــاح عملیــة الوســاطة عــن طریــق االســتعانة بــبعض المهــارات 

الالزمــة فــي التواصــل كحســن االســتماع و تفهــم المشــاعر، و إتاحــة فــرص متســاویة للخصــوم 

سماع كل شخص یقبل ذلك و في سـماعه فائـدة،  ألمراقتضى لعرض وجهات نظرهم، و إن 

الوســیط مــن تســهیل االتصــال بــین الخصــوم فتفشــل غیــر أنــه فــي كثیــر مــن األحیــان ال یــتمكن 

المفاوضات، و یعود النزاع إلى نقطة البدایة، و هنا یكون ملزما بإخطار القاضي عن طریـق 

  .تقریر كتابي یبین فیه أسباب فشل الوساطة

  انتهاء الوساطة بسبب إنتهاء اآلجال – 3

نظـرا لخصوصـیة بعـض هـاء الوسـیط مهمتـه تقـدر بثالثـة أشـهر و حدد المشرع مهلـة إلن

النزاعــات و تعقیــداتها و تعــدد أطرافهــا قــد تكــون هــذه المــدة غیــر كافیــة، و قــد احســن المشــرع 

علـى إمكانیــة تجدیــدها مـرة واحــدة بطلــب مــن . إ.م.إ.مــن ق 996القـول حــین نــص فـي المــادة 

الوســیط القضــائي بعــد موافقــة الخصــوم، و یمكــن القــول أن هــذه اآلجــال التــي حــددها المشــرع 

لوسیط من أجل انجاز مهمته معقولة جدا و كافیة، إذا توفر في الخصوم رغبة التوصل إلـى ل

  .1اتفاق ودي مشمولة بحسن النیة

  

  

  

                                                 

االسـالمي و القـانون الجزائـري، أطروحـة مقدمـة لنیـل ، الوساطة القضائیة، دراسـة مقارنـة بـین الفقـه محمد الطاهر بلموهوب - 1

 .188-187.ص.، ص2017-2016شهادة دكتوراه في العلوم اإلسالمیة، جامعة باتنة 
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  تقییم نظام الوساطة الجزائیة: المطلب الثاني

نظام الوساطة الجزائیة كأي نظام قانوني، له ایجابیـات و محاسـن و لـه سـلبیات و عیـوب، 

  : لنا أن نقدر هذا النظام و نحكم علیه و ذلك في الفرعین كما یليو من بین هذا أو ذاك 

  مآخذ تطبیق نظام الوساطة الجزائیة: الفرع األول

لقد لقي تطبیق الوسـاطة الجزائیـة نقـدا شـدیدا مـن طـرف بعـض الفقـه بـالرغم مـن كـل المزایـا 

صــحاب هــذا الــرأي إلــى التــي حققهــا إال أنهــم نظــروا إلیهــا بعــین الریبــة و االســتهجان و قــد اســتند أ

  :في ما یلي  1إبرازهاعدة حجج و أسانید تعد بمثابة انتقادات والتي یمكن 

:  أن نظــام الوســاطة الجزائیــة یمثــل إخــالال بمبــدأ العدالــة و المســاواة أمــام القــانون - 1

ذلــك أنــه نظــام شــرع إلفــالت األغنیــاء مــن قبضــة القــانون فمــن یملــك مقابــل إصــالح اإلضــرار 

الناجمة عن الجریمة یستطیع أن یفلت مـن العقوبـة المقـررة قانونـا لهـا و بالتـالي یـؤدي ارتكـاز 

نظام الوساطة الجزائیة على فكرة العدالة التوفیقیة التعویضیة، إلـى أن یتجـه بالعدالـة الجزائیـة 

صوب عدالة سلعیة أو عدالة سوقیة لها ثمـن محـدد یختلـف بـاختالف الحـاالت و األشـخاص 

وهـــذا مـــا یســـمى بجـــوهر و فلســـفة و أهـــداف القـــانون الجزائـــي برمتـــه، حیـــث یتجـــه بـــه صـــوب 

 .  2عدالة جزائیة فاسدة

أن الوساطة الجزائیة تسلب قانون العقوبـات أهـم خصائصـه التـي تمیـزه عـن سـائر  - 2

األخــــرى و المتمثلــــة باقترانــــه بعنصــــر الجــــزاء، فنصــــوص قــــانون العقوبــــات وضــــعت القــــوانین 

هــذا التطبیــق قــد ال یتحقــق طالمــا أن مخالفــة القواعــد و النصــوص  لتطبیــق بدقــة و حســم، و

الوســاطة الجزائیــة و هــذا سینشــأ عنــه  إجــراءالعقوبــة بفضــل تطبیــق  إلــىالموضــوعیة ال یــؤدي 

لقانون العقوبـات و ذلـك لسـلب عنصـر الجـزاء منـه فالقاعـدة  األفرادبطبیعة الحال عدم احترام 

فهـي  العامة تقضي بأن الدعوة الجزائیة هي لیست محال للتراضي وذلك ألنهـا ملـك للمجتمـع،

                                                 

، العقوبـة الرضـائیة و أثرهـا فـي ترشـید السیاسـة العقابیـة، أطروحـة مقدمـة لنیـل شـهادة الـدكتوراه فـي عبـد اللطیـف جوسـري -  1

  .53. ص، 2018-2017العلوم السیاسة، جامعة باتنة الحقوق، كلیة الحقوق و 

الوساطة في نظام األحداث نهج نحو تحقیق العدالة، وحده عدالة األطفال الحركة العالمیة للدفاع عن األطفال، دراسة  -  2

  . 61. ص، 2017 ،تحلیلیة مقارنة، فلسطین
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وسیلة القتضاء حـق الدولـة بالعقـاب مـن مرتكـب الجریمـة الـذي عكـر أمـن و سـالمة المجتمـع 

ه نالوســـاطة مـــن شـــأ إجـــراءطبیـــق و عـــرض مصـــالح أبنائـــه للخطـــر أو أصـــابهم بضـــرر، و ت

  مــن تــم التراضــي،  هــذه القاعــدة العامــة حیــث یجعــل الــدعوة الجزائیــة محــال للتفــاوض و إهــدار

مــــا  هـــذا مـــا یجــــرد قـــانون العقوبــــات مـــن أهــــم أهدافـــه التـــي یحققهــــا عـــن طریــــق العقوبـــة و و

 .   1من خالل الدعوة الجزائیة إالهذا ال یتحقق  و خاص، یتمخض عنها من ردع عام و

 : )الجاني(قوق و الضمانات للمقررة للمتهم أن الوساطة الجزائیة تنتهك الح - 3

فالجاني یحاط بسیاج منیع من الضمانات الدستوریة و القانونیة حفاظا على حقوقـه فـي 

 اإلعـالنوافقـة الجـاني هـو بمنزلـة مالوساطة الجزائیـة ب إلىالدفاع عن نفسه و قد یكون التبوء 

  .تنازله و بمحض ارتدائه الحرة المختارة عن تلك الحقوق و الضمانات الصریح منه عن

لك أنهـا تعـد ذ:  أن الوساطة الجزائیة تشكل مساسا بجوهر عمل السلطة القضائیة - 3

هــــي بهــــذا الشــــكل تتطــــاول عــــل الوظیفــــة  شــــكال مــــن أشــــكال خصخصــــة الــــدعوة الجزائیــــة و

القضــــائیة لقضــــاء الحكــــم، فوفقــــا لمبــــدأ الفصــــل بــــین الســــلطات، یعــــد القاضــــي هــــو الحــــارس 

أن الوساطة و الرضـائیة و التفـاوض تعصـف بوظیفـة القاضـي  إالالطبیعي للحریات الفردیة، 

فـي الجـرائم، بل أنها تفسح المجال ألن تكون النیابة العامة هـي السـلطة المختصـة بالتصـرف 

لفكــرة تبعیــة القاضــي للســلطة التنفیذیــة و التــي أضــحت ال  إحیــاءو مــا ینطــوي علــى ذلــك مــن 

 .تغتفر

ذلــك :  أن الوســاطة الجزائیــة هــي وســیلة غیــر صــالحة لفــض المنازعــات الجزائیــة - 5

علیـه قـد یبـالغ  قتصـاص مـن الجـاني، كمـا أن المجنـيأنها قـد تفسـح المجـال للمجنـي علیـه لال

حـل  إلـىالتعویض المطالب به ممـا یقـف عقبـة للوصـول  وبه األضرار التي لحقت  في حجم

الجهـد و الوقـت و المـال و یزیـد الضـغائن و األحقـاد  إلهـدارهذا ما یجعل الوساطة وسیلة  و

  .2في النفوس و لیس العكس
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  مزایا تطبیق نظام الوساطة الجزائیة: الفرع الثاني

یحقق نظام الوساطة الجزائیة العدیدة مـن فوائـد و مزایـا التـي أهلتـه ألن یصـبح مـن أهـم 

الرضــــائیة البدیلــــة لفــــض الخصــــومات الجزائیــــة، فقــــد قــــدر المشــــرع أهمیــــة بعــــض  اإلجــــراءات

لــو أدى ذلــك إلــى تضــییق حــق الدولــة  فــي  المصــالح و ضــرورة حمایتهــا و الحفــاظ علیهــا و

و یتــوزع " ال عقوبــة بغیــر محاكمــة"ئ القــانون الجنــائي كمبــدأ دالعقــاب و الخــروج عــن أهــم مبــا

المجال النفعي للوسـاطة فـي ترشـید السیاسـة العقابیـة علـى ثـالث محـاور فهـي تحقـق مصـلحة 

علـى حسـن سـیر  أثارهـاذلـك تـنعكس  إلـى إضـافةالضحیة، كما تحقـق مصـلحة المشـتكي منـه 

  .1العدالة الجزائیة

  :  ة الجزائیة بالنسبة للخصومفوائد و مزایا نظام الوساط - 1

التــي تشــكل مزایاهــا، فهــي  تحقــق الوســاطة الجزائیــة لخصــوم النــزاع العدیــد مــن الفوائــد 

كرست دورا هاما للضحیة في مجال اإلجراءات، مما ولد الشعور بأنه أصبح طرفا فاعال فـي 

طرفـا ثانویـا فـي الـدعوى العمومیـة،  یعتبـرحقـه و تسـییر نزاعـه، بعـدما كـان  اقتضـاءإجراءات 

تخــتص فقــط فــي مطالبتــه المدنیــة بــالتعویض، األمــر الــذي أعطــاه  اســتثنائیةلیســت لــه أدوار 

بأهمیتــه و أرض معنویاتــه، حیــث أن مســاهمته فــي إجــراءات الوســاطة و تفاوضــه مــع شــعورا 

  .متهم، كلها أمور تنعكس إیجابا على نفسیته

و إن كــــان غیــــر مســــبوق، فالوســــاطة الجنائیــــة تجنبــــه أمــــا مــــن ناحیــــة مرتكــــب األفعــــال 

بــالمجرمین دوي الســوابق، و تجعلــه یتفــادى تلطــیخ صــحیفة ســوابقه القضــائیة كــون  االخــتالط

   إتفــاق الوســاطة ال یســجل بهــا، زیــادة علــى مــا تتیحــه لــه الوســاطة مــن الحفــاظ علــى الــروابط 

سـاطة إلـى تقویتهـا، خالفـا فـاق الو و العالقات التي كانـت تربطـه بالضـحیة، بـل و قـد یـؤدي إت

للوسائل التقلیدیة التي تخلق بین األطراف جوا مشحونا یتعذر إصالحه فیمـا بعـد، كمـا تجعلـه 
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الوســاطة یتفــادى تعســفه بعــض الضــحایا فــي اســتعمال حقهــم فــي الطعــن بغــرض إطالــة أمــد 

  .1النزاع و تلطیخ سمعة الفاعل

  : مزایا الوساطة الجزائیة على العدالة الجزائیة  – 2

 اختیـارإذا كانت الوساطة الجزائیة تقوم على التوفیق بین الجاني و المجنـي علیـه علـى 

طریــق غیــر إجــراءات الــدعوى العمومیــة تحــت إشــراف الســلطة القضــائیة، بمــا یحقــق مصــلحة 

تمــع محققــة بــذلك مصــالح عامــة الطــرفین، فــإن آثارهــا اإلیجابیــة تتجاوزهــا لتــنعكس علــى المج

تهـم المجتمــع بمـا یضــفي فعالیـة أكثــر فـي إدارة العدالــة الجزائیـة، و مــن بـین أبــرز هـذه المزایــا 

  : نذكر ما یلي 

و عــدم  الــبطءبتخفیــف الركــود علــى العدالــة الجزائیــة مــن تســمح الوســاطة الجزائیــة  –أ 

  الجــرائم و خاصــة البســیطة منهــا و التــي تتطلــب جهــدا  ارتكــابالفاعلیــة بســبب تصــاعد نســبة 

خطـــورة، و أمـــام هـــذه الوضـــعیة  األكثـــرو وقتـــا یجـــدر بهمـــا أن یصـــرفا فـــي مواجهـــة الجـــرائم 

المعقــدة تــأتي الوســاطة الجزائیــة لتخلــیص الجهــات القضــائیة مــن تــراكم الملفــات الجزائیــة قلیلــة 

    جابـــا علـــى ســـرعة الفصـــل فـــي القضـــایا فـــي اإلجـــراءات بمـــا یـــنعكس إی االقتصـــاداألهمیـــة، و 

و تجنــب المســار الطویــل فــي إجــراءات التقاضــي، و الســماح بالحصــول علــى رد فعــل عقــابي 

  .ءم مع جسامة الجریمة المرتكبةسریع آني و فعال بما یتال

الوســاطة الجزائیــة كمــا ســبق الــذكر لیســت طریقــا إجرائیــا بــدیل للــدعوى العمومیــة  –ب 

دیال حقیقـــا غیـــر مباشـــر لعقوبـــة الحـــبس القصـــیرة المـــدة المقـــررة للجـــرائم فحســـب و إنمـــا تعـــد بـــ

المتوســطة الخطــورة و التــي أثبتــت التجربــة فشــلها فــي مواجهــة ظــاهرة اإلجــرام البســیط، فهــي 

تـــؤدي إلـــى العـــود إلـــى الجریمـــة، ناهیـــك عـــن أضـــرارها المختلفـــة و بالتـــالي فـــإن المشـــرع أتـــاح 

الــدعوى  انقضــاءم البســیطة للوســاطة الجزائیــة بمــا یضــمن لوكیــل الجمهوریــة إحالــة هــذه الجــرائ

  .و تدابیر أخرى أكثر إنسانیة بدل توقیع عقوبة سالبة للحریةالعمومیة بجزاءات 

                                                 

النظام القانوني للوساطة الجزائیة في القانون الجزائر، مجلة معارف، قسـم العلـوم القانونیـة، السـنة العاشـرة،  حمودي ناصر، - 1
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تســـاهم الوســـاطة الجزائیـــة بطریقـــة غیـــر مباشـــرة فـــي مســـاعدة المؤسســـات العقابیـــة  –ج 

علــى النهــوض مــن عثرتهــا الناتجــة عــن تزایــد عــدد النــزالء، بالشــكل الــذي یعــوق برامجهــا فــي 

تأهیـل و اإلصــالح و تهــذیب، كمـا أن الوســاطة بــذلك تسـمح بتخفــیض تكــالیف و نفقــات إدارة 

  .1سسات العقابیةالعدالة الجزائیة و تسییر المؤ 
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  : خالصة الفصل الثاني 

نستنتج من هذا الفصل أن التشریع الجزائري و كغیره من التشریعات األخرى قـد إشـترط 

لتنفیذ إتفاق الوساطة الجزائیة بعض الشروط منها الموضوعیة و اإلجرائیة و الشـكلیة السـابق 

المتمثلـة فـي الجـاني و المجنـي علیـه و الوسـیط ذكرها باإلضـافة إلـى تحدیـد أطـراف الوسـاطة 

و كذا ضرورة تطبیقها في المخالفات و بعض الجنح دون الجنایات، التـي ) وكیل الجمهوریة(

تــدخل ضــمن المقتضــیات العامــة و األساســیة للوســاطة الجزائیــة، هــذا األخیــر یــتم تنفیــذه إمــا 

یتم تنفیـذه بواسـطة األطـراف بطلـب  بواسطة وكیل الجمهوریة الذي یعتبر المبادر بذلك، و إما

مــنهم كــل هــذه اإلجــراءات تــتم وفقــا لمراحــل تســیر علیهــا، بــدءا بمرحلــة اقتــراح و وصــوال إلــى 

  .مرحلة تنفیذ إتفاق الوساطة الجزائیة، كلها درسنها في المبحث األول

ق أما دراستنا في المبحث الثاني فقد خصصنها لتبیان اآلثار التي تترتب عـن تنفیـذ إتفـا

الوسـاطة و هـي وفـق تقـادم الـدعوى العمومیـة و حصـول الضـحیة علـى تعـویض و بالتــالي ال 

تكــاد تخلــو الوســاطة الجزائیــة مــن مآخــذ و ممیــزات التــي تجعلنــا فــي منــأى عــن إعطــاء حكــم 

 .مسبق
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ختاما لبحثنا  الموسوم یتضـح لنـا جلیـا أن تكـریس الوسـاطة لتسـویة النـزاع الجزائـي أضـحي 

جدیــد غیــر مــألوف فــي حــل النزاعــات  ضــرورة ملحــة تفرضــها المبــررات العملیــة باعتبارهــا أســلوب

ودیا تقوم على أساس االنتقال من دائرة المؤسسة القضائیة إلى دائرة العالقـات االجتماعیـة، وهـو 

مــا مــن شــأنه رســم سیاســة جنائیــة تقــوم علــى أســاس تــوفیقي رضــائي فــي نفــوس األطــراف بصــورة 

ــــالرغم مــــ ــــي عــــن تحقیقهــــا أو الوصــــول إلیهــــا، لكــــن ب ــــا و یعجــــز الحكــــم الجزائ ن كــــل هــــذه المزای

ـــة مـــن النتـــائج  نابعـــة مـــن  االیجابیـــات التـــي تســـعى الوســـاطة جاهـــدة لتحقیقهـــا إال أن هنـــاك جمل

  :القصور في اعتماد هذا النظام، نوجزها في اآلتي

إن الوســـاطة الجزائیـــة  تســـلب القـــانون الجزائـــي أهـــم خصائصـــه و هـــو عنصـــر الجـــزاء،  - 1

فـــراد للقـــانون الجنـــائي، بمـــا أن مخالفتـــه ال تـــؤدي إلـــى األمـــر الـــذي یـــنجم عنـــه عـــدم احتـــرام األ

 .العقاب مع وجود الوساطة الجزائیة

نجــد أن  9مكــرر  37مكــرر إلــى  37جــل المــواد المتعلقــة بالوســاطة الجزائیــة أي المــواد  - 2

المشرع الجزائري اغفل عن ذكر المدة التـي یسـتغرقها وكیـل الجمهوریـة إلنهـاء الوسـاطة بینمـا 

أشــهر،  03راءات المدنیــة و اإلداریــة حــدد المــدة بحیــث ال یمكــن أن تتجــاوز عــن قــانون اإلجــ

مــع إمكانیــة تجدیــدها مــرة واحــدة فقــط، إال انــه الســؤال الــذي یتبــادر إلــى أذهاننــا لمــاذا تجاهــل 

المشرع الجزائري  تحدید المدة التي ینبغي على وكیل الجمهوریة إنهاء الوساطة الجزائریة فـي 

  ؟02-15ضل قانون 

عــــدم تطــــرق المشــــرع الجزائــــري إلــــى الشــــروط الموضــــوعیة و اإلجــــراءات بصــــفة دقیقــــة  - 3

كجـواز األخـذ بهـا كـإجراء ) الوسـیط(للوساطة الجزائیة، بل تـرك تقـدیرها إلـى وكیـل الجمهوریـة 

 . أو اللجوء إلى اإلجراءات التقلیدیة لتحریك الدعوة العمومیة

ل الوســاطة الجزائریــة بحیــث حصــر إمكانیــة المشــرع الجزائــري ضــیق مــن نطــاق أو مجــا - 4

النصــب و االحتیــال، خیانــة (إجــراء الوســاطة فــي المــادة الجــنح فــي الجــرائم المتعلقــة بــاألموال 

 ).القتل الخطأ( وكذلك الجرائم الواقعة على األشخاص ). األمانة

  :یليأما التوصیات التي یمكن الخروج بها إلثراء مضمار نظام الوساطة نجملها في ما  -

اإلســراع فــي إصــدار النصــوص التنظیمیــة التــي تحكــم الوســاطة مــن بدایــة یــوم اقتراحهــا  - 1

 .إلى غایة إنهاء المتابعة الجزائیة بواسطتها
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مــع  حبـذا لـو أن المشــرع الجزائـري أن یوضـح المراحــل التـي تمـر علیهــا الوسـاطة الجزائیـة و - 2

 . تحدید مدتها حتى ال یطول األمر

یــتم تعمــیم العمــل بالوســاطة فــي كافــة الجــنح بالنســبة للجــرائم التــي یرتكبهــا البــالغون حبـذا أن  - 3

  .وعدم حصرها في جرائم محددة بنص القانون

البــد علــى المشــرع الجزائــري مــن تبنــي إلجــراء الوســاطة الجزائریــة ضــمن منظومتــه القانونیــة  - 4

  .  ريلترسیخ العدالة االجتماعیة و مظاهر الرقي االجتماعي و الفك
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  المصادر : أوال 

  .القرآن الكریم بروایة ورش -

  باللغة العربیةالمراجع : ثانیا 

  النصوص القانونیة  – 1

  القوانین * 

، 2008فبرایـــر  25الموافـــق لــــ  1429صـــفر عـــام  18المـــؤرخ فـــي  09-08القـــانون رقـــم  – 1

أفریـل  23، الصادرة بتـاریخ 21عدد . ج.ج.ر.المتضمن قانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة، ج

2008.  

یولیــــو ســــنة  15لـــــ الموافــــق  1436رمضــــان عــــام  28المــــؤرخ فــــي  12-15القــــانون رقــــم  – 2

 1436شــوال عــام   3، الصــادرة 39عــدد . ج.ج.ر.، یتضــمن قــانون حمایــة الطفــل، ج 2015

  .2015جویلیة سنة  19الموافق لـ 

  األوامر * 

، 1966یونیـو سـنة  08الموافق لــ  1386عام صفر  18المؤرخ في  156-66األمر رقم  – 1

 1386صــــفر عــــام  21ادرة بتــــاریخ ، الصــــ49، العــــدد .ج.ج.ر.العقوبــــات، ج المتضــــمن قــــانون

  .، المعدل و المتمم1966یونیو سنة  11الموافق لـ 

، 2015یولیــو ســنة  23الموافــق لـــ  1436شــوال عــام  07المــؤرخ فــي  02-15األمــر رقــم  - 2

یونیـو سـنة  08الموافـق لــ  1386صـفر عـام  18المـؤرخ فـي  155-66األمر رقم  یعدل و یتمم

شـوال  07، الصـادرة بتـاریخ 40العدد . ج.ج.ر.جاءات الجزائیة، ، المتضمن قانون اإلجر 1966

  .2015یولیو سنة  23الموافق لـ  1436عام 

  : الكتب  - 2

  : الكتب العامة  –أ 

، دار هومـة للطباعـة )التحـري و التحقیـق(أوهایبة عبد اهللا، شرح قـانون اإلجـراءات الجزائیـة  – 1

  .2005و النشر و التوزیع، الجزائر، 
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منقحــــة       4. ي، اإلجــــراءات الجزائیــــة فــــي التشــــریع الجزائــــري المقــــارن، طعبــــد الرحمــــان خلفــــ – 2

  .2019-2018و معدلة، دار بلقیس لنشر، دار البیضاء، الجزائر، 

  .منصور رحماني، الوجیز في القانون الجنائي العام، دار العلوم و النشر و توزیع، عنابة – 3

، مؤسســــة الرســــالة، بیــــروت، لبنــــان، 7. مجــــد الــــدین محمــــد یعقــــوب، القــــاموس المحــــیط، ط – 4

2003.  

  : الكتب المتخصصة  –ب 

ـــوجیز الكـــافي فـــي إجـــراءات التقاضـــي  – 1 فـــي األحكـــام العامـــة للطـــرق  -األخضـــر قـــوادري، ال

ـــــي حـــــل النزاعـــــات  ـــــة ف ، دار هومـــــة للطباعـــــة و النشـــــر         -) الصـــــلح القضـــــائي، الوســـــاطة(البدیل

  .2013و التوزیع، الجزائر، 

، منشــورات 1. طدراســة مقارنــة، : أبریــان عــالء، الوســائل البدیلــة لحــل النزاعــات التجاریــة  – 2

  .2008الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

طریقـــة مســـتحدثة فـــي إدارة الـــدعوى الجنائیـــة، دار : إبـــراهیم عیـــد نایـــل، الوســـاطة الجنائیـــة  – 3

  .2001النهضة العربیة، مصر، 

باســـم نهـــار الجبـــور، الوســـاطة القضـــائیة فـــي الشـــریعة اإلســـالمیة و القـــانون دراســـة مقارنـــة،  – 4

  .2015، دار الثقافة للنشر و التوزیع، األردن، 1.ط

رامــــي متــــولي القاضــــي، إطاللــــة علــــى أنظمــــة التســــویة فــــي الــــدعوى الجنائیــــة فــــي القــــانون  – 5

  .2011، .ن.ب.الفرنسي، دار النهضة العربیة، د

، 1. دور الوســاطة فــي إنهــاء الــدعوى الجنائیــة، ط: د الحمیــد أشــرف، الجــرائم الجنائیــة عبــ – 6

  .2010دار الكتاب الحدیث، القاهرة، 

عبد الحكیم فوده، إنقضاء الدعوى الجنائیة و سقوط عقوبتها، منشأة المعارف، اإلسـكندریة،  – 7

  .2005طبعة 

بــین النظریــة و التطبیــق، دار الیــازوري  علــي محمــود الرشــدان، الوســاطة لتســویة النزاعــات – 8

  .2016العلمیة للنشر و التوزیع، عمان األردن،
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عمـــاد الفقـــي، اإلتجاهـــات الحدیثـــة فـــي إدارة الـــدعوى الجنائیـــة، دراســـة فـــي النظـــام اإلجرائـــي  – 9

  .الفرنسي، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر

، األهلیـــة 1. كریســـتوفر، مـــور، عملیـــة الوســـاطة، إســـتراتیجیات عملیـــة لحـــل النزاعـــات، ط – 10

  .2007للنشر و التوزیع، األردن، 

دلیــل علمـي إلســتخدام الوســاطة فـي حــل النزاعــات، : كـارل أســلیكیو، عنــدما یحتـدم النــزاع  – 11

  .1999، دار الدولیة للنشر و التوزیع، مصر، 1. ط

د، الصــلح فــي جــرائم اإلعتــداء علــى األفــراد، فلســفته، و صــور تطبیقــه فــي لیلــى علــي القایــ – 12

  .2001القانون الجنائي المقارن، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، مصر، 

مــــدحت عبــــد الحلــــیم رمضــــان، اإلجــــراءات المــــوجزة إلنهــــاء الــــدعوى الجنائیــــة فــــي ضــــوء  – 13

  .دار النهضة العربیة، القاهرة تعدیالت قانون اإلجراءات الجزائیة، دراسة مقارنة،

  : الرسائل و المذكرات  - 3

كلیـة (الجزائري، تخصص علوم الجنائیة،  خلفي رفیقة، أحكام الوساطة الجزائیة في التشریع – 1

  .ن.س.ذ.المركز الجامعي نور البشیر، البیض، ب) الحقوق و العلوم السیاسیة

فـــي ســـافر نـــور الهـــدى، الوســـاطة فـــي المـــواد الجزائیـــة، مـــذكرة مكملـــة لنیـــل شـــهادة ماســـتر   - 2

العلوم القانونیة، تخصص قانون جنائي و علوم جنائیة، كلیة الحقوق و العلـوم السیاسـیة، جامعـة 

  .2016-2015الطاهر موالي، سعیدة، .د

عبد اللطیف بوسري، العقوبة الرضائیة و أثرها في ترشید السیاسة العقابیة، أطروحة مقدمـة  – 3

  .2018-2017لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة باتنة، 

محمد الطـاهر بلموهـوب، الوسـاطة القضـائیة، دراسـة مقارنـة بـین الفقـه اإلسـالمي و القـانون  – 4

جزائـــري، أطروحـــة مقدمـــة لنیـــل شـــهادة دكتـــوراه فـــي العلـــوم اإلســـالمیة، كلیـــة العلـــوم اإلســـالمیة، ال

  .2017-2016جامعة باتنة، 
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مـذكرة لنیـل شـهادة الماسـتر فـي  02-15وداد بوبكري، الوساطة الجزائیة على ضوء األمـر  – 5

ق و العلــوم السیاســیة، العلــوم القانونیــة، تخصــص قــانون الجنــائي و العلــوم الجنائیــة، كلیــة الحقــو 

  .2019-2018جامعة العربي ین مهیدي، أم البواقي، 

یاســر بـــن محمـــد ســـعید بابصـــیل، الوســـاطة الجنائیـــة فـــي الـــنظم المعاصـــرة، دراســـة تحلیلیـــة،  – 6

رســالة مقدمــة أســتكماال لمتطلبــات الحصــول علــى درجــة الماجســتیر فــي العدالــة الجنائیــة، جامعــة 

  .2011نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، 

  : المجالت  - 4

ة أحكام الوسـاطة الجزائیـة فـي حـل النزاعـات فـي جزول صالح، مبطوش الحاج، مدى فاعلی – 1

التشریع الجزائري، مجلة األستاذ الباحـث للدراسـات القانونیـة و السیاسـیة، العـدد الخـامس، جامعـة 

  .2017مسیلة، مارس 

حمــودي ناصــر، النظــام القــانوني للوســاطة الجزائیــة فــي القــانون الجزائــري، مجلــة المعــارف  – 2

  .2016، جامعة البویرة، جوان، 20لسنة العاشرة، العدد قسم العلوم القانونیة، ا

عــــادل یوســــف عبــــد النبــــي، الوســــاطة الجنائیــــة وســــیلة مســــتحدثة و بدیلــــة لحــــل المنازعــــات  – 3

الجنائیــــة و المجتمعــــات، مجلــــة كوفــــة، كلیــــة القــــانون و العلــــوم السیاســــیة، جامعــــة الكوفــــة، كلیــــة 

  .9القانون و العلوم السیاسیة، جامعة الكوفة، العدد 

الجزائــري المقــارن، إتجــاه جدیــد نحــو  عبــد الرحمــان خلفــي، الحــق فــي الشــكوى فــي التشــریع – 4

  . ، جامعة محمد خیضر، بسكرة9خصوصیة الدعوى العمومیة، مجلة اإلجتهاد القضائي، العدد 

عـــادل علـــي مـــانع، الوســـاطة فـــي حـــل المنازعـــات الجنائیـــة، مجلـــة الحقـــوق، العـــدد الســـابع،  – 5

  .2006، دیسمبر .ن.ب.د.ب

، 45یع الجزائـــري، مجلـــة العلـــوم اإلنســـانیة، العـــدد فـــوزي عمـــارة، األمـــر الجزائـــي فـــي التشـــر  – 6

  .2016المجلد أ، جامعة اإلخوة منتوري، قسنطینة، جوان، 

ث القــانوني، قبــایلي طیــب، الوســاطة الجزائیــة فــي القــانون الجزائــري، المجلــة األكادیمیــة للبحــ – 7

  .2018، 1، العدد 47المجلد 
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و األمـر  12-15زائـر علـى ضـوء القـانون رقـم مغني دلیلة، نظام الوساطة الجزائیة فـي الج – 8

  .2018، مجلة آفاق العلوم، العدد العاشر، جامعة الجلفة، جانفي، 02-15رقم 

، 46نبیلة بن شیخ، األمر الجزائي، كبـدیل للـدعوى الجزائیـة، مجلـة العلـوم اإلنسـانیة، العـدد  – 9

  .2016المجلد ب، جامعة اإلخوة منوري، قسنطینة، دیسمبر، 

المـؤرخ  02-15یونس بدر الدین، الوساطة في المادة الجزائیـة، قـراءة تحلیلیـة لألمـر رقـم  – 10

، جامعــــة ســــكیكدة، 12، مجلــــة البحــــوث و الدراســــات اإلنســــانیة، العــــدد 2015جویلیــــة  23فــــي 

  . 2016الجزائر، 

  : المقاالت  - 5

اإلجرائیـــــــة، أشـــــــرف هـــــــالل، الموســـــــوعة الجنائیـــــــة البیئیـــــــة مـــــــن النـــــــاحیتین الموضـــــــوعیة و  – 1

  .2011، .ن.ب.ذ.د

جمـــال الـــدین بوشـــناقة، الوســـاطة كبـــدیل للمحتكمـــة الجزائیـــة للطفـــل فـــي التشـــریع الجزائـــري،  – 2

مداخلــة فــي إطــار أعمــال الملتقــى الــدولي الســادس للحمایــة التعاونیــة للطفــل فــي الــدول المغربیــة، 

  .2017مارس  14و  13الواي، الجزائر، یومي 
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  الماستر  مــلخص مذكرة

المـؤرخ  02-15الوساطة الجزائیة بناءا على األمر رقم تبنى المشرع الجزائري في نظام 

، بعــد أن أخــذ بــه فــي مجــال قــانون حمایــة الطفــل المســتحدث بالقــانون 2015جویلیــة  23فــي 

، و بهـذا التوجـه یكـون المشـرع الجزائـري قـد إقتنـع 2015جویلیة  15المؤرخ في  12-15رقم 

الجنائیة، حیث یعتبر وسـیلة غیـر تقلیدیـة بالدور الذي یلعبه هذا النظام كبدیل لحل المنازعات 

لحل النزاع الجزائي، عن طریق خلق نقطـة إلتقـاء بـین أطـراف النـزاع و ذلـك مـن خـالل تـدخل 

  الغیر الذي یملك سلطة محددة له، و محصنة بالحیاد و اإلستقاللیة

  

Abstract of The master thesis  

The Algerian legislator adopted the system of penal mediation on the 

basis of order no. 15-02 of july 23, 2015, after he introduced it in the 

field of the child protection law introduced by law no. 15-12 of july 

15, 2015, and in this direction shall be the Algerian legislator is 

convinced of the role played by this system as an alternative to 

resolving criminal disputes, as it is an unconventional way to resolve 

the criminal dispute, by creating a point of convergence between the 

parties to the conflict through the intervention of others who have 

specific authority, and fortified by neutrality and independence  

. 

Résumé  

Le legislature Algerian a adopté le système de mediation pénale 

sur la base de l’ordonnance no 15-02 du 23 Juillet 2015, après 

l’introduction dans le domaine de la loi sur la protection de l’enfance 

introduite par la loi 15-12 du 15 Juillet 2015, et dans ce sera le 

législateur  algérien est convaincu du role joué par ce système comme 



 

 

une alterntive au réglement des litiges criminels, car il s’agit d’un 

moyen non conventionnel de résoudre le différend criminal, en créant 

un point de convergence entre les parties au conflit par l’intervention 

d’autres personnes qui ont autorité spécifique, et forifiées par la 

neutralité et l’indépendance. 

 

 


